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แบบจ�ำลองสมการโครงสร้างเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกขององค์กรของพนักงานทีป
่ ฏิบต
ั งิ านในโรงแรมระดับ 5 ดาว
ในประเทศไทย
Structural Equation Model Cause of Organization Citizen Behavioral
of Officer in 5 Star Hotel in Thailand
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บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับตัวแปร ได้แก่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กร  ความผูกพัน
กับองค์กร ความพึงพอใจในงาน และภาวะผู้น�ำของผู้บริหารรวมทั้งพัฒนาและตรวจสอบความตรงของแบบจ�ำลอง
สมการโครงสร้างเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กรของพนักงานในโรงแรมระดับ 5 ดาวใน
ประเทศไทย เป็นการวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเครือ่ งมือคือ แบบสอบถามเป็นกลุม่ ตัวอย่างพนักงานในโรงแรม
ระดับ 5 ดาว จ�ำนวน  389 คน โดยใช้สถิติอนุมานวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SEM  ด�ำเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
ด้วยการ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ การสังเกตการณ์ทั่วไป และการส�ำรวจ
ลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ผล
การวิจยั พบว่า ความผูกพันกับองค์กรอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ความพึงพอใจในงานภาวะพฤติกรรมการเป็นสมาชิกของ
องค์กร และผู้น�ำของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก และแบบจ�ำลองที่พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ตัวแปรเชิงสาเหตุทงั้ หมดสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กรได้รอ้ ยละ
82 ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารไม่ได้ส่งอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กรแต่ส่งอิทธิพลทางอ้อม
ผ่านความพึงพอใจในงานและความผูกพันองค์กร
ค�ำส�ำคัญ : พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กร   โรงแรมระดับ 5 ดาว   ภาวะผู้น�ำผู้บริหาร   ความผูกพันองค์กร
1 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก
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Abstract
         

The research has its objective to study the variable classes such as organizational membership
behavior, organizational tie, job satisfaction and executives’ leadership as well as to develop and check
the straightforwardness of the structural equation model cause of organization citizen behavioral of
offiffi ifi cers in 5 star hotels in Thailand. It is made in the form of quantitative and qualitative research. The
tool used in the research is 389 questionnaires for the group of 5 star hotel personnel numbering 389
persons, using analytical implication statistics through SEM technique, collecting qualitative information
by using profound interview and informal interview, general observation and physical and environmental survey. The information is analyzed by using content analysis. The result of the research found that
the organizational tie was in the most level. The job satisfaction, organization citizen behavior and executives’ leadership were in the much level and the developed model was in harmony with the distinctive information. All variables and causes could be commonly explained about the variation of organization citizen behavior up to 82% while the executives’ leadership did not directly inflflfl uential against the
organization citizen behavior but indirectly inflffl lfl uential through the job satisfaction and organizational tie.
Keywords : Organization citizen behavior,  5 star hotel,  executives’ leadership,  organization tie.

ความส�ำคัญของปัญหา

อุ ต สาหกรรมโรงแรมเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วมีความส�ำคัญในการให้บริการ
ด้านที่พักที่สะดวกสบาย มีความปลอดภัย และการที่
พนักงานบริการของโรงแรมได้ให้บริการด้วยอัธยาศัย
ไมตรี   มีความเป็นมิตรแก่นักท่องเที่ยวนั้นนับได้ว่าเป็น
องค์ประกอบส�ำคัญของความส�ำเร็จ เป็นปัจจัยหลักทีจ่ ะ
ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวซ�้ำที่ประเทศไทยอีก
ครั้ง (Organ, 1991; สถิตย์ นิยมญาติและ คณะ, 2546)
ถึงแม้ในปี 2548 – 2549 ประเทศไทยจะประสบปัญหา
สิ น ามิ และเหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบทางภาคใต้ แ ละ
ประเทศต่าง ๆ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการ
รณรงค์และส่งเสริมการท่องเที่ยวมากขึ้น ท�ำให้จ�ำนวน
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและนักท่องเที่ยวภายใน
ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงในทางบวก จากตัวเลขของ     
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี 2551 พบว่าจ�ำนวน
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงที่ลดลง
ในปี 2548 เท่ากับ -1.51% และในปี 2549 เท่ากับ
+20.01% แต่การเปลี่ยนแปลงทางรายได้เป็น +4.06%
และจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วภายในประเภทปี 2548 มีอตั รา

เพิ่มขึ้นเท่ากับ + 6.33% แต่ในปี 2549 มีอัตราการเพิ่ม
ขึ้นเพียง +2.46% แต่การเปลี่ยนแปลงทางรายได้เป็น  
+ 8.41%  (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,  2551)
ในปัจจุบันการบริหารจัดการโรงแรมมีภาว
การณ์แข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ทั้งจากโรงแรมระดับ
เดียวกันหรือในโรงแรมระดับที่ต�่ำกว่าต้องประสบกับ
ปัญหาเกี่ยวกับการแข่งขันด้านราคาต�่ำ  ซึ่งเป็นผลจาก
การที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีการแข่งขันอย่างรุนแรง
โดยใช้การลดราคา และลดคุณภาพเป็นเครื่องมือส�ำคัญ
ถึงแม้ว่าโรงแรมระดับ 5 ดาว จะมีโอกาสในการสร้าง
รายได้ทสี่ งู กว่า เนือ่ งจากมีจดุ เด่นทีแ่ ตกต่างกว่าโรงแรม
ในระดับที่ต�่ำกว่า ทั้งด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ
ที่ครบครัน ราคาที่สูงกว่า ความหรูหราสวยงามและทัน
สมัย เป็นต้น ทั้งนี้เป็นจุดเด่นที่สามารถดึงดูดใจผู้ใช้
บริการให้เลือกใช้บริการได้ แต่ในทางกลับกันถ้าโรงแรม
ที่อยู่ในระดับที่ตำ�่ กว่าสามารถพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ
และบริการให้ดขี นึ้ และใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันในราคา             
ที่ต�่ำกว่า เพื่อสร้างความได้เปรียบคู่แข่ง เนื่องจากการ
แข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเอง ซึ่งท�ำให้ผู้ใช้บริการจัดเลี้ยง

103

104

วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2556

ในโรงแรม อาจเปลี่ยนใจไปเลือกใช้บริการจากโรงแรม
เหล่านั้นได้ (อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช, 2546) โรงแรมห้า
ดาวในปั จ จุ บั น มุ ่ ง เน้ น ให้ ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งมากต่ อ
พฤติกรรมการแข่งขันทีไ่ ม่ใช่ราคา ดังเช่นโรงแรมโอเรียน
เต็ล กรุงเทพฯ ได้รับรางวัล Best Hotel จากความเยี่ยม
ยอดด้วยการบริการของพนักงาน และอาหารที่สร้าง
ความประทับใจแก่แขก ผู้มาพัก ซึ่งจัดโดยนิตยสาร
Destin Asian (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2550)
ทั้งนี้เนื่องจากลูกค้าที่มาใช้บริการโรงแรมห้าดาวย่อม
คาดหวังต่อการได้รบั การบริการอย่างดี การทีล่ กู ค้าจะได้
รั บ การบริ ก ารที่ ดี เ ยี่ ย มย่ อ มต้ อ งได้ รั บ การปฏิ บั ติ จ าก
พนักงานภายในโรงแรม ด้วยเหตุนี้โรงแรมต้องมีการ
อบรม และฝึกทักษะให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการเพื่อ
ให้ปฏิบัติต่อลูกค้าเป็นอย่างดีเช่นเดียวกับการที่ลูกค้าไป
ใช้บริการในห้องอาหารระดับหรูย่อมต้องคาดหวังจะได้
รั บ รสชาติ ข องอาหารที่ อ ร่ อ ยและการจั ด วางอย่ า ง
สวยงาม รวมทั้งการดูแลเอาใจใส่ (Normann, 2000)  
กลยุทธ์สำ� คัญในการแข่งขันของโรงแรมระดับ 5 ดาว จึง
อยูท่ คี่ วามสามารถในการให้บริการลูกค้าอย่างประทับใจ
ซึง่ จะต้องอาศัยกลไกการท�ำงานของพนักงานทุกคนทีจ่ ะ
ต้องอุทศิ ก�ำลังกาย ก�ำลังสติปญ
ั ญา ให้กบั การปฏิบตั งิ าน
อย่างเต็มที่ มีความรักกับองค์กร พร้อมที่จะท�ำทุกอย่าง
ให้กับองค์กรแม้ว่าบางภารกิจที่ท�ำเพื่อองค์กรจะไม่ใช่
บทบาทและหน้าที่หลักของตนเอง ไม่ได้รับผลตอบแทน
ก็ตามก็ตาม ซึ่งพฤติกรรมการท�ำงานดังกล่าวสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Organ (1987,1991); Organ and
Konovsky (1989); Organ and Ryan (1995) ที่เรียก
ว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กร (Organization
Citizen Behavioral, OCB) หากธุรกิจโรงแรมระดับ 5
ดาว สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีคุณลักษณะดัง
กล่าวได้ก็จะส่งผลท�ำให้เป็นผู้น�ำในธุรกิจได้ น�ำมาซึ่ง
ความเจริญทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ด้วย
เหตุ ผ ลดั ง กล่ า วจึ ง ท� ำ ให้ ผู ้ วิ จั ย ได้ ท� ำ การพั ฒ นาแบบ
จ�ำลองสมการโครงสร้างเชิงสาเหตุของพฤติกรรม การ
เป็นสมาชิกขององค์กรของพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านในธุรกิจ
โรงแรมระดับ 5 ดาว ในประเทศไทย ในครั้งนี้เพื่อที่จะ
ได้นำ� ข้อสารสนเทศจากผลการวิจยั ไปใช้เป็นส่วนหนึง่ ใน
การพัฒนาธุรกิจให้มคี วามเจริญก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืน และ
สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การวิจยั

1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ตั ว แปรในแบบจ� ำ ลอง
สมการโครงสร้าง ได้แก่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกของ
องค์กร ความผูกพันกับองค์กร ความพึงพอใจในงาน และ
ภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร
2. เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงของ
แบบจ�ำลองสมการโครงสร้างเชิงสาเหตุของพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกขององค์กร  

สมมติฐานการวิจยั

1. แบบจ�ำลองสมการโครงสร้างเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กร มีความกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีเส้นทางความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างที่ก�ำหนดเป็นสมมุติฐานย่อยได้ดังนี้
     1.1  ภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร  ส่งอิทธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กร และส่ง
อิทธิพลทางอ้อมผ่านความพึงพอใจในงาน และความ
ผูกพันกับองค์กร
     1.2  ความพึงพอใจในงานส่งอิทธิพลทาง
ตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กร
     1.3 ความผูกพันกับองค์กรส่งอิทธิพลทาง
ตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กร

กรอบแนวคิดในการวิจยั

การพัฒนาแบบจ�ำลองสมการโครงสร้างเชิง
สาเหตุของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กรของ
พนั ก งานที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงแรมระดั บ ห้ า ดาวใน
ประเทศไทย มีพนื้ ฐานแนวคิดมาจากแนวคิดและทฤษฏี
ทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กร โดย
เฉพาะการน�ำแนวคิดของ Organ (1987); Organ and
Konovsky (1989); และ Organ and Ryan (1995) ซึ่ง
ได้เสนอในลักษณะที่ใกล้เคียงกันว่า พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกขององค์กรเป็นการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของ
สมาชิกในองค์กรในทางบวกต่อองค์กร  ซึง่ เป็นพฤติกรรม
ที่อยู่นอกเหนือจากบทบาทและหน้าที่หลักของตนเอง มี
สาเหตุมาจากปัจจัยที่ส�ำคัญคือ การที่ได้รับการกระตุ้น
จากผู ้ บ ริ ห ารที่ เ หมาะสม เพราะว่ า พฤติ ก รรมของผู ้
บริหารหรือภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารย่อมจะส่งผลส�ำคัญต่อ

Journal of the Association of Resesrchers Vol. 18 No. 3 September - December 2013

พฤติกรรมของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ซึง่ จะส่งผลต่อจากความ กรอบแนวคิดในการวิจัยสามารถแสดงเป็นแผนภาพ
ผูกพันต่อองค์กร และความพึงพอใจที่ได้จากการท�ำงาน ประกอบ 1
ซึ่งส่งผ่านไปยังพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กร

ั
ก

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ความผูกพันกับองค์กร
จะเห็นได้วา่ เป็นตัวแปรทีม่ คี วามส�ำคัญในการ
ศึกษาพฤติกรรมการท�ำงานในองค์กรสมัย โดยสรุปแล้ว
มีเนื้อหาในทิศทางเดียวกันคือ เป็นเรื่องของความรู้สึก
และพฤติกรรมที่มีต่อองค์กรในด้านความศรัทธาอย่าง
แนบแน่น ความไว้วางใจกับองค์กร ความปรารถนา ที่
จะอยูร่ ว่ มกับองค์กรในระยะยาว การยอมรับอย่างแท้จริง
ในวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมขององค์กร เมื่อท�ำการ
ตรวจสอบถึงโครงสร้างของตัวแปรพบว่า มีผู้เสนอไว้
อย่างหลากหลาย แต่อย่างไรก็ตามการน�ำไปใช้ในการ
ศึกษาแต่ละองค์กรจะต้องมีการปรับแนวคิดและทฤษฏี
ให้สอดคล้องกับบริบทที่ท�ำการศึกษา การศึกษาครั้งนี้ได้
น�ำแนวคิดของ Mowday, Steers, and Porter (1982)
ทีไ่ ด้เสนออย่างกว้าง ๆ ว่าความผูกพันกับองค์กรมี 2 องค์
ประกอบหลัก ได้แก่ ความผูกพันเชิงพฤติกรรม และ
ความผูกพันเชิงทัศนคติ
ภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร
จะเห็นได้วา่ เป็นตัวแปรทีม่ คี วามส�ำคัญในการ
ศึกษาพฤติกรรมการท�ำงานในองค์กรสมัยใหม่มาก และ
ได้รับความนิยมในการศึกษาตัวแปรดังกล่าวมาอย่างต่อ
เนื่อง และสม�่ำเสมอ ถึงแม้ว่าในเชิงโครงสร้างของ

ตัวแปรแล้ว จะพบว่านักวิชาการหลายท่านได้ให้ขอ้ เสนอ
แนะในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป และมีรูปแบบของ
ภาวะผู้น�ำที่เฉพาะด้า นออกไป เช่น ภาวะผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น�ำตามสถานการณ์ เป็นต้น การ
วิจัยครั้งนี้ท�ำการศึกษาในบริบทโรงแรมระดับห้าดาวใน
ประเทศไทย เมื่อพิจารณารายละเอียดในบริบทแล้วพบ
ว่าภาวะผู้น�ำที่เหมาะสมในการศึกษา และมีโอกาสที่จะ
ด�ำเนินการเก็บข้อมูลได้จริง คือ ภาวะผู้น�ำเชิงปฏิรูป
(Transformational Leadership) และภาวะผู้น�ำเชิง
ปฏิบัติ (Transactional Leadership) การวิจัยครั้งนี้ได้
ประยุกต์ใช้แนวคิดของ Normann (2000) และได้บูรณ
าการกับบริบทของการปฏิบตั งิ านในโรงแรมระดับ 5 ดาว
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กร
จะเห็นได้วา่ ได้มขี อ้ เสนอแนะในเชิงทฤษฏีทไี่ ด้
กล่าวถึงปัจจัยส�ำคัญทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ขององค์กร  Mclean and  Wetherbe (2001) ได้ให้ข้อ
เสนอว่า ปัจ จัย ส�ำคัญที่ส่ง ผลต่อพฤติก รรมการเป็น
สมาชิกขององค์กรมีอยู่หลากหลายตัวแปร อย่างน้อยที่
สังเคราะห์พบว่า มีมากกว่า 48 ตัวแปร การทีน่ กั วิจยั รุน่
ใหม่จะท�ำการศึกษาควรจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับ
บริบทขององค์กรที่จะท�ำการศึกษาเป็นส�ำคัญจากการ
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สังเคราะห์แนวคิดของ Organ (1987); Organ   and
Konovsky (1989); และ Organ  and Ryan (1995)
ซึ่งเป็นนักวิชาการกลุ่มแรกที่เริ่มท�ำการศึกษา ประกอบ
กับการศึกษาบริบทของการท�ำงานในโรงแรมระดับห้า
ดาว มีขอ้ สรุปเชิงทฤษฏีคล้ายกันว่า การเป็นต้นแบบของ
หัวหน้างานเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมากที่สุด เพราะว่าการที่
พนักงานทั่วไปจะแสดงออกซึ่งความรัก และความภักดี
ต่อองค์กรนั้น อย่างน้อยที่สุดจะต้องเห็นตัวแบบจาก
หัวหน้างานในการเสียสละ ทุ่มเทในการท�ำงานโดย
เฉพาะหัวหน้างานที่มีภาวะผู้น�ำที่เหมาะสม ก็จะยิ่ง
สามารถแสดงการใช้อำ� นาจ อิทธิพลต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ได้อย่างเหมาะสม นอกนีย้ งั พบว่าความผูกพันต่อองค์กร
และความถึงพอใจในงานก็เป็นปัจจัยส�ำคัญอีกประการ
หนึ่งที่ไม่ควรจะเลย เพราะว่า ถึงแม้พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกขององค์กรจะแสดงออกมาในเชิงพฤติกรรม และ
วั ด ได้ ใ นเชิ ง ปริ ม าณได้ แต่ ก็ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ
คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลมากพอสมควร เพราะ
แรงขับของพฤติกรรมเกิดจากความรู้สึกเชิงบวกที่มีต่อ
องค์กร ในการวิจยั ครัง้ นีจ้ งึ ได้ทำ� การศึกษาถึงตัวแปรเชิง
สาเหตุ 3 ตัวแปรหลักด้วยกัน ได้แก่ ภาวะผู้น�ำของผู้
บริหาร ความผูกพันกับองค์กร และความพึงพอใจในงาน
ความพึงพอใจในการท�ำงาน
จะเห็นได้วา่ เป็นตัวแปรทีม่ คี วามส�ำคัญในการ
ศึกษาพฤติกรรมการท�ำงานในองค์กรสมัยใหม่มาก และ
ได้รับความนิยมในการศึกษาตัวแปรดังกล่าวมาอย่างต่อ
เนื่อง และสม�่ำเสมอ ถึงแม้ว่าในเชิงโครงสร้างของ
ตัวแปรแล้ว จะพบว่านักวิชาการหลายท่านได้ให้ขอ้ เสนอ
แนะในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป Smith, Kendall  
and Hulin (1969) ให้ข้อเสนอแนะว่าในความหลาก
หลายดังกล่าวสามารถสรุปได้เพียงแค่ 2 องค์ประกอบ
หลัก คือความพึงพอใจภายใน ซึ่งเป็นความพึงพอใจที่
เกิดขึ้นเพราะแรงผลักดันภายในของพนักงานเอง เช่น
ความรู้สึกสุขใจในการท�ำงานการมีเพื่อนร่วมงานที่ดี
และความพึงพอใจภายนอกงาน ซึ่งเป็นความพึงพอใจที่
เกิดจากการได้รบั การตอบสนองความต้องการโดยเฉพาะ
ด้านผลตอบแทนที่ได้รับจากการทุ่มเทศักยภาพในการ
ท�ำงานของตนเองเพื่อองค์กร ดังนั้นไม่ว่าจะใช้แนวคิด
ในการศึกษาของนักวิชาการท่านใดมาใช้ในการศึกษาก็
จะพบว่าแท้ทจี่ ริงแล้วมีเพียงแค่   2 มิตเิ พียงเท่านัน้ การ

วิจยั ครัง้ นี  ้ ก็เช่นเดียวกัน ในการวัดความพึงพอใจในการ
ท�ำงานของพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงแรมระดับห้าดาว  
จ�ำแนกโครงสร้างออกเป็น 2 องค์ประกอบ คือความพึง
พอใจภายใน และความพึงพอใจภายนอกงาน และได้
บูรณาการกับบริบทของการปฏิบัติงานในโรงแรมระดับ
5 ดาว สามารถก�ำหนดเป็นนิยามเชิงโครงสร้างของการ
วิจัยในครั้งนี้

วิธด
ี ำ� เนินการวิจยั

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ได้น�ำ
เทคนิ ค การวิ จั ย แบบการพั ฒ นาแบบจ� ำ ลองสมการ
โครงสร้าง (Structural Equation Model, SEM) ซึ่ง
เป็นรูปแบบหนึ่งของการวิจัยแบบย้อนรอยหาสาเหตุ                 
หาความสัมพันธ์ (Casual Relation Research) มีจุด
มุ่งหมายหลักเพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงของ
แบบจ�ำลองสมการโครงสร้างเชิงสาเหตุของพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกขององค์กรของบุคลากรในธุรกิจโรงแรม
ห้าดาวในประเทศไทย ได้แบ่งกระบวนการท�ำวิจัยออก
เป็น   2 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 การพั ฒ นาแบบจ� ำ ลองสมการ
โครงสร้าง โดยใช้แนวคิดของ Organ (1987); Organ
and Konovsky (1989) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกของ
องค์กร ซึ่งเป็นคุณลักษณะของพฤติกรรมพนักงานที่
แสดงออกต่อองค์กร นอกเหนือไปจากการปฏิบตั งิ านตาม
บทบาทและหน้าที่ หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นพฤติกรรมที่
อยู่ นอกโครงสร้างการท�ำงาน เป็นเรื่องของการแสดง
ความภักดีต่อองค์กร ในฐานะที่พนักงานเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กร จนกระทั่งเกิดความรู้สึกว่าองค์กรที่ได้ท�ำงา
อยู่นี้ มีความส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิตของตนเองในฐานะ
“แหล่งรายได้หลัก” พยายามที่จะพัฒนาตนเองเพื่อให้
สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์หลักของ
โรงแรม ดังนั้น พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กรจึง
เป็นพฤติกรรมทีอ่ ยูน่ อกเหนือ หรือสูงกว่าพฤติกรรมการ
ท�ำงาน ดังนั้น จึงไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยการใช้
อ�ำนาจบังคับบัญชาจะเกิดขึ้นจากความสมัครใจของ
พนักงานที่เกิดจากแรงขับภายในของพนักงาน ที่มีความ
รู้สึกต่อองค์กรนั้น ๆ  ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะพบว่า
พนักงานที่ปฏิบัติงานในองค์กรที่ตรงกับความรู้ ความ
สามารถของตนเอง และได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับ
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ความสามารถ และศักยภาพในการท�ำงานของตนเอง จึง
มักจะเกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กรที่สูงกว่า
พนักงานที่ปฏิบัติงานในองค์กรที่ตรงข้ามกับจริต (Trait)
ของตนเองเป็นหลัก ประกอบกับแนวคิดและทฤษฏี ที่
เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ท�ำการศึกษาแต่ละตัว ด�ำเนินการ
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า
5 ระดับ ที่มีค่าความเชื่อมั่น ระหว่าง .838 - .989 จาก
พนักงานในโรงแรมระดับ 5 ดาว จ�ำนวน 389 คน จ�ำนวน    
39 แห่ง ด�ำเนินการตรวจสอบความตรงของแบบจ�ำลอง
ด้วยเทคนิค SEM แล้วท�ำการตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลว่ามีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่
ก�ำหนดไว้หรือไม่
ระยะที่ 2 ด�ำเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
(Qualitative Data Colection) หลังจากที่ไดทราบถึง        
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิงปริมาณ ซึง่ ได้บอกถึงสภาพ
การณ์ปัจจุบันของตัวแปรที่ได้ท�ำการศึกษา และแบบ
จ�ำลองสมการโครงสร้างเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการ
เป็ น สมาชิ ก ขององค์ ก ร เพื่ อ น� ำ ข้ อ มู ล มาประกอบ
สนับสนุนผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ ด้วยเทคนิค
1.การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)  จาก
พนักงานของโรงแรมระดับ 5 ดาว ทีไ่ ด้รบั การยอมรับว่า
เป็นพนักงานดีเด่น จากรางวัลที่ได้รับและการประเมิน
ของหัวหน้างาน จ�ำนวน 8 ท่านทีเ่ ป็นพนักงานดีเด่น โดย
ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 2. การสัมภาษณ์อย่าง
ไม่ เ ป็ น ทางการ (Informal Interview) โดยมี แ บบ
สัมภาษณ์หรือค�ำถามสั่งโครงสร้าง 3. การสังเกตการณ์
ทั่วไป (General Observation) และ 4. การส�ำรวจ
ลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม (Ecological
Mapping) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ช่วงระยะเวลาระหว่าง
ที่ ไ ปสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก เพื่ อ พบปะพู ด คุ ย กั บ พนั ก งาน
โรงแรมห้าดาว โดยมีรายละเอียดคือ ในวันที่จะต้องไป
สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเป้าหมายส�ำคัญ ทั้ง 20 คน จาก 5
โรงแรม ผู้วิจัยได้เปิดห้องพักโรงแรมเป็นเวลา 3 วัน 2
คืน แล้วน�ำข้อมูลที่เก็บได้จากเทคนิควิธีการเชิงคุณภาพ
ทั้งหมดมาท�ำการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ด้วยเทคนิคการตรวจสอบความเป็นไตรภาพ (Triangulation) และร่วมท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
   

ผลการวิจยั

1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 213 คน
คิดเป็นร้อยละ 53.50 มีอายุระหว่าง  41 – 50  ปี จ�ำนวน
118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.60 มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า จ�ำนวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.60  
มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 – 30,000 บาท  
จ�ำนวน 264 คน  คิดเป็นร้อยละ  66.30  และท�ำงาน
อยู่ในโรงแรมห้าดาวในภาคกลาง จ�ำนวน 184 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.30
2. ตัวแปรทีท่ ำ� การศึกษาส่วนใหญ่ อยูใ่ นระดับ
มาก มีเพียงตัวแปรความผูกพันกับองค์กร ที่อยู่ในระดับ
มากทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณาในรายละเอียดของค่าเฉลีย่ พบว่า
ตัวแปรความผูกพันกับองค์กรมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ
4.24 รองลงมาคือ ตัวแปรความพึงพอใจในงาน ตัวแปร
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กร และภาวะผูน้ ำ� ของ
ผู้บริหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89, 3.84 และ 3.83 ตาม
ล�ำดับ  
3. แบบจ�ำลองสมการโครงสร้างเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กร ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติ
เกณฑ์ ดังนี้ Chi-Square = 32.47, df = 22, P-value
= 0.06967, Chi-Square/ df = 1.475 , RMSEA=0.035,
RMR = 0.0058 : CFI = 1.00 ; AGFI = 0.96 : GFI =
0.99 และ CN = 491.49 เส้นทางความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรแฝงในแบบจ�ำลองตามสมมติฐานการวิจยั มีราย
ละเอียดดังนี้
     3.1 ภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหาร ไม่ได้สง่ อิทธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กร แต่ส่ง
อิทธิพลทางอ้อมผ่านความพึงพอใจในงาน และความ
ผูกพันกับองค์กร ที่ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.69
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยบางส่วน
   3.2   ความพึงพอใจในงานส่งอิทธิพลทาง
ตรงต่ อ พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ขององค์ ก รที่ ค ่ า
สัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.60 อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
   3.3 ความผูกพันกับองค์กรส่งอิทธิพลทาง
ตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กร

107

108

วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2556

ที่ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.38 อย่างมีนัยส�ำคัญ สมาชิกขององค์กรของพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงแรม
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ระดับ 5 ดาว ในประเทศไทย สามารถแสดงภาพประกอบ
ผลการตรวจสอบความตรงของแบบจ�ำลอง 2 และตาราง 1 ดังนี้
สมการโครงสร้ า งเชิ ง สาเหตุ ข องพฤติ ก รรมการเป็ น

0.80* 0

ความผูกพันกับ
องค์กร

0.77*

R 2 = 0.38
0.38*

0.62*
ร

.94*
0.82*

R 2 = 0.82 0.87*
0.77*

0.07

0.42*
0.42*

0.97*

0.81*

0.60*

R 2 = 0.60
0.80*

0.88*

   คือ เส้นทางของค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลที่ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ

*  คือ มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ภาพ 2  ผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจ�ำลองสมการโครงสร้างปรับแก้ (Adjust Model)
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ตาราง 1
แสดงการประมาณค่าสัมประสิทธิอิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และอิทธิพลโดยรวมของตัวแปรแฝงในแบบจ�ำลอง
สมการโครงสร้างที่ปรับแก้แล้ว (Adjust Model) แสดงเป็นคะแนนมาตรฐาน (Standardize Score)
(n = 389)
R2
0.38*
0.07
0.60*
0.69*
0.77*
0.60*
0.38*
0.81*
0.60
0.81*
0.62*
0.38
0.62*
Chi-Square= 32.47, df =22, P-value=0.06967, Chi-Square/ df = 1.475 , RMSEA=0.035, RMR = 0.0058 :
CFI = 1.00 ; AGFI = 0.96 : GFI = 0.99
CN = 491.49
0.82

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพสามารถ
สนับสนุนผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในประเด็น
ต่าง ๆ ดังนี้
1. ภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหาร ไม่ได้สง่ อิทธิพลทาง
ตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กร แต่ส่ง
อิทธิพลทางอ้อมผ่านความพึงพอใจในงาน และความ
ผู ก พั น กั บ องค์ ก ร เป็ น เพราะว่ า การใช้ อ� ำ นาจตาม
โครงสร้างการบังคับบัญชา เช่น การให้คุณให้โทษแก่
พนักงาน  การหักเงินเดือน/รายได้ การไล่ออก เป็นต้น
ไม่สามารถที่จะซื้อใจพนักงานได้จนกระทั่งท�ำให้เกิด
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กร แต่ในทางตรงกัน
ข้ามการใช้อ�ำนาจที่มากจนเกินไป อาจจะส่งผลท�ำให้
พนักงานเกิดความรู้สึกกดดันเครียดจากการท�ำงานได้
แต่การแสดงภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร หรือการใช้อ�ำนาจ
ตามโครงสร้างการท�ำงานนัน้ จะส่งผลทางอ้อมผ่านความ
พึงพอใจในการท�ำงาน และความผูกพันกับองค์กรได้ดี
กว่า และให้ตวั แปรดังกล่าวส่งผลต่อไปยังพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกขององค์กร

2. ความพึงพอใจในงานส่งอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กร เป็นเพราะว่า การ
ได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมกับความสามรถที่ได้
ทุ่มเทลงไป การมีความภาคภูมิใจกับงานที่ท�ำจะส่งผล
ท�ำให้พนักงานเกิดความรักและศรัทธากับหน่วยงานได้
เป็นอย่างดี และต้องการที่จะรักษาสภาพความพอใจที่
เป็นอยู่นั้นไว้ จึงเป็นส่วนส�ำคัญท�ำให้เกิดพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกขององค์กร
3. ความผูกพันกับองค์กรส่งอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กรเป็นเพราะว่า การ
ที่พนักงานมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร หาก
องค์ ก รประสบความส� ำ เร็ จ ตนเองก็ จ ะประสบความ
ส�ำเร็จตามไปด้วย ความผูกพันทีม่ กี บั องค์กรดังกล่าวเป็น
สิ่งส�ำคัญในการผลักดันให้พนักงานเกิดพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกขององค์กร
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อภิปรายผลการวิจยั

1. ผลการส� ำ รวจสภาพการณ์ ป ั จ จุ บั น ของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กรของพนักงานทีป่ ฏิบตั ิ
งานในโรงแรม 5 ดาว ทัว่ ประเทศไทย พบว่า แปลความ
หมายอยูใ่ นระดับมาก โรงแรมระดับ 5 ดาว เป็นโรงแรม
ที่มีมาตรฐานอยู่ในระดับเครือข่ายสากลซึ่งมีตัวชี้วัดที่
ส�ำคัญคือ การมีสมรรถนะในการบริการทีด่ กี ว่าเมือ่ เปรียบ
เทียบกับโรงแรมในระดับอืน่ ๆ หากมองเพียงแค่ประเด็น
ดังกล่าวอาจจะเห็นได้วา่ การมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ขององค์กรไม่มคี วามจ�ำเป็นต่อความส�ำเร็จต่อการท�ำงาน
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กรที่เห็นเด่นชัดหนึ่ง
ของพนักงานในโรงแรม 5 ดาว ในประเทศไทยก็คอื การ
ให้ความร่วมมือร่วมใจในการท�ำงาน และการค�ำนึงถึงผู้
อืน่ อาจจะเป็นเพราะว่า เป็นส่วนหนึง่ ของคุณลักษณะ
นิสยั ของคนไทย เมืองพุทธ ทีเ่ ชือ่ ในเรือ่ งบาปกรรม  และ
ถูกสัง่ สมมาว่า การเป็นชาวพุทธจะต้องให้ความช่วยเหลือ
ผู้อื่นเท่าที่จะท�ำได้ จึงส่งผลท�ำให้เมื่อปฏิบัติงานแล้ว
คุณลักษณะนิสัยดังกล่าวจึงแสดงผ่านออกมาปะปนกับ
พฤติกรรมการท�ำงานด้วย แต่ตวั ชีว้ ดั ทีพ่ บน้อยทีส่ ดุ ก็คอื
การส�ำนึกในหน้าทีต่ ามแนวคิดของ กฤติน มหพันธ์ (2546)
อธิบายว่า สังคมไทยไม่ได้สงั่ สอน หรืออบรมให้คนไทยมี
ความรับผิดชอบในหน้าที่ แบบเดีย่ ว แต่โครงสร้างสังคม
ไทยสอนให้ทำ� งานร่วมกันโดยไม่แบ่งแยก ดังเช่น การท�ำ
นา เป็นต้น ทีไ่ ม่ได้   มีการแบ่งหน้าทีอ่ ย่างชัดเจนว่าใคร
จะต้องท�ำงานในบทบาทไหน ผูว้ จิ ยั จึงวิเคราะห์วา่ ตาม
แนวคิดดังกล่าว  จึงน่าจะส่งผลท�ำให้พนักงานของโรงแรม
ระดับ 5 ดาวในประเทศไทย ยังคงมีตวั ชีว้ ดั ด้านส�ำนึกใน
หน้าที่ อยู่ในระดับน้อยที่สุด กว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ ของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กร
ผลการส�ำรวจสภาพการณ์ปัจจุบันของภาวะ
ผู้น�ำของผู้บริหาร การส�ำรวจครั้งนี้ไม่ได้ท�ำการวัดจาก
พนักงานระดับผูบ้ ริหารโดยตรง และวัดตามการรับรูข้ อง
พนั ก งานที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงแรมระดั บ 5 ดาว ทั่ ว
ประเทศไทย พบว่า แปลความหมายอยูใ่ นระดับมาก ตัว
ชีว้ ดั ภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารโรงแรมระดับ 5 ดาว ทีใ่ ช้วดั
ตามการรับรูข้ องพนักงาน คือ ภาวะผูน้ ำ� การปฏิบตั ิ และ
ภาวะผูน้ ำ� เชิงปฏิรปู ผลการส�ำรวจพบว่า พนักงานรับรูว้ า่
ผูบ้ ริหารมีภาวะผูน้ ำ� เชิงปฏิรปู ในระดับมากทีส่ ดุ ส่วนหนึง่
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพใน การบริหารงานเชิงนโยบาย

ของผู ้ บ ริ ห ารโรงแรมที่ พ ยายามจะน� ำ ธุ ร กิ จ เข้ า สู ่
กระบวนการปรับตัวให้เข้ากับบริบทการแข่งขัน การ
สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ ท�ำให้พบว่า ผูบ้ ริหารของ
โรงแรมระดับ 5 ดาว ส่วนใหญ่นนั้ มีวธิ คี ดิ ทีค่ ล้ายกันอยู่
ประการหนึง่ ก็คอื จะต้องน�ำพาโรงแรมให้อยูร่ อดในภาวะ
เศรษฐกิจที่ ผันผวนดังกล่าว สิง่ ส�ำคัญทีม่ งุ่ เน้น คือการ
พัฒนาประสิทธิภาพ หรือศักยภาพในการท�ำงานของ
พนักงานให้อยู่ในระดับสูงตลอดเลา ด้วยการน�ำเทคนิค
การประเมินผลการท�ำงานที่หลากหลายเข้ามาใช้ และ
เทคนิคการฝึกอบรมให้กบั พนักงานอยูต่ ลอดเวลา การจัด
ท�ำการจัดการความรู้ในองค์กร ซึ่งการแสดงพฤติกรรม
การท�ำงานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมีภาวะผู้น�ำเชิง
ปฏิรปู ตามการรับรูข้ องพนักงานอยูใ่ นระดับสูง
ผลการส�ำรวจสภาพการณ์ปจั จุบนั ของความพึง
พอใจในงานเป็นการตรวจสอบถึงความสุขใน การท�ำงาน
ความพอใจทีไ่ ด้ทำ� งานของพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงแรม
ระดับ 5 ดาว ทัว่ ประเทศไทย พบว่า แปลความหมายอยู่
ในระดับมาก ความพึงพอใจในการท�ำงานของพนักงานใน
โรงแรมระดับ 5 ดาว มีมติ ทิ จี่ ะต้องท�ำการวิเคราะห์ทหี่ ลาก
หลาย โดยเฉพาะในมิติภายในที่ผลการส�ำรวจพบว่า
พนักงานมีความรู้สึกว่างานที่ท�ำอยู่นั้นเป็นงานน่าสนใจ
ท้าทายความสามารถมาก โดยเฉพาะความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษ และจิตวิทยาการให้บริการแก่ลกู ค้าทีม่ ี
ความหลากหลาย สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) ทีพ่ บเช่นเดียวกันว่า ความหลาก
หลายของการท�ำงาน ความน่าสนใจในการท�ำงาน เป็น
ความพึงพอใจของพนักงาน และสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ อีกประการ
หนึ่ ง ที่ ส ามารถบ่ ง บอกถึ ง ความพึ ง พอใจในงานของ
พนักงาน คือ ค่าตอบแทนทีไ่ ด้ในจ�ำนวนทีเ่ หมาะสมกับ
ความสามารถ ซึง่ ในโรงแรมระดับ 5 ดาว เป็นทีร่ บั รูก้ นั
ในกลุม่ พนักงานทัว่ ไปว่า “ ทิป” จากลูกค้า โดยเฉพาะ
ลูกค้าชาวต่างชาติจะได้สงู มาก และ ยิง่ เป็นช่วงฤดูการ
ท่องเทีย่ วด้วยแล้ว รายได้จาก “ทิป” บางเดือนอาจจะสูง
กว่าเงินเดือน รายได้จำ� นวนทีเ่ หมาะสม และจูงใจดังกล่าว
ท�ำให้พนักงานมีความพึงพอใจในการท�ำงานได้เป็นอย่าง
ดี และยังนับได้วา่ เป็นปัจจัยจูงใจทีท่ ำ� ให้คนทัว่ ไปต้องการ
เข้ามาประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรม (Plog,  2005)
ผลการส�ำรวจสภาพการณ์ปัจจุบันของความ
ผูกพันกับองค์กร เป็นการตรวจสอบถึงความรู้สึกของ
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พนักงานในด้านความเป็นพวกเดียวกัน การเป็นส่วนหนึง่
ขององค์กร และการยอมรับว่าองค์กรมีความส�ำคัญกับ
ตนเองและตนเองก็มีความส�ำคัญกับองค์กร ตามการรับ
รู้ของพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงแรมระดับ 5 ดาว ทั่ว
ประเทศไทย พบว่า แปลความหมายอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
ผลการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) พบ
ว่า พนักงานทีเ่ ข้ามาท�ำงานส่วนใหญ่จะอยูใ่ นวัยหนุม่ สาว
ต้องการที่จะสร้างตัวจากการท�ำงานในโรงแรมระดับ 5
ดาว ในความรู้สึกของคนรุ่นใหม่นั้น มองว่าเป็นองค์กร
ขนาดใหญ่ เป็นภารกิจที่มีความส�ำคัญต่อความเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เพราะว่าในแต่ละปี
ประเทศไทยสามารถท�ำเงินได้จากธุรกิจโรงแรมจ�ำนวน
มหาสาร และโรงแรมระดับ 5 ดาว ก็ถือว่าเป็นโรงแรม
ทีด่ ที สี่ ดุ (อารยา วรรณประเสริฐ, 2542) ความส�ำคัญดัง
กล่าว ประกอบกับความจ�ำเป็นทางด้านเศรษฐกิจ จึง
ท�ำให้พนักงานส่วนใหญ่รับรู้ถึงคุณค่าในการท�ำงานใน
โรงแรมระดับ 5 ดาว มีความผูกพันกับองค์กรในระดับ
มากที่สุด
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การที่จะ
พัฒนาแบบจ�ำลองเชิงเหตุของพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ขององค์กรของพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงแรมระดับ 5
ดาว ในประเทศไทย โดยพัฒนามาจากพื้นฐานทางแนว
คิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการน�ำแนวคิดของ
Organ (1987); Organ  and Konovsky (1989); และ
Organ and  Ryan (1995) เป็นส�ำคัญมาใช้ในการพัฒนา
แบบจ�ำลองเชิงทฤษฏี แล้วท�ำการตรวจสอบความตรง
ของแบบจ� ำ ลองด้ ว ยการตรวจสอบความกลมกลื น
ระหว่างแบบจ�ำลองที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูล เชิงประจักษ์
ด้วยโปรแกรม SEM ผลการตรวจสอบพบว่า แบบจ�ำลอง
ตามทฤษฎี ที่ พั ฒ นาขึ้ น มี ค วามกลมกลื น กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง
ประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติเกณฑ์ ได้แก่ ChiSquare=32.47, df=22, P-value=0.06967, ChiSquare/df =1.475, RMSEA=0.035,
RMR=0.0058:CFI=1.00; AGFI=0.96: GFI=0.99
และCN=491.49 ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงของ
แบบจ�ำลองดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ
อธิบายสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กร
จากแนวคิดและทฤษฏีที่น�ำมาใช้ในการวิจัย
ภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารไม่ได้สง่ อิทธิพลทางตรง

ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กร แต่ส่งอิทธิพล
ทางอ้อมผ่านความพึงพอใจในงาน และความผูกพันกับ
องค์กร สอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัยบางส่วน  การ
ทีภ่ าวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารไม่ได้สง่ ผลโดยตรงต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกขององค์กร ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์วา่ เป็น เพราะ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กรไม่ได้เกิดขึ้นจาก
การให้รางวัลอย่างเป็นทางการจากการองค์กร หรือการ
บังคับบัญชาโดยตรงจากผูบ้ ริหาร แต่เป็นพฤติกรรมทีเ่ กิด
ขึ้นเองของสมาชิกที่เต็มใจจะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เกิด
กว่าบทบาททีต่ นเองรับผิดชอบ เช่น การช่วยเหลือเพือ่ น
ร่วมงานที่มีปัญหาเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ไม่
บ่นหรือต่อว่าปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ มีความสุภาพกับเพือ่ น
ร่วมงาน, เมือ่ อยูน่ อกบริษทั ก็จะพูดถึงบริษทั แต่ในแง่บวก
และที่ส�ำคัญหากหากพนักงานมีความล้มเหลวในการ
ปฏิบัติพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีจะไม่เป็นสาเหตุที่
ท�ำให้เขาถูกลงโทษ (Schnake & Dumler, 1997; Organ
& Konovsky, 1989) การเกิดขึ้นของพฤติกรรมดังกล่าว
เป็นเรื่องของความสมัครใจของพนักงานเท่านั้น   หรือ
อาจจะกล่าวได้วา่ เป็นพฤติกรรมทีแ่ สดงออกจากแรงขับ
ภายใน เพราะว่ามีความรูส้ กึ เชิงบวกกับองค์กรทีไ่ ด้ปฏิบตั ิ
งานอยู่ โดยส่วนใหญ่แล้วพฤติกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้น
จากการที่พนักงานมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กร และองค์กรมีความส�ำคัญกับการด�ำรงชีพของ
ตนเองในฐานะเป็นแหล่งรายได้ที่ส�ำคัญ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Podsakoff,  Aheame  and Mackenzie
(1997) ที่ได้ท�ำการศึกษาเพิ่มเติมซึ่งอธิบายว่า การเกิด
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กร ไม่ได้มสี าเหตุหลัก
มาจากการผลักดันในเชิงนโยบายขององค์กร หรือผล
ตอบแทนที่ได้รับเป็นจ�ำนวนมาก หรือเป็นเพราะว่าผู้
บังคับบัญชามีความสามารถในการบังคับลูกน้อง  แต่เกิด
ขึ้นจากความสมัครใจของผู้ใต้บังคับบัญชา เพราะเป็น
พฤติกรรมที่อยู่นอกเหนือบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบ
หมาย ดังนั้นการที่ผู้บริหารมีภาวะผู้น�ำที่ดี สามารถใช้
อ�ำนาจในการโน้มน้าวผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี ก็
จะสามารถส่ ง ผลท� ำ ให้ ผู ้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชามี พ ฤติ ก รรม         
การท�ำงานตามบทบาทและหน้าที่ได้เพียงเท่านั้น แต่ไม่
สามารถที่จะส่งผลท�ำให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ขององค์กรได้  
ความพึงพอใจในงานส่งอิทธิพลทางตรงต่อ
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พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมุตฐิ านการวิจยั จากการตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ
ได้ข้อมูลมายืนยันข้างต้นได้ว่า บริบทการท�ำงานของ
โรงแรมมักจะพบว่าพนักงานส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่มวัย
หนุ่มสาว ที่มีความต้องการเจริญก้าวหน้าในอาชีพ และ
มีรายได้ที่มั่นคง ซึ่งการท�ำงานในโรงแรมระดับ 5 ดาว
สามารถที่จะตอบสนองความต้องการ ขั้นพื้นฐานดัง
กล่าวได้ ทัง้ ในเรือ่ งของรายได้ทเี่ หมาะสม โดยเฉพาะราย
ได้จาก “ทิป” ความก้าวหน้าในอาชีพ  การงาน จึงส่งผล
ส�ำคัญท�ำให้พนักงานมีความรักในอาชีพของตนเอง เกิด
ส�ำนึกในหน้าที่ของตนเอง เกิดความรู้สึกหวงแหนใน
อาชีพและยังไม่อยากจะออกจากอาชีพนี้ไปในปัจจุบัน
โดยพยายามทีจ่ ะแสดงบทบาททีอ่ ยูน่ อกเหนือจากหน้าที่
หลักตามโครงสร้างของตนเองเพือ่ ให้องค์กรมีการพัฒนา
อยูต่ ลอดเวลา และเป็นการสร้างจุดเด่นของตนเองให้อยู่
ในสายตาของผู้บริหาร  
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท�ำให้เกิดพฤติกรรมการ
เป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก รขึ้ น ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Yoon and Suh (2003)
ทีไ่ ด้ทำ� การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจใน
งานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กร ในกลุ่ม
เอเย่นต์การท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีใต้ ผลการวิจัย
พบว่าพนักงานที่มีความพึงพอใจในงานเพิ่มมากขึ้นก็จะ
มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กรทีเ่ พิม่ มากขึน้ ตาม
ไปด้วยอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับผลการวิจยั
ของ Bolon (1997) ที่ได้ท�ำการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่ า งความพึ ง พอใจในงานกั บ พฤติ ก รรมการเป็ น
สมาชิกขององค์กร ในกลุ่มพยาบาลและบุคลากรในโรง
พยาบาลขนาดใหญ่ ในเขตตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ข อง
สหรัฐอเมริกา จ�ำนวนทัง้ สิน้ 202 คน ผลการวิจยั พบเช่น
เดียวกันว่า การที่พยาบาลและบุคลากรในโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่มีความ   พึงพอใจในงานที่เพิ่มขึ้นก็จะส่งผล
ท�ำให้พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กรเพิม่ สูงขึน้ เช่น
เดียวกัน   
ความผูกพันกับองค์กรส่งอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กร สอดคล้องกับ
สมมุตฐิ านการวิจยั   สอดคล้องกับผลการวิจยั เชิงคุณภาพ
ทีพ่ บว่า มีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากระหว่างความ
ผู ก พั น กั บ องค์ ก ร กั บ พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ของ

องค์กร เพราะว่าในรายละเอียดของตัวชีว้ ดั มีความคล้าย
กันอยู่ในระดับหนึ่ง ก็คือ ความจงรักภักดีต่อองค์กร แต่
สิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือ ความส�ำนึกในหน้าที่   ซึ่งจะ
เป็นองค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกของ
องค์กร ซึ่งความคล้ายคลึงกันในเชิงพฤติกรรมดังกล่าว
จึงส่งผลส�ำคัญท�ำให้พนักงานที่มีความผูกพันกับองค์กร
มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กร ปรากฏการณ์ดัง
กล่ า ว สามารถอธิ บ ายตามทฤษฏี ดั้ ง เดิ ม (Classic
Theory) ของ Hrebinia and  Alutto (1972) ซึง่ ได้เสนอ
แนวคิดเชิงการแลกเปลี่ยน หรือเรียกว่า reward-cost
notation เป็นแนวคิดที่อธิบายถึงเหตุผลที่บุคคลเกิด
ความผูกพันต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเพราะว่าบุคคลนั้นได้
สร้างการลงทุน (side-bet) เพราะฉะนัน้ ถ้าเขาไม่มคี วาม
ผูกพันต่อสิ่งนั้นต่อไป ก็จะท�ำให้เขาสูญเสียมากกว่าการ
ผูกพันไว้ จึงเป็นสิ่งที่ต้องท�ำโดยไม่มีทางเลือก ระดับ
ความส�ำคัญของการลงทุนในบางประการจะผันแปรตาม
มิติระยะเวลา
ผลการวิจัยครั้งนี้ยังสอดคล้องกับ ผลการวิจัย
ของ Morrison (1994); Munene (1995) และ Schappe
(1998)  ที่ค้นพบว่า ความผูกพันกับองค์กรของพนักงาน
เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุทสี่ ามารถน�ำมาใช้ทำ� นายพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกขององค์กรได้เป็นอย่างดี    ซึ่งผลลัพธ์
ของความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรสามารถใช้ในการ
คาดคะเนพฤติกรรมของพนักงานทั้งหลายที่มีต่อองค์กร
ได้ เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ Organ (1987) ที่พบว่า
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กร เป็นปัจจัยส�ำคัญที่
มีผลต่อการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และการปรับตัวของ
แต่ละองค์กรที่แตกต่างกันไป ซึ่งการที่พนักงานจะเกิด
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรได้นั้น มาจาก
หลายปัจจัย หนึ่งในนั้นก็คือ ความผูกพันกับองค์กร เป็น
ผลท�ำให้พนักงานเกิดการอุทิศเวลา ทุ่มเทความสามารถ
ในการท�ำงานให้แก่องค์กรอย่างเต็มที่ ส่วนผู้บริหารมี
ส่วนส�ำคัญในการเสริมสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นต่อ
บุคลากร ด้วยการชี้แจงถึงความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ
ของการปฏิบัติงานให้แก่องค์กร ไม่ว่ากฎระเบียบของ
องค์กรในการสนับสนุน และให้โอกาสความก้าวหน้าแก่
พนักงานในด้านต่าง ๆ เช่น การเลื่อนต�ำแหน่ง การเดิน
ทางไปศึกษาดูงาน การลาศึกษาต่อ และ การมอบหมาย
ให้ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทน รวมทัง้ พนักงานจะมีความเชือ่ และ

Journal of the Association of Resesrchers Vol. 18 No. 3 September - December 2013

ยอมรับจุดมุ่งหมายขององค์กร โดยการตรวจสอบแบบ
จ�ำลองการวัดความผูกพันกับองค์กร พบว่า ตัวชีว้ ดั ความ
ผูกพันเชิงความรูส้ กึ สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ตัวแปรแฝงความผูกพันกับองค์กรได้มากที่สุด ดังนั้น ใน
กระบวนการสร้างความผูกพันกับองค์กรของพนักงานจึง
ควรทีจ่ ะเน้นท�ำให้พนักงานเกิดความรูส้ กึ ว่าเป็นส่วนหนึง่
ขององค์กร ศรัทธาองค์กร และเชือ่ ว่า องค์กรทีไ่ ด้ทำ� งาน
อยู่นั้นเป็นองค์กรที่ดีที่สุด อาจจะจัดท�ำในลักษณะของ
การฝึกอบรม การสอดแทรกเรื่องความผูกพันภายใน
ระหว่างการประชุมทั่วไปหรือการประชุมประจ�ำปี และ
การจัดการความรู้ในองค์กร

ข้อเสนอแนะ

1. ควรที่จะให้ความส�ำคัญกับความรู้สึกของ
พนักงานที่มีต่อโรงแรมการท�ำให้พนักงานรู้สึกว่าเป็น
ส่วนหนึง่ ของโรงแรมด้วยการเปิดโอกาสให้มสี ว่ นร่วมใน
การบริหารจัดการเชิงนโยบายของโรงแรมร่วมด้วย
2. ผู้บริหารระดับสูงของโรงแรมหรือในระดับ
นโยบาย ควรทีจ่ ะท�ำการฝึกอบรมพนักงานระดับหัวหน้า

เอกสารอ้างอิง

ให้มีภาวะผู้น�ำที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น  โดยมุ่งเน้นการฝึก
ภาวะผู้น�ำการปฏิบัติกับผู้น�ำเชิงปฏิรูป ตลอดจนการ
ฝึกฝนให้เป็นต้นแบบของการเป็นสมาชิกขององค์กรเพือ่
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับเอาไว้เป็นแบบ  
3. ผู้บริหารระดับนโยบายต้องให้ความส�ำคัญ
กับการบริหารงานบุคคลให้มากที่สุด การสร้างความพึง
พอใจให้กับพนักงานได้ดีที่สุดตามข้อค้นพบคือ การให้
เกี ย รติ ใ นการท� ำ งานซึ่ ง กั น และกั น และการให้ ค ่ า
ตอบแทนในการท�ำงานทีเ่ หมาะสม โดยเฉพาะระบบการ
บริหารจัดการ “ทิป” ซึง่ พนักงานทุกคนจะต้องได้รบั อย่าง
เท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการสร้างขวัญ ก�ำลังใจ และความ
พึงพอใจในงาน
4. ควรจะให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การฝึ ก ฝนให้
พนักงานเป็นผู้ที่มีความค�ำนึงถึงผู้อื่นให้มากที่สุด โดย
พยายามผลักดันให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสได้ท�ำงาน
ร่วมกัน เพื่อที่จะได้เห็นปัญหาและอุปสรรคของเพื่อน
ร่วมงาน ตลอดจนชีใ้ ห้เห็นว่า ความล้มเหลวของพนักงาน
ทุกคนล้วนเป็นความล้มเหลวขององค์กรด้วยเช่นเดียวกัน
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