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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะของงานมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันในอาชีพ 2)
ศึกษาคุณภาพชีวิตการทางานมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันในอาชีพ 3) ศึกษาความผูกพันในอาชีพที่ส่งผลต่อคุณลักษณะ
ของพนักงานที่ต้องการขององค์กรสมัยใหม่ และ4) ศึกษาคุณลักษณะของพนักงานที่ต้องการขององค์กรสมัยใหม่ที่ส่งผลต่อการ
บริการที่เป็นเลิศ ประชากรที่ใช้เก็บข้อมูลเป็นพนักงานโรงแรมในอาเภอหัวหิน ในปี 2559 จานวน 280 คน โดยกาหนดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 : 727-728) ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อนของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ระดับ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 150 คน ทาการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตาม
สัดส่วนขนาดของโรงแรม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 6 ตอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson's Correlation Coefficient) และการ
วิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรด้วยการถดถอยอย่างง่าย (Regression Analysis) โดยใช้เทคนิควิธีนาเข้า (Enter) รวมทั้งใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า ค่าสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษาตัวแปรทุกตัวมี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรความผูกพันในอาชีพ และตัวแปรความผูกพันในอาชีพมีความสัมพันธ์คุณลักษณะของพนักงานที่ต้องการ
ขององค์กรสมัยใหม่ และคุณลักษณะของพนักงานที่ต้องการขององค์กรสมัยใหม่มีความสัมพันธ์กับการบริการที่เป็นเลิศอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณเพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณลักษณะของงานมี
อิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันในอาชีพ คุณภาพชีวิตการทางานมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันในอาชีพ ความผูกพันในอาชีพ
มีอิทธิพลทางบวกต่อคุณลักษณะของพนักงานที่ต้องการขององค์กรสมัยใหม่ และคุณลักษณะของพนักงานที่ต้องการขององค์กร
สมัยใหม่มีอิทธิพลทางบวกต่อการบริการที่ เป็นเลิศ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 จากผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐาน
ผลการวิจัยในครั้งนี้ สามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาโรงแรมในอาเภอหัวหิน ให้มีการบริการที่เป็นเลิศต่อไปในอนาคต
ทั้งนี้ได้มีการอภิปรายผลและประโยชน์ของการศึกษาวิจัยรวมทั้งเสนอแนะการวิจัยในอนาคต
คาสาคัญ: คุณลักษณะงาน คุณภาพชีวิตในการทางาน การบริการที่เป็นเลิศ ความผูกพันในอาชีพ
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Abstract
The purpose of this research is to 1) study job characteristics were positively influences to career
commitment 2) study quality of working life were positively influences to career commitment 3) study career
commitment were positively influences to employee attributes desired by the modern organization and 4) study
employee attributes desired by the modern organization were positively influences to service excellence. Data were
collected from 280 hotel employees in Hua Hin district in 2016. The sample was sampled using the Taro Yamane
and included 150 persons. The instrument was a questionnaire. The data were analyzed by using frequency,
percentage, mean, standard deviation, pearson's correlation coefficient, regression analysis and multiple regression
analysis. The results indicated that job characteristics and quality of working life influences to career commitment.
The results also shown that the affective commitment had a mediating effect on the relationship between job
characteristics, quality of working and employee attributes desired by the modern organization, service excellence.
The results of this research used to develop a hotel in Hua Hin to excellent service in the future. Finally, the
implication of the finding and suggestions for future research are presented.
Keyword: Job characteristics, Quality of working life, Service excellence, Career commitment

บทนา
สภาพแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ตลอดจนกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวมุ่งสู่การค้าเสรี ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ ยนแปลง ไม่ว่ าจะเป็น อุ ตสาหกรรมการผลิ ต ธุ รกิ จการเงิ นการธนาคาร ธุรกิ จการท่ องเที่ ยว และภาคเกษตรกรรม
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทาให้ธุรกิจต่างๆ รวมไปถึงทุกวิชาชีพ ต้องเรียนรู้ และให้ความสาคัญในการมุ่งพัฒนา
ปรับปรุงการดาเนินงานและการบริหารจัดการอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มีศักยภาพในการดารงอยู่และเพื่อให้ประสบความสาเร็จใน
การประกอบธุรกิจหรือประกอบวิชาชีพที่ตนทาอยู่ ทุกวิชาชีพมีความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะการปฏิบัติงานทุก
งาน ต่างต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ตลอดจนผู้บริหารในหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานดาเนินไปได้ด้วยดี ดังนั้น พนักงานนอกจากจะมีองค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ทางวิชาชีพแล้ว ยังมีคุณลักษณะงาน
และคุณภาพชีวิตในการทางาน ที่จะทาให้พนักงานมีความผูกพันในอาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อต่อการบริการที่เป็นเลิศขององค์กร
คุณลักษณะงานเป็นการรับรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของงานที่ปฏิบัติอยู่ว่าเป็นงานที่มีทักษะที่หลากหลายเหมาะสมกับ
ความรู้และความสามารถเป็นงานที่มีความสาคัญมีคุณค่ามีการร่วมแรงร่วมใจช่วยกันปฏิบัติงานให้สาเร็จมีอิสระในการตัดสินใจ
ออกแบบการปฏิบัติงานและได้รับทราบถึงผลที่เกิดจากการกระทา (พะยอม วงศ์สารศรี, 2553)
คุณภาพชีวิตในการทางานเป็นกระบวนการบริหารมีผลต่อสิงทีตามมาทีเป็นปัจจัยสาคัญของสถานภาพของพนักงาน
สภาพแวดล้อมในการทางาน เงินค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสนับสนุนทีหลากหลายของ
องค์การ ผลของเทคนิคคุณภาพชีวิตการทางานจะช่วยทาให้ทัศนคติและขวัญของพนักงานดีขึ้น ซึงจะมีผลทางบวกต่อผลผลิต เมือ
คุณภาพชีวิตการทางานดีขึ้นพนักงานจะมีความรู้สึกทางบวกกับงานและองค์การทีพนักงานทางานอยู่ (สมพงษ์ เกษมสิน, 2556)
ความผูกพันในวิชาชีพ เป็นตัวเชื่อมระหว่างความต้องการของบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางวิชาชีพ การที่บุคคลมีความ
ผูกพันต่อวิชาชีพ สามารถส่งผลให้สมาชิกทุ่มเทการทางานให้วิชาชีพมากยิ่งขึ้น ยึดมั่นทางอารมณ์ต่อเป้าหมายและค่านิยมของวิชาชีพ มี
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีพ พร้อมที่จะมีส่วนร่วมในวิชาชีพ มีทัศนคติทางบวกต่อวิชาชีพ และมีพฤติกรรมที่เต็มใจที่จะปฏิบัติงาน
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เพื่อศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ และเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ ยินดีที่จะทาเพื่อวิชาชีพโดยมิได้หวังสิ่งตอบแทน ทั้งงานในหน้าที่ของตนและงานที่
นอกเหนือไปจากหน้าที่ตน เพื่อจะช่วยให้วิชาชีพประสบความสาเร็จและบรรลุถึงเป้าหมายไปด้วยกันกับตนเอง (ชาญชัย อาจินสมจาร, 2555)
คุณลักษณะของพนักงานที่ต้องการขององค์กรสมัยใหม่ เป็นบุคลิกลักษณะของบุคลากรซึ่งประกอบด้วย การมีความ
รับผิดชอบสูง ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ สื่อสารได้ดี มีใจรักที่จะทางานและต้องการ
ประสบความสาเร็จ (ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร, 2556)
การบริการที่เป็นเลิศ เป็นการให้ความช่วยเหลือหรือการดาเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นการบริการที่ดีผู้รับบริการจะ
ได้รับความประทับใจและเกิดความชื่นชมองค์กร อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรเบื้องหลังความสาเร็จของทุกงาน มักจะมี
งานบริการเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นงานประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการต่างๆ ตลอดทั้งความร่วมมือ ร่วมแรงร่วม
ใจจากเจ้าหน้าที่ทุกระดับซึ่งจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนางานบริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (เพ็ญศรี วายวานนท์, 2552)
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าคุณลักษณะงานและคุณภาพชีวิตในการทางานเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในวิชาชีพสู่
คุณลักษณะของพนักงานที่ต้องการขององค์กรสมัยใหม่ ซึ่งจะทาให้องค์กรมีการบริการที่เป็นเลิศ จึงทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่
จะศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะงานและคุณภาพชีวิตในการทางาน เพื่อคุณลักษณะของพนักงานที่ต้องการขององค์กรสมัยใหม่ที่
มีต่อการบริการที่เป็นเลิศผ่านความผูกพันในอาชีพของพนักงานโรงแรมในอาเภอหัวหิน เพื่อนาข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนา
โรงแรมในอาเภอหัวหิน ให้มีการบริการที่เป็นเลิศต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของงานมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันในอาชีพ
2. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทางานมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันในอาชีพ
3. เพื่อศึกษาความผูกพันในอาชีพที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของพนักงานที่ต้องการขององค์กรสมัยใหม่
4. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของพนักงานที่ต้องการขององค์กรสมัยใหม่ที่ส่งผลต่อการบริการที่เป็นเลิศ
สมมุติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 คุณลักษณะของงานมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันในอาชีพ
สมมติฐานที่ 2 คุณภาพชีวิตการทางานมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันในอาชีพ
สมมติฐานที่ 3 ความผูกพันในอาชีพมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณลักษณะของพนักงานที่ต้องการขององค์กรสมัยใหม่
การบริการที่เป็นเลิศ (Service excellence)
สมมติฐานที่ 4 คุณลักษณะของพนักงานที่ต้องการขององค์กรสมัยใหม่มีอิทธิพลทางบวกต่อการบริการที่เป็นเลิศ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
อิทธิพลของคุณลักษณะงานและคุณภาพชีวิตในการทางานที่มีต่อการบริการที่เป็นเลิศผ่านความผูกพันในอาชีพ
ของพนักงานโรงแรมในอาเภอหัวหินนี้ สามารถนาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างกรอบแนวคิดและผลการวิจัยมีดังนี้
คุณลักษณะของงาน (Job characteristics)
ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551) อธิบายว่า ปัจจุบันบุคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้น มีทัศนคติ และความต้องการในการทางาน
ตลอดจนการใช้ชีวิตที่ต่างจากอดีต สังคมมีความซับซ้อนเกี่ยวข้องกันมากขึ้น พนักงานรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ทักษะ ความสามรถมากขึ้น
ก็พร้อมที่จะรับผิดชอบมากขึ้น และมักต่อต้านการปฏิบัติงานที่คอยรับคาสั่งเพียงอย่างเดียว แต่บุคคลจะต้องการอานาจในการ
ตัดสินใจ ความพอใจ และความภาคภูมิใจในงาน เพื่อที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความรู้ความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับ ปรียาพร วงศ์
อนุตรโรจน์ (2554) อธิบายว่าลักษณะของงานประกอบด้วย การที่ผู้ปฏิบัติงานรับทราบว่างานที่ทามีความท้าทาย มีลักษณะ
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สร้างสรรค์ งานมีความน่าสนใจ มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ การได้รับผิดชอบงานที่ทา สามารถควบคุมการทางาน และงานนั้นมีโอกาสที่จะ
ทางานนั้นให้เสร็จ จะทาให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานลักษณะงานมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและทัศนคติในการทางาน
นอกจากนี้ Hackman and Oldham (1980) ได้อธิบายเกี่ยวกับแนวความคิด การปรุงแต่งงาน เชื่อว่ามิติของงาน
จะมีผลกระทบต่อสภาวะของจิตใจของบุคคลและส่งผลต่อไปยังผลลัพธ์ในเรื่องผลงานและความพึงพอใจของบุคคลผู้ปฏิบัติงาน
โดยคุณลักษณะของงานที่สาคัญจะมีอยู่ 5 ปัจจัย ได้แก่ ความหลากหลายของทักษะ ความเกี่ยวเนื่องกันของงาน ความสาคัญ
ของงาน ความเป็นอิสระ และผลสะท้อนของงาน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ สุพานี สฤษฏ์วานิช (2552) ที่ระบุว่าปัจจัยของ
งานมีผลต่อสภาวะทางจิตใจที่สาคัญและทาให้เกิดแรงจูงใจในการทางาน ได้ผลงานที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจ และลด
ปัญหาจากการขาดงานหรือลาออกจากงาน ซึ่งสภาวะทางจิตใจนั้นมีด้วยกัน 3 ประการคือ ความรู้สึกว่างานนั้นมีความหมาย
ความรู้สึกว่าได้รับผิดชอบในผลลัพธ์จากงานของตนเอง การได้รับทราบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ในขณะที่ พะยอม วงศ์สารศรี (2553)
กล่าวว่า เมื่อบุคคลได้รับผลจากสภาวะทางจิตใจแล้วจะเกิดผลต่อบุคคลและการทางานโดย บุคคลนั้นจะเกิดแรงจูงใจภายใน
ระดับที่สูงขึ้นจากการทางาน งานที่ทามีคุณภาพมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เกิดความพึงพอใจในงานที่ทา จากผลที่เกิดจากสภาวะ
จิตใจข้างต้นจะส่งผลให้พนักงานมีการหยุดงานและอัตราการลาออกต่าลง
จากความหมายทั้งหมดข้างต้นจึงอาจสรุปได้ว่าคุณลักษณะงาน ประกอบด้วยมิติ 4 ด้าน ได้แก่ ความหลากหลายของ
ทักษะ (Skill Variety) หมายถึงคุณลักษณะของงานซึ่งผู้ปฏิบัติงานได้ทากิจกรรมที่แตกต่างกันและจาเป็นต้องใช้ทักษะความ
ชานาญและความสามารถหลายๆ อย่างในอันที่จะปฏิบัติให้เป็นผล ความสาคัญของงาน (Task Significance) หมายถึง
คุณลักษณะของงานซึ่งผลของงานมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลอื่นซึ่งอาจจะเป็นบุคคลในองค์การหรือนอก
องค์การก็ได้ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน (Autonomy) หมายถึงคุณลักษณะของงานซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีอิสระที่จะ
ใช้วิจารณญาณกาหนดตารางการทางานและกระบวนการทางานด้วยตนเอง และผลป้อนกลับของงาน (Feedback) หมายถึง
คุณลักษณะของงานซึ่งสามารถแสดงให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงผลสะท้อนหรือผลลัพธ์ที่ชัดเจนโดยตรงจากงานที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว
ว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ จึงนาไปสู่การตั้งสมมติฐานการวิจัยดังนี้
คุณภาพชีวิตการทางาน (Quality of working life)
เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล (2550) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทางาน หมายถึง การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ
การทางานจะมีจุดเน้นหนักอยู่ที่การเพิ่มความพึงพอใจในการทางานให้กับพนักงาน โดยให้ความสาคัญกับความเป็นมนุษย์ ความ
จาเริญเติบโตและการมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อนาไปสู่ประสิทธิผลขององค์การและคุณภาพในการทางานของพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
บุญแสง ชีระภากร (2553) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทางานว่า หมายถึง การพัฒนาให้บุคคลนั้นๆ มีสภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดี โดยคนงานในฐานะลูกจ้างได้มีสภาพการทางานที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการทางานที่เหมาะสม มีความปลอดภัย ได้รับ
ผลประโยชน์ และมีสิทธิต่างๆ อย่างยุติธรรมและเสมอภาคในสังคม
ในขณะที่ Huse and Cummings (1985) ได้ให้คานิยามของคาว่าคุณภาพชีวิตการทางานไว้ในมิติต่างๆ ดังนี้
ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ สภาพที่ทางานถูกสุขลักษณะและปลอดภัย การพัฒนาศักยภาพ ความก้าวหน้า สังคมสัมพันธ์
และความภูมิใจในองค์กร ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ จีระ หงส์ลดารมย์ (2550) ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับองค์ประกอบที่สาคัญของ
คุณภาพชีวิตในการทางานว่า ช่วงเวลาแห่งการดารงชีวิตของทรัพยากรมนุษย์ในวันหนึ่งๆ นั้น การใช้เวลาในช่วงการทางานจะมีมาก
ที่สุด คุณภาพชีวิตในการทางานจึงนับว่าเป็นสิ่งสาคัญ ซึ่งคุณภาพชีวิตในการทางานของแรงงานนั้นมีองค์ประกอบที่สาคัญก็คือ
ค่าจ้างและสวัสดิการ สภาพการทางาน ความปลอดภัยในการทางาน และการคุม้ ครองแรงงาน อย่างไรก็ดี สมพงษ์ เกษมสิน (2556)
ได้เสนอเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพชีวิตในการทางานไว้ ได้แก่ ค่าจ้างและผลประโยชน์ที่ได้รับ เงื่อนไขของการทางาน เสถียรภาพของการ
ทางาน การควบคุมการทางาน และการปกครองตนเอง
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จากความหมายทั้งหมดข้างต้นจึงอาจสรุปได้ว่า คุณภาพชีวิตการทางานไว้มีหลายมิติต่างๆ ได้แก่ ผลตอบแทนที่ยุติธรรม
และเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation) เป็นการให้คาถามที่ใช้ในการสารวจตรวจสอบก็จะเกี่ยวเนืองกับฐานเงินเดือนที่
มีโครงสร้างเงินเดือนทีเป็นระบบชัดเจน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์การปรับอัตราเงินเดือน และค่าครองชีพที่สอดรับกับสภาพ
เศรษฐกิจ สภาพที่ทางานถูกสุขลักษณะและปลอดภัย (Safe and Healthy Environment) เป็นการจัดหา ติดตั้ง และมีอุปกรณ์เครื่อง
ไม้เครื่องมือที่เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงาน และไม่มีสภาพที่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ อีกทั้งยังต้องมีแผนระวังภัยที่ดีด้วย การพัฒนา
ศักยภาพ (Development of Human Capacities) เป็นการประเมินความรู้ความสามารถของพนักงาน และจัดอบรมในรูปแบบต่างๆ
ทั้งในห้อง นอกห้องศึกษาดูงาน รวมถึงการชมเชยให้รางวัลเมื่อมีผลงานที่ดี ความก้าวหน้า (Growth) เป็นการสร้างโอกาสที่มองเห็นได้
อย่างเป็นระบบ ทัง้ การเพิ่มขึ้นของเงินเดือน และตาแหน่งงาน ตลอดรวมถึงการโยกย้ายสลับสับเปลี่ยนหน้าที่การทางานที่สอดรับกับ
ศักยภาพและความสามารถของแต่ละคน ที่สาคัญต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาอย่างสม่าเสมอ สังคมสัมพันธ์ (Social
Integration) เป็นการให้รู้จักแบ่งปัน การจัดกิจกรรมร่วมกัน และการทางานเป็นทีมทังที่อยู่ในสายงานเดียวกัน หรือข้ามสายงาน มี
ส่วนช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นทังสิ้น และความภูมิใจในองค์กร (Organizational Pride) เป็นความภูมิใจที่จะบอกคน
ภายนอกทั่วไปว่าทางานที่ใด และทาหน้าที่อยู่ในส่วนไหนขององค์กรจึงนาไปสู่การตั้งสมมติฐานการวิจัยดังนี้
ความผูกพันในอาชีพ (Career commitment)
Scarpello (1994) ได้ให้นิยามเชิงปฏิบัติการของความผูกพันในอาชีพ ไว้ว่า เป็นความเชื่อของบุคคลในการยอมรับคุณค่าใน
อาชีพที่บุคคลนั้นเลือก และมีความเต็มใจที่จะรักษาความเป็นสมาชิกภาพในอาชีพนั้น และปรารถนาที่จะอยู่ในอาชีพนั้น แม้ว่าจะมี
ทางเลือกอื่นที่มีความเป็นไปได้ที่จะไป ทั้งนี้ แนวคิดความผูกพันในวิชาชีพ พัฒนามาจากแนวคิดความผูกพันต่อองค์การ โดย Meyer
(1993) ให้ความหมายของความผูกพันในอาชีพว่า เป็นการยึดมั่นของบุคคลทางอารมณ์ ต่ออาชีพ ได้ทาการทดสอบ เพื่อเชื่อมโยงแนวคิด
องค์ประกอบทั้ง 3 ด้านของความผูกพันในองค์การ ไปสู่ตัวแปรด้านความผูกพันในอาชีพ ดังนั้น ทาให้แบ่งองค์ประกอบของความผูกพัน
ในวิชาชีพ ได้แก่ ความผูกพันอันเนื่องมาจากอารมณ์ ความผูกพันอันเนื่องมาจากการลงทุน และความผูกพันอันเนื่องมาจากวิชาชีพ
อย่างไรก็ดี Schaufeli (2002) ให้ความหมายของความผูกพันในงานว่า เป็นรูปแบบแผนในการทางานตั้งแต่เข้าทางาน
จนเกษียณ เป็นความเชื่อของบุคคลในการยอมรับคุณค่าในงานที่บุคคลนั้นเลือก และมีความเต็มใจที่จะรักษาความเป็นสมาชิก
ภาพในงานนั้ น และปรารถนาที่ จะอยู่ ในงานนั้ น แม้ ว่ าจะมี ทางเลื อกอื่ นที่ มี ความเป็ นไปได้ ที่ จะไป ประกอบด้ วย ความ
กระตือรือร้น การทุ่มเทอุทิศ และความจดจ่อใส่ใจ ซึ่งสอดคล้องกับ นรุตม์ พรประสิทธ์ (2554) ที่ได้ให้ความหมายของความ
ผูกพันในวิชาชีพว่าหมายถึง ความมั่นคง ทางสัมพันธภาพของบุคคลกับวิชาชีพ เป็นการยึดติดทางอารมณ์ ต่อเป้าหมายและ
ค่านิยมของวิชาชีพ มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับวิชาชีพ เป็นส่วนหนึ่งหรือบอกถึงระดับการมีส่วนร่วมในวิชาชีพ มี
ทัศนคติ ทางบวกต่อวิ ชาชีพ และมีพฤติกรรมการตั้งใจและเต็ มใจที่จะทางานเพื่อวิชาชีพ ทั้งงานในหน้าที่ของตนและงานที่
นอกเหนือไปจากหน้าที่ตนเพื่อที่จะช่วยให้วิชาชีพประสบความสาเร็จและบรรลุถึงเป้าหมายไปด้วยกันกับตน ซึ่งเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับ ชาญชัย อาจินสมจาร (2555) ที่เห็นว่า ความผูกพันในวิชาชีพ เป็นตัวเชื่อมระหว่างความต้องการของบุคคลให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายทางวิชาชีพ การที่บุคคลมีความผูกพันต่อวิชาชีพ สามารถส่งผลให้สมาชิกทุ่มเทการทางานให้วิชาชีพมากยิ่งขึ้น ยึด
มั่นทางอารมณ์ต่อเป้าหมายและค่านิยมของวิชาชีพ มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีพ
จากความหมายทั้งหมดข้างต้นจึงอาจสรุปได้ว่า ความผูกพันในงาน ประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ ได้แก่ ความ
กระตือรือร้น (vigor) หมายถึงการมีพลังในการทางานและยืดหยุ่นทางจิตใจสูงในขณะทางาน เต็มใจที่จะใช้ความพยายามในการ
ทางาน และมีความเพียรพยายามในการทางาน แม้จะเผชิญอุปสรรค การทุ่มเทอุทิศ (dedication) หมายถึง ความรู้สึกเต็มใจ ภูมิใจ
มีแรงบันดาลใจ และรู้สึกท้าทายในการทางาน และความจดจ่อใส่ใจ (absorption) หมายถึง ความรู้สึกมุ่งมั่นและเป็นสุขในการ
ทางาน ยากที่จะถอนตัวออกจากงาน เหมือนเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว จึงนาไปสู่การตั้งสมมติฐานการวิจัยดังนี้
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คุณลักษณะของพนักงานที่ต้องการขององค์กรสมัยใหม่ (The employee attribute3s desired by the
modern organization)
ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร (2556) ได้กล่าวถึง คุณลักษณะของพนักงานที่ต้องการขององค์กรสมัยใหม่ เป็นบุคลิกลักษณะ
ของบุคลากรซึ่งประกอบด้วย การมีความรับผิดชอบสูง ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ
สื่อสารได้ดี มีใจรักที่จะทางานและต้องการประสบความสาเร็จ กล่าวคือ
1. มีความรับผิดชอบสูง หมายถึง ความพยายามที่จะทางานให้สาเร็จ สามารถเชื่อถือและไว้วางใจได้ ความ
รับผิดชอบนี้ยังหมายรวมถึง การที่พนักงานสามารถที่จะคิดและหาวิธีการในการทางานให้ไปสูเ่ ป้าหมายได้ด้วยตนเอง โดย
ที่ไม่ต้องให้หัวหน้างานหรือผู้จัดการเข้ามาสั่งและบอกให้ทาทีละขั้นตอน
2. ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างดี หมายถึง การมีความยืดหยุ่น สามารรถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
3. มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ หมายถึง ความสามารถในการคิดต่อยอดสิ่งเดิมที่มีอยู่ หรือคิดสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครคิดมาก่อน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
4. สื่อสารได้ดี หมายถึง การสื่อความกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับคนรอบข้าง
5. มีใจรักที่จะทางานและต้องการประสบความสาเร็จ หมายถึง การทางานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท มีความ
กระตือรือร้น เพื่อให้งานสาเร็จอย่างไม่ย่อท้อ
จากความหมายสรุปได้ว่า คุณลักษณะของพนักงานที่ต้องการขององค์กรสมัยใหม่ เป็นบุคลิกลักษณะของบุคลากรซึ่ง
ประกอบด้วย การมีความรับผิดชอบสูง ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ สื่อสารได้ดี มีใจรักที่
จะทางานและต้องการประสบความสาเร็จ การสนับสนุนจากองค์การส่งผลต่อคุณลักษณะของบุคลากรอันเป็นที่ต้องการขององค์การ
สมัยใหม่ และส่งผลต่อความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน ดังนั้นการที่องค์การจะผลักดันให้บุคลากรมีความเป็นเลิศในการทางาน จึงต้อง
ให้ความสาคัญกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ไม่ว่าจะด้วยการจูงใจบุคลากร การสร้างการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การ เมื่อ
ผู้บริหารให้ความสาคัญกบเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดีแล้ว บุคลากรก็จะมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามปรัชญาที่องค์การได้วางไว้
การบริการที่เป็นเลิศ (Service excellence)
วิทูล พุกภู่ (2553) กล่าวว่า การบริการที่เป็นเลิศเป็นสิง่ ที่สัมผัสจับต้องได้ยากและสูญสลายหายไปได้ง่าย การบริการสามารถ
สร้างขึ้นโดยให้บริการทาเพื่อส่งมอบการบริการหนึ่งๆ ให้แก่ผู้รับบริการ การบริโภค หรือการใช้บริการจะเกิดขึ้นทันทีที่มีการให้บริการ
นั้นๆ หรือเกือบจะทันทีทันใดที่มีการบริการเกิดขึ้น ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ สมิต สัชณุกร (2550) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ
ที่เป็นเลิศว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือหรือการดาเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นนั้น จะต้องมีหลักยึดถือปฏิบัติ มิใช่ว่าการให้ความ
ช่วยเหลือหรือการทาประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นจะเป็นไปตามใจของเราผูซ้ ึ่งเป็น ผู้ให้บริการโดยทั่วไป ในขณะที่ สร้อยตระกูล อรรถมานะ (2550)
ได้ระบุว่า สิ่งที่ผู้รับบริการต้องการและหากได้รับสิ่งนั้นแล้วจะทาให้เกิดความพึงพอใจ ได้แก่ ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ การใช้
บริการของการบริการ อัธยาศัยและสนใจต่อผู้รับบริการ ข้อมูลทีไ่ ด้รับจากการบริการคุณภาพของบริการ และราคาค่าใช้จ่าย
นอกจากนี้ Christopher H (1996) ได้ให้ความสาคัญของการบริการที่เป็นเลิศไว้ว่า การพัฒนาบุคลากรมีความจาเป็นต่อ
วิชาชีพการบริการ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของบุคคลหน่วยงานหรือองค์กร ดังนั้นการบริการที่ดีจะเกิดขึ้นจากตัวบุคคล โดยอาศัย
ทักษะ ประสบการณ์ เทคนิค ต่างๆ ที่จะทาให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ และอยากกลับเข้ามาใช้บริการอีก การบริการที่เป็น
เลิศมีแนวทาง ได้แก่ ต้องมีความรู้ในงานที่ให้บริการ ต้องมีความช่างสังเกต ต้องมีความกระตือรือร้น ต้องมีกิริยาวาจาสุภาพ ต้องมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และต้องสามารถควบคุมอารมณ์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ เพ็ญศรี วายวานนท์ (2552) ที่กล่าวว่า หลักการใน
การให้บริการ ซึ่งจาแนกได้ออกได้แก่ หลักความสอดคล้องกับความต้องการ หลักความสม่าเสมอ หลักความเสมอภาค หลักความ
ประหยัด และหลักความสะดวก
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จากความหมายทั้งหมดข้างต้นจึงอาจสรุปได้ว่า คุณลักษณะของงานซึ่งสามารถแสดงให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงผลสะท้อนหรือ
ผลลัพธ์ที่ชัดเจนโดยตรงจากงานที่ได้ปฏิบัติไปแล้วว่ามีประสิทธิผล คุณภาพชีวิตการทางานที่มีผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ
สภาพที่ทางานถูกสุขลักษณะและปลอดภัย การพัฒนาศักยภาพ ความก้าวหน้า สังคม สัมพันธ์ และความภูมิใจในองค์กร จึงเกิด
ความผูกพันในอาชีพ เกิดการยอมรับคุณค่าในอาชีพที่บุคคลนั้นเลือกและมีความเต็มใจที่จะรักษาความเป็นสมาชิกภาพในอาชีพนั้น
และปรารถนาจะอยู่ ในอาชี พนั้ น คุ ณลั กษณะของพนั กงานที่ ต้ องการขององค์ กรสมั ยใหม่ เป็ นบุ คลิ กลั กษณะของบุคลากรซึ่ ง
ประกอบด้วย การมีความรับผิดชอบสูง ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ สื่อสาร ได้ดี มีใจรักที่
จะทางานและต้องการประสบความสาเร็จ การสนับสนุนจากองค์การส่งผลต่อคุณลักษณะของบุคลากรอันเป็นที่ต้องการขององค์การ
สมัยใหม่ ทาให้เกิดการบริการที่ดี จะเกิดขึ้นจากตัวบุคคล โดยอาศัยทักษะ ประสบการณ์ เทคนิค ต่างๆ ที่จะทาให้ผู้รับบริการเกิดความ
พึงพอใจ และอยากกลับเข้ามาใช้บริการอีก ผู้ให้บริการควรมีความคิดใหม่ๆ ไม่ควรยึดติดกับประสบการณ์หรือบริการที่ทาอยู่ เคย
ปฏิบัติมาอย่างไรก็ทาไปอย่างนั้นไม่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการจึงควรมีความคิดใหม่ๆ ในการปฏิรูปงานบริการได้ดี และต้อง
สามารถควบคุมอารมณ์ได้ (Emotional control) งานบริการเป็นงานที่ให้ความช่วยเหลือจากผู้อื่น ต้องพบปะผู้คนมากมายหลายชนชั้น
มีการศึกษาที่ต่างกัน ดังนั้นกิริยามารยาทจากผู้รับบริการจะแตกต่างกัน เมื่อผู้รับบริการไม่ได้ตั้งใจ อาจจะถูกตาหนิ พูดจาก้าวร้าว จึง
นาไปสู่การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้นจึงนาไปสู่การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยในภาพรวมดังต่อไปนี้
คุณลักษณะของงาน (Job characteristics)
ความหลากหลายของทักษะ (Skill Variety)
ความสาคัญของงาน (Task Significance)
ความเป็นอิสระ (Autonomy)
ผลป้อนกลับ (Feedback)
H1
ความผูกพันในอาชีพ
(Career Commitment)

H3

คุณลักษณะของพนักงานที่ต้องการขององค์กรสมัยใหม่
(The employee attributes desired by the modern
organization)
มีความรับผิดชอบสูง (Responsibility)
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี (Adapt to situation)
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ (The new inventive)
สื่อสารได้ดี (Communicate)
มีใจรักที่จะทางานและต้องการประสบความสาเร็จ (Love to
work and want to succeed)

H4
H2
คุณภาพชีวิตการทางาน (Quality of work life)
การบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)
ผลตอบแทนที่ยตุ ิธรรมและเพียงพอ (Adequate and
ด้านการจัดการฐานข้อมูล (Customer Database
Fair Compensation)
Management)
สภาพที่ทางานถูกสุขลักษณะและปลอดภัย (Safe and
ด้านการจัดการข้อร้องเรียน (Complaint
Healthy Environment)
Handling)
การพัฒนาศักยภาพ (Development of Human
ด้านการปรับปรุงมาตรฐานบริการ (Service
Capacities)
improvement)
ความก้าวหน้า (Growth)
ด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริการ (Service
ด้านสังคมสัมพันธ์ (Social Integration)
Operation)
ด้านการบริหารงาน (Constitutionalism)
ด้านการออกแบบบริการ (Service Design)
ด้านความภูมิใจในองค์กภาพที
ร (Organizational
Pride)
่ 1 กรอบความคิ
ดในงานวิจัย (Conceptual Framework)
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วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใ ช้ในการศึกษา ได้แก่ พนั กงานที่ท างานในโรงแรม อ าเภอหัว หิน ในปี 2559 จานวน 280 คน
(สมาคมโรงแรมไทย, 2559)
ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างกลุ่มในการศึกษาครั้งนี้ โดยกาหนดขนาดตัวอย่าง ของทาโรยามาเน่ (Taro Yamane, 1973:
727-728) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับ 0.05 จากพนักงานทั้งหมด จานวน 280
คนจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจานวน 150 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามขนาดโรงแรม
ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนตามขนาดของโรงแรม

1

โรงแรมขนาดใหญ่

จานวน
(คน)
35

2

โรงแรมขนาดกลาง

181

สัดส่วน
(เปอร์เซ็นต์)
12.66
64.00

3

โรงแรมขนาดเล็ก

64
280

23.34
100.00

ลาดับ

ขนาดโรงแรม

รวมทั้งสิ้น

จานวนตัวอย่าง
(คน)
19
96
35
150

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 6 ตอน ตอนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะปฏิบัติงาน และแผนกการปฏิบัติงาน ลักษณะคาถามเป็นแบบเลือกตอบ (check list) ตอนที่ 2
เป็นคาถามเกี่ยวกับวัดความคิดเห็นด้านคุณลักษณะของงาน รวมเป็น 17 ข้อ ตอนที่ 3 เป็นคาถามเกี่ยวกับวัดความคิดเห็นด้าน
คุณภาพชีวิตการทางาน รวมเป็น 27 ข้อ ตอนที่ 4 เป็นคาถามเกี่ยวกับวัดความคิดเห็นด้านความผูกพันต่ออาชีพ ตอนที่ 5 เป็น
คาถามเกี่ยวกับวัดความคิดเห็นด้านคุณลักษณะของพนักงานที่ต้องการขององค์กรสมัยใหม่ และตอนที่ 6 เป็นคาถามเกี่ยวกับวัด
ความคิดเห็นการบริการที่เป็นเลิศ โดยตอนที่ 2-6 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดย
กาหนดตามวิธีลิเคิร์ท (Likert Scale) แบ่งระดับการวัดเป็น 5 ระดับ
การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ผู้ศึกษานาแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามคาแนะนาจากที่ปรึกษาแล้ว เสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาด้วยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Object Congruence : IOC) ของข้อ
คาถามแต่ละข้อ โดยมีกาหนดเกณฑ์ที่ IOC มากกว่า 0.5 ขึ้นไป ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 0.92
2. ผู้ศึกษานาแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามคาแนะนาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ไปทดลองใช้กับ พนักงานที่
ทางานอื่นทีใ่ กล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 ชุด เพื่อนาผลการเก็บรวบรวมข้อมูลมาหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
โดยการคานวณค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha – Coefficient) ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 0.85
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ โ ดยใช้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เ พี ย ร์ สั น (Pearson' s
Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรด้วยการถดถอยอย่างง่าย (Regression Analysis) โดยใช้
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เทคนิควิธีนาเข้า (Enter) รวมทั้งใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบ
ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ และการทดสอบความเป็นตัวแปรกลาง โดยมีรายละเอียดของแต่ละตัวแปร ดังนี้
JC = Job characteristics (คุณลักษณะของงาน)
QL = Quality of working life (คุณภาพชีวิตการทางาน)
CC = Career commitment (ความผูกพันในอาชีพ)
TEMO = The employee attributes desired by the modern organization (คุณลักษณะของพนักงานที่
ต้องการขององค์กรสมัยใหม่)
SE = Service excellence (การบริการที่เป็นเลิศ)
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยได้แบ่งการนาเสนอเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกนาเสนอด้านความสัมพันธ์ และส่วนที่ 2 นาเสนอเกี่ยวกับการ
ทดสอบสมมติฐาน ดังตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2
ตารางที่ 1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson ' s Correlation Coefficient)
JC
QL
CC
TEMO
SE
ตัวแปร
ค่าเฉลี่ย (X)
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
คุณลักษณะของงาน (JC)
คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงาน (QL)
ความผูกพันในอาชีพ (CC)
คุณลักษณะของพนักงานที่ต้องการขององค์กรสมัยใหม่ (TEMO)
การบริการที่เป็นเลิศ (SE)
*p < 0.05, **p < 0.01

3.84
0.59
0.854**
0.822**
0.772**
0.652**

3.87
0.76

3.68
0.878

3.82
0.82

3.97
0.5

0.758**
0.769**
0.604**

0.831**
0.647**

0.838**

-

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษาตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กับตัวแปรความผูกพันในอาชีพ
และตัวแปรความผูกพันในอาชีพมีความสัมพันธ์คุณลักษณะของพนักงานที่ต้องการขององค์กรสมัยใหม่ และคุณลักษณะ
ของพนักงานที่ต้องการขององค์กรสมัยใหม่มีความสัมพันธ์กับการบริการที่เป็นเลิศอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ตัวแปรต้น

คุณลักษณะของงาน (JC)
คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงาน (QL)
ความผูกพันในอาชีพ (CC)
คุณลักษณะของพนักงานที่ต้องการขององค์กรสมัยใหม่ (TEMO)
การบริการที่เป็นเลิศ (SE)
Adjusted R Square

1
CC
0.825**

สมมติฐานการวิจัย/ตัวแปรตาม
2
3
CC
TEMO

4
SE

0.762**
0.838**
0.842**
0.714

0.771

0.848

0.684

*p < 0.05, **p < 0.01
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ตารางที่ 2 เป็นผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคุณ เพื่อทดสอบสมมติฐาน ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้
สมการที่ 1 คุณลักษณะของงานมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันในอาชีพ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (β=0.825,
p<0.01) โดยมีความสามารถในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 71.4 จากผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ 1
สมการที่ 2 คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานมี อิ ท ธิ พ ลทางบวกต่ อ ความผู ก พั น ในอาชี พ อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(β=0.762, p<0.01) โดยมีความสามารถในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 77.1 จากผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ 2
สมการที่ 3 ความผูกพันในอาชีพมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณลักษณะของพนักงานที่ต้องการขององค์กรสมัยใหม่ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (β=0.838, p<0.01) โดยมีความสามารถในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 84.8 จากผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ 3
สมการที่ 4 คุณลักษณะของพนักงานที่ต้องการขององค์กรสมัยใหม่มีอิทธิพลทางบวกต่อการบริการที่เป็นเลิศ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (β=0.842, p<0.01) โดยมีความสามารถในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 68.4 จากผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ 4
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. คุณลักษณะของงานมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันในอาชีพ ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า งานมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวกับบุคคลผู้ทางานอย่างใกล้ชิด มนุษย์ต้องทางานเพื่อเลี้ยงชีพ งานจึงเป็นสิ่งที่จูงใจบุคคลได้ ถ้างานที่ต้องทามี
ความน่าเบื่อหน่าย ย่อมไม่สร้างแรงจูงใจให้กับบุคคล การกาหนดคุณลักษณะงานให้สามารถจูงใจบุคลากรให้มีความมุ่งมั่นมีใจจด
จ่ออยู่กับงานที่ทาและมีความสุขในการทางานนั้น จาเป็นต้องสร้างคุณค่าให้กับงาน ต้องปลูกฝังให้บุคลากรเกิดทัศนคติที่ดีต่อ
งาน และรู้สึกว่างานนั้นมีความสาคัญ แล้วผลลัพธ์ของงานนั้นก็ขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่งาน การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับงานที่ทา
แต่การจะสร้างทัศนคติที่ดีต่องานของบุคลากรนั้นต้องเกิดจากความผูกพันในอาชีพ ร่วมกับแรงกระตุ้นภายในจิตใจของบุคลากรที่
ต้องการพัฒนาคุณภาพของงานและเกิดความรักในงานนั้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นรุตม์ พรประสิทธ์ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของงาน ความพึงพอใจในการตอบสนองความต้องการพื้นฐานทางจิตใจตามทฤษฎีการกาหนด
ด้วยตนเองและความผูกพันในอาชีพ: กรณีศึกษาบริษัทกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของงาน
โดยรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ความหลากหลายทางทักษะ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของงาน ความสาคัญของงาน
ความมีอิสระในการตัดสินใจในงาน ผลสะท้อนกลับจากงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันในอาชีพ
2. คุณภาพชีวิตการทางานมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันในอาชีพ ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่า
คุณภาพชีวิตการทางานเป็นสิ่งที่สนองความผาสุกและความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานทุกๆ คนในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นระดับ
คนงาน หัวหน้างานผู้บริหารงานหรือแม้แต่เจ้าของบริษัทหรือหน่วยงาน การมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดีนอกจากมีส่วนทา
ให้บุคลากรพึงพอใจแล้ว ยังอาจส่งผลต่อความเจริญรุง่ เรืองด้านอื่นๆ เช่น สภาพสังคมเศรษฐกิจ หรือผลผลิตต่างๆ และสิ่งที่
สาคัญคือ คุณภาพชีวิตการทางานจะนาไปสู่ความผูกพันในอาชีพได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีราภัทร ขัติยะหล้า
(2555) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทางานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก
อาเภอเมืองลาพูน ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการทางาน ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้านการทางานร่วมกัน
และความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นความก้าวหน้า และด้านมั่นคงในการงาน มีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันในอาชีพ
3. ความผูกพันในอาชี พมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณลักษณะของพนักงานที่ต้องการขององค์กรสมัยใหม่ ผลการวิจัย
ปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ความผูกพันในอาชีพเป็นตัวเชื่อมระหว่างความต้องการของบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายทาง
วิชาชีพ การที่บุคคลมีความผูกพันต่อวิชาชีพ สามารถส่งผลให้สมาชิกทุ่มเทการทางานให้วิชาชีพมากยิ่งขึ้น ยึดมั่นทางอารมณ์
ต่อเป้าหมายและค่านิยมของวิชาชีพ มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีพ พร้อมที่จะมีส่วนร่วมในวิชาชีพ มีทัศนคติทางบวกต่อ
วิชาชีพ และมีพฤติกรรมที่เต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ และเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ ยินดีที่จะทาเพื่อวิชาชีพ
โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทน ทั้งงานในหน้าที่ของตนและงานที่นอกเหนือไปจากหน้าที่ตน เพื่อจะช่วยให้วิชาชีพประสบความสาเร็จ
และบรรลุถึงเป้าหมายไปด้วยกันกับตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมินทร เบ้าธรรม (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์
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ระหว่างการรับรู้คุณค่าของงาน ความผูกพันในวิชาชีพและคุณลักษณะของพนักงานที่ต้องการของผู้สอบบัญชีภาษีอากรใน
ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ความผูกพันในอาชีพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณลักษณะของพนักงานที่ต้องการ
4. คุณลักษณะของพนักงานที่ต้องการขององค์กรสมัยใหม่มีอิทธิพลทางบวกต่อการบริการที่เป็นเลิศ ผลการวิจัย
ปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า องค์การสมัยใหม่ เป็นการที่มีกลุ่มคนมาทางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้บรรลุ
เป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งองค์สมัยใหม่การมีลักษณะร่วมกันอยู่ โดยทุกองค์การต้องมีวัตถุประสงค์หรือ เป้าหมายของ
ตนเอง ทุกองค์การต้องมีคนร่วมกันทางาน องค์การต้องมีการจัดโครงสร้างงานแบ่ง งานหน้าที่รับผิดชอบของ คนใน
องค์การ ซึ่งมีผลกับพนักงานเป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง
คุณลักษณะของพนักงานบัญชีที่พึงประสงค์ตามทัศนะของสถานประกอบการ ศึกษากรณีสถานประกอบการในนิค ม
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของพนักงานบัญชีที่พึงประสงค์มีความสัมพันธ์กับการ
บริการที่เป็นเลิศ
ประโยชน์จากการวิจัย
1. ประโยชน์ด้านการจัดการ
ประโยชน์ด้านการจัดการ ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้นาแนวคิดในเรื่องของคุณลักษณะงาน คุณภาพชีวิตในการ
ทางานการบริการที่เป็นเลิศ และความผูกพันในอาชีพมาสร้างเป็นกรอบแนวคิดเชิงเหตุผลและเน้นการทดสอบความเป็นตัวแปร
กลางของความผูกพันในอาชีพอีกทั้งยังเป็นการศึกษาในบริบทของพนักงานในโรงแรมในอาเภอหัวหินซึ่งเป็นการสร้างข้อค้นพบใหม่
ทางวิชาการ ทั้งนี้ผลการวิจัย พบว่า ความผูกพันในอาชีพ เป็นตัวแปรกลางที่มีอิทธิพลอย่างมากระหว่างตัวแปรคุณลักษณะงาน
คุณภาพชีวิตในการทางาน และการบริการที่เป็นเลิศ ซึ่งข้อค้นพบนี้ได้มาจากการศึกษาในลักษณะการพิสูจน์ความสัมพันธ์และ
อิทธิพลของตัวแปรดังกล่าวในเชิงวิชาการจึงสามารถนาข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้ไปต่อยอดเพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรนี้กับตัวแปร
อื่นๆ ต่อไปได้
2. ประโยชน์เชิงทฤษฎี
จากข้อค้นพบที่ว่าความผูกพันในอาชีพเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะงานและคุณภาพชีวิตในการ
ทางาน ผู้บริหารโรงแรมในอาเภอหัวหินสามารถนาข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยมาวางแผนและออกแบบแนวทาง ในการ
ปรับปรุงการสนับสนุนพนักงานในด้านต่าง ๆ ทั้งในส่วนของคุณลักษณะงานและคุณภาพชีวิตในการทางาน เพื่อเพิ่มความ
ผูกพันในอาชีพของพนักงานที่มีต่อองค์กร อันจะนาไปสู่การบริการที่เป็นเลิ ศ และจากข้อค้นพบที่ว่าความผูกพันในอาชีพ
เป็นตัวแปรกลางระหว่างคุณลักษณะงาน คุณภาพชีวิตในการทางาน และการบริการที่เป็นเลิศ ผู้บริหารโรงแรมในอาเภอ
หัวหิน สามารถนาข้อค้นพบนี้มาใช้ในการจัดทาแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีการบริการที่เป็นเลิศซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวของอาเภอหัวหินได้ในที่สุด
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต
1. การวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาการทางานเป็นทีม ภาวะผู้นาของผู้บริหาร และควรศึกษาปัญหาในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานโรงแรมในอาเภอหัวหิน
2. ในการวิจัยเป็นเชิงปริมาณโดยการใช้แบบสอบถาม ดังนั้น ในการวิจัยในอนาคตควรมีการทาวิจัยเชิงคุณภาพเช่น การ
สัมภาษณ์ การสังเกต ควบคู่ไปด้วยก็จะทาให้ผลการวิจัยได้ข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างในเชิงลึกและงานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นเดียวกันกับบุคลากรในกลุม่ สายงานหรืออาชีพอื่นๆ เพื่อนาไปเป็นประโยชน์
ในการบริหารจัดการองค์การที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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4. จากการศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะงานและคุณภาพชีวิตในการทางานที่มีต่อการบริการที่เป็นเลิศผ่านความ
ผูกพันในอาชีพของพนักงานโรงแรมในอาเภอหัวหินนี้ ควรมีการต่อยอดผลการศึกษาด้วยแนวทางในการบริหารจัดการเชิง
นโยบายและกาหนดกลยุทธ์ขององค์การเพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่กับองค์การต่อไป
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