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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและทดสอบแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุพหุ
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The purposes of this research are as Follows: to develop and test multilevel causal
Factors on the adaptive performance of hospitality staff in the Bangkok metropolitan area. The
sample was composed of three hundred and fifteen hotel staff from seventy - six work-groups,
with a cluster size of 4.156, working in the Bangkok metropolitan area. The sample was
randomly selected using multi-stage sampling. The questionnaire, with eleven measures, was
used for data collection. The Cronbach,s Alpha coefficients ranged from 0.897 to 0.976. The
descriptive statistics were used to describe the basic features of the data. Second, Confirmatory
Factor Analysis was applied to assess the construct validity of the measurement model. Third,
Multilevel Structural Equation Modeling (MSEM) was applied to test multilevel causal factors on
the adaptive performance of hospitality staff.
The research findings were as follows:
The multilevel causal factors on the adaptive performance of hospitality staff were
valid and fit well with the empirical ( ݔଶ = 527.942, df = 219, CFI = 0.929, TLI = 0.917, RMSEA =
0.067). On an individual level, employee engagement, service mind and role clearityhad a direct
effect on adaptive performance. In addition, psychological capital and precievesuperisor support
had a direct effect on work engagement. On the group level,transformational leadership had a
direct effect on team adaptive performance. In addition, team adaptive performance that
functioned at a group level variable had a cross - level direct effect on individual adaptive
performance.
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บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปญหา
การทํ า งานในป จ จุ บั น มั ก พบป ญ หาที่ เ กี่ ย วกั บ ความไม แ น น อน ขาดความมั่ น คง ทํ า ให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลง สาเหตุหลักเกิดจากการหลั่งไหลของเทคโนโลยี สงผลใหองคการตองพึ่งพาการทํางานดวยระบบ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีที่มีความซับซอน (Hayley N. Calarco. 2006) การเปลี่ยนแปลงจากภายนอกองคกร
สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองคกร อันไดแก การปรับรูปแบบการทํางาน การปรับเปลี่ยนโครงสรางการ
ทํางาน การแขงขันระหวางองคการ การยุบรวมและการลดขนาดขององคการ ซึ่งสอดคลองกับ Ployhart&Bliese
(2006) ที่กลาววาผลจากการเปลี่ยนผานของระบบเศรษฐกิจจากเดิมที่เนนการผลิตเปนฐานมาสูเศรษฐกิจแบบใช
ความรูเปนฐาน การเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหการทํางานตองปรับไปตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้ง
การทํางานแบบฐานความรูทําใหเกิดการทํางานเปนกลุมที่มีลักษณะงานที่ซับซอน การเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นนี้
สงผลใหองคกรคาดหวังวาพนักงานจะตองมีความยืดหยุน สามารรับมือกับความไมแนนอนได และจะตองปรับตัว
ให เ ข า กั บ การเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ทางด า นทั ก ษะและความสามารถ ในขณะที่ ยั ง สามารถปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ (Griffin &Hesketh. 2003)
คําวา Performance มักถูกนํามาใชในความหมายของ ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งหมายถึง ผลที่ไดจากการ
ประเมินคาของบุคคลผูปฏิบัติงานในดานตางๆ ทั้งผลงานและคุณลักษณะอื่นๆ ที่มีคุณคาตอการปฏิบัติงานภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด (อลงกรณ มีสุทธา และ สมิธมัชฌุกร, 2542) นอกจากนี้ยังพบการใช performance
ในความหมายของการปฏิบัติงาน หมายถึง พฤติกรรมหรือองคประกอบของพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการทํางาน
สามารถสังเกตและวัดไดในแงของระดับความสามารถของแตละบุคคล (Campbell; et al. 1993) สําหรับการวิจัย
ครั้งนี้ผูวิจัยศึกษา performance ในความหมายของการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนการศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานตาม
ความหมายของแคมเบลลและคณะ โดยในการปฏิบัติงานนั้น เฮสเก็ทและนีล (Hesketh; & Neal. 1999)ไดแบงการ
ปฏิบัติงานออกเปนการปฏิบัติงานในหนาที่ (Task performance) และการปฏิบัติงานตามสถานการณ
(Contextual performance) แตการทํางานในปจจุบันหากแบงการปฏิบัติงานออกเปน 2 ลักษณะ อาจจะทําใหไม
ครอบคลุมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เฮสเก็ทและนีล จึงไดเสนอใหมีการศึกษา Adaptive
performance เพิ่มเติม จากแนวคิดนี้ทําให พูลากอส และคณะ (Pulakos; et al. 2000) ทําการศึกษารูปแบบของ
การปฏิบัติงานมากําหนดเปนนิยามเพื่อมาอธิบาย Adaptive performance จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัย
ภายในประเทศไทย ยังไมพบการใหคําแปลและความหมายของคําวา Adaptive performance ดังนั้นในการวิจัย
ครั้งนี้ผูวิจัยจึงไดใหคําแปล Adaptive performance วาเปน การปฏิบัติงานตามการเปลี่ยนแปลง
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การปฏิบัติงานตามการเปลี่ยนแปลง (Adaptive Performance) ไดถูกกลาวครั้งแรกโดย Allworth; &
Hesketh (1999) และไดใหความหมายของการปฏิบัติงานตามการเปลี่ยนแปลงวา หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความสามารถในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง และถายโยงการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากงานชิ้นหนึ่งไปสูอีก
ชิ้ น งานหนึ่ ง หรื อ อี ก หลายๆ งานได อ ย า งหลากหลาย โดยได แ บ ง การปฏิ บั ติ ง านตามการเปลี่ ย นแปลงเป น
2 องคประกอบ คือ ดานที่เปนการรูคิด (Cognitive) เกี่ยวของกับการใชทักษะการเรียนรูและทักษะการแกปญหา และ
ดานที่ไมใชการรูคิด (Non-cognitive) เกี่ยวของกับการปรับตัวทางอารมณเพื่อเปลี่ยนสายอาชีพหรือความตองการใน
งาน โดยไดตั้งขอสังเกตวาการปรับตัวและงานมีความสัมพันธกัน บุคคลที่มีการปรับตัวสวนใหญสามารถเปลี่ยนงานได
งายกวาเมื่อเทียบกับผูที่ปฏิบัติงานดี
ตอมาพูลากอส และคณะ (Pulakos; et al. 2000) ไดขยายความหมายของการปฏิบัติงานตามการ
เปลี่ยนแปลงวาเปนประสิทธิภาพที่บุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองเพื่อตอบสนองตอความตองการตางๆทั้งหนาที่
เหตุการณ สถานการณ หรือขอจํากัดทางสภาพแวดลอมใหมๆ พูลากอส และคณะ เปนกลุมบุคคลแรกๆที่นําเสนอรูปแบบ
การปฏิบัติงานตามการเปลี่ยนแปลงอยางกวางๆ โดยเริ่มจากการทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคคลและ
การปฏิบัติงานตามการเปลี่ยนแปลง จากนั้นจึงไดวิเคราะหเหตุการณสําคัญ 1,000 เหตุการณ ที่เกี่ยวของกับอาชีพ
จํานวน 24 อาชีพ แลวพัฒนาเปนองคประกอบของการปฏิบัติงานตามการเปลี่ยนแปลงดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหาและ
การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจและเชิงยืนยัน จนสรุปองคประกอบของการปฏิบัติงานตามการเปลี่ยนแปลงได 8
องคประกอบ ดังนี้1) การจัดการกับภาวะฉุกเฉินหรือสถานการณวิกฤต 2) การเผชิญกับความเครียดในการทํางาน 3)
การแกปญหาอยางสรางสรรค 4) การเผชิญกับสถานการณการทํางานที่ไมแนนอนหรือคาดเดาไมได 5) การเรียนรู
หนาที่ในงาน เทคโนโลยีและวิธีการใหมๆ 6) ความสามารถในการปรับตัวระหวางบุคคล 7) ความสามารถในการปรับตัว
ทางวัฒนธรรม 8) ความสามารถในการปรับตัวทางดานกายภาพ จากนั้น Griffin; &Hesketh (2003) ไดนําแนวคิด
องคประกอบของการปฏิบัติงานตามการเปลี่ยนแปลงทั้ง 8 องคประกอบของพูลากอส และคณะ (Pulakos; et al.
2000) มาวิเคราะหและไดจัดกลุมองคประกอบของการปฏิบัติงานตามการเปลี่ยนแปลงตามกรอบแนวคิดทฤษฎีการ
ปรับตัวในการทํางาน (Theory of work adjustment) จนเหลือ 3 องคประกอบ คือ 1) มิติเชิงรุก (Proactive) (ไดแก
การจัดการกับภาวะฉุกเฉินหรือสถานการณวิกฤต และการแกปญหาอยางสรางสรรค) 2) มิติเชิงรับ (Reactive) (ไดแก
การเรียนรูหนาที่ในงานเทคโนโลยีและวิธีการใหมๆ ความสามารถในการปรับตัวระหวางบุคคล ความสามารถในการ
ปรับตัวทางวัฒนธรรม และความสามารถในการปรับตัวทางดานกายภาพ) และ 3) มิติความทนทาน (Tolerant) (ไดแก
การเผชิญกับความเครียดในการทํางาน และการเผชิญกับสถานการณการทํางานที่ไมแนนอนหรือคาดเดาไมได) ตอมา
ในป 2010ชารบอนเนียร-วอยริน อัคเรมี่ และแวนเดอรเบิรก (Charbonnier-Voirin; Akremi; &Vanderberghe.
2010) ไดทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจและวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตามแนวคิดของพูลากอสและ
คณะ (Pulakos; et al. 2000) พบวา การปฏิบัติงานตามการเปลี่ยนแปลงประกอบดวย 5 องคประกอบที่สําคัญคือ
1) การแกปญหาอยางสรางสรรค 2) การเผชิญหนาตอสถานการณที่ไมไดคาดคิดมากอน 3) ความสามารถในการ
ปรับตัวระหวางบุคคล 4) ความมุงมั่นในการฝกฝนและเรียนรู และ 5) การจัดการความเครียด และจากการทบทวน
เอกสารยังพบวา การศึกษาองคประกอบของ Adaptive performance ถูกนํามาศึกษาและพัฒนาอยางตอเนื่องใน
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หลากหลายบริบทและหลากหลายอาชีพ เห็นไดจากงานวิจัยของ Charbonnier-Voirin; &Roussel (2012) ไดทําการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของการปฏิบัติงานตามเปลี่ยนแปลงในบริบทของอาชีพที่หลากหลาย หนึ่งในอาชีพที่
นาสนใจคืออาชีพที่เกี่ยวของกับสายงานบริการ จากขอคนพบดังกลาวจึงเปนเหตุใหผูวิจัยสนใจศึกษาการปฏิบัติงาน
ของพนักงานโรงแรมที่ตองทํางานภายใตสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกองคกร พนักงานจะ
ปฏิบัติงานตามการเปลี่ยนแปลงอยางไร และมีสาเหตุหรือปจจัยอะไรที่จะชวยสงเสริม และสนับสนุนใหพนักงาน
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากพนักงานปฏิบัติงานสวนหนาของโรงแรมเปนสวนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจบริการ
อุตสาหกรรมบริการโดยเฉพาะอุตสาหกรรมทองเที่ยวทํารายไดเขาสูประเทศไดปละกวาหนึ่งลานลานบาท
ในแตละปประเทศไทยมีนักทองเที่ยวชาวตางชาติจํานวนมากที่เขามาทั้งเพื่อทองเที่ยว พักผอนและทําธุรกิจตางๆ ซึ่ง
อั ตราการเพิ่ มขึ้ นของนั กท องเที่ ยวที่ เดิ นทางเขามาในประเทศมี จํ านวนเพิ่ มมากขึ้ น โดยสถิติในป พ.ศ. 2559มี
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เขามาทองเที่ยวในกรุงเทพมหานครจํานวน 5,181,647 คน มีอัตราการเขาพักในโรงแรม
รอยละ 79.36 สรางรายไดใหกับประเทศจํานวน 59,079.58 ลานบาท (กรมการทองเที่ยว. 2559) ดังนั้น อุตสาหกรรม
การทองเที่ยว ถือไดวาเปนปจจัยทางเศรษฐกิจที่สําคัญ เนื่องจากธุรกิจโรงแรมเปนธุรกิจการใหบริการกับผูรับบริการ
โดยจะตองดําเนินการตลอด 24 ชั่วโมงและไมมีวันหยุด พนักงานระดับปฏิบัติการตองปฏิบัติงานอยางครบถวน
เพียงพอสม่ําเสมอเพื่อสงมอบบริการที่ประทับใจใหกับลูกคา เพราะถาลูกคาที่มาใชบริการเกิดความประทับใจในการ
ใหบริการก็แนวโนมวาจะกลับมาใชบริการซ้ํา หรืออาจเปนการบอกตอใหผูอื่นมาใชบริการ ดังนั้นการบริการของ
พนักงานถือเปนสิ่งสําคัญ ผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของจึงตองตระหนักและใหความสําคัญกับพนักงานเพราะถา
เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมการผลิตแลว การบริการของพนักงานโรงแรมถือเปนผลิตภัณฑ (Products) ขององคกร
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับพนักงานปฏิบัติงานสวนหนาของโรงแรม (Front of the house) มีความสําคัญตอการดําเนินงาน
และการใหบริการของโรงแรม พนักงานจะมีโอกาสไดติดตอและมีการใหบริการกับลูกคาโดยตรง ทั้งยังเปนสวนที่มีผล
ตอความสําเร็จของธุรกิจ เนื่องจากเปนสวนที่ผูมาใชบริการจะวัดระดับความพึงพอใจของตนจากการใชบริการจากจุด
บริการตางๆ และยังสวนที่ทําหนาที่เปนศูนยกลางการประสานงานกับแผนกอื่นๆ ภายในโรงแรมอีกดวย (สุพัตรา
สรอยเพ็ชร. 2553)
การดูแลรักษาพนักงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงตางๆ
แนวคิดการบริหารงานองคการสมัยใหมจึงถูกนิยมนํามาประยุกตใช โดยเฉพาะแนวคิดความยึดมั่นผูกพันในงาน
ของพนักงาน (Employee engagement) (Endres and Mancheno-Smoak, 2008; Ketter, 2008; Pauken and
Wildermuth, 2008; Saks, 2006) ซึ่งคานห (Kahn. 1990)เปนบุคคลแรกที่ใหความหมายความยึดมั่นผูกพันในงาน โดย
ระบุวาพนักงานที่มีความยึดมั่นผูกพันในงานจะปฏิบัติงานตามบทบาทที่ตนไดรับอยางเต็มที่ ทั้งทางดานรางกาย การรู
คิด และอารมณ ความยึดมั่นผูกพัน จึงหมายถึงการใชพลังมุงตรงไปยังเปาหมายขององคการ เชนเดียวกับที่ มาส
ลาช ชอยฟลิ และลิเทอร (Maslach, Schaufeli&Leiter. 2001) ไดนิยามความยึดมั่นผูกพันวาเปนสภาวะที่
พนั ก งานมี พ ลั ง ใจในการทํ า งาน อยากทํ า งาน ชอบที่ จ ะเกี่ ย วข อ งอยู กั บ งานและพนั ก งานรู สึ ก ว า ตนเอง มี
ความสามารถในการทํางานใหประสบความสําเร็จไดแมจะมีนักวิชาการที่ใหนิยามของความยึดมั่นผูกพันในงานไว
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หลายทาน แตนิยามของ ชอยฟลิ และคณะ (Schaufeli; et al. 2002) เปนนิยามที่ถูกพบมากในงานวิจัย ซึ่ง ชอยฟลิ
และคณะ ไดใหนิยามความยึดมั่นผูกพันในงาน (work engagement) หมายถึง สภาวะทางจิตทางบวกที่สัมพันธกับ
งานที่ประกอบดวยคุณลักษณะ 3 ประการ ไดแก 1) ความกระตือรือรน (vigor) หมายถึงการมีพลังในการทํางาน
และยืดหยุนทางจิตใจสูงในขณะทํางานเต็มใจที่จะใชความพยายามในการทํางาน และมีความเพียรพยายามในการ
ทํางานแมจะเผชิญอุปสรรค 2) การทุมเทอุทิศ (dedication) หมายถึง ความรูสึกเต็มใจ ภูมิใจ มีแรงบันดาลใจ
และรูสึกทาทายในการทํางาน 3) ความจดจอใสใจ (absorption) หมายถึงความรูสึกมุงมั่นและเปนสุขในการทํางานยากที่
จะถอนตัวออกจากงาน เหมือนเวลาผานไปอยางรวดเร็ว
จากความสําคัญของความยึดมั่นผูกพันในงานที่ไดนําเสนอไปแลวนั้น ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความยึดมั่นผูกพัน
ในงานก็เปนอีกหนึ่งประเด็นที่มีความสําคัญ เพราะจะทําใหทราบถึงสาเหตุที่ทําใหพนักงานเกิดความยึดมั่นผูกพัน
ในงานซึ่งจากการศึกษาเอกสารพบนักวิชาการหลายทานที่ศึกษารูปแบบความยึดมั่นผูกพันในงาน โดยรูปแบบที่มี
ถูกพบบอยคือรูปแบบของเบเคอร และคณะ (Bakker &Demerouti. 2008) ที่ไดเสนอรูปแบบความยึดมั่นผูกพัน
ในงานในภาพรวมโดยอิงจากแนวคิดรูปแบบความตองการของงานและปจจัยที่เอื้อตอการทํางาน (Job demands
and resources model หรือ JD-R model) โดยเพิ่มในสวนที่เปนทรัพยากรบุคคล ซึ่งทรัพยากรบุคคลและปจจัย
ที่เอื้อตอการทํางานตางมีความสัมพันธกัน และทรัพยากรบุคคลสามารถเปนตัวพยากรณความยึดมั่นผูกพันในงาน
กลาวคือพนักงานที่มีการมองโลกในแงดี มีการรับรูความสามารถตนเอง มีความยืดหยุน และการเห็นคุณคาใน
ตนเองสูงแลว จะสามารถชวยขับเคลื่อนปจจัยที่เอื้อตอการทํางานไดเปนอยางดี พนักงานจะมีความผูกพันในงาน
ยิ่งขึ้น โดยปจจัยที่เอื้อตอการทํางานเชน การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานและหัวหนา และลักษณะงานที่มี
ความเปนอิสระ เปนจุดเริ่มตนกระบวนการจูงใจที่นําไปสูความยึดมั่นผูกพันในงาน และสงผลที่ตามมาคือ การ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่ปจจัยที่เอื้อตอการทํางานจะมีความโดดเดนและมีศักยภาพจูงใจมากยิ่งขึ้นเมื่อ
พนักงานเผชิญกับความตองการจากงาน (เชน ภาระงาน ความกดดันทางอารมณ และจิตใจ) รูปแบบความยึดมั่น
ผูกพันในงานกําหนดใหปจจัยที่เอื้อตอการทํางานและทรัพยากรบุคคลมีความเปนอิสระหรือรวมกันพยากรณความยึด
มั่นผูกพันในงาน เมื่อความตองการของงานมีสูง และความยึดมั่นผูกพันในงานมีผลกระทบทางบวกตอการปฏิบัติงาน
(Performance)
สิ่งที่สําคัญที่จะตองพิจารณาอีกประการคือโครงสรางของการปฏิบัติงานเนื่องจากในการทํางานของ
พนักงานโรงแรมมีสวนงานตางๆ ที่จะตองใหการบริการลูกคาตั้งแตติดตอเขาพัก เขาพัก การใชบริการตางๆใน
โรงแรม จนกระทั่งออกจากโรงแรม การทํางานของแตละแผนกหรือสวนงานจะตองทํางานแบบรวมมือกันภายใต
นโยบายการบริหารงานของโรงแรม ดวยโครงสรางการทํางานที่มีลักษณะเปนระดับชั้นลดหลั่นกันไป(Hierarchical)
ในการศึกษาความยึดมั่นผูกพันในงานของพนักงานโรงแรมจึงตองมีความเกี่ยวของกับตัวแปรปจจัยเชิงสาเหตุทั้ง
ระดับกลุมงานและระดับบุคคลซึ่งในงานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาครอบคลุมทั้งปจจัยที่เปนสาเหตุทางจิตใจและปจจัย
ทางสถานการณในการทํางานโดยมีพื้นฐานมาจากรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism model) ในการ
วิจัยนี้ผูวิจัยเลือกศึกษาตัวแปรที่เปนปจจัยทางสถานการณในการทํางาน (ปจจัยที่เอื้อตอการทํางาน) คือ การรับรู
การสนับสนุนจากหัวหนางานบรรยากาศการใหบริการ ความชัดเจนในบทบาท สวนตัวแปรที่เปนสาเหตุทางจิตใจ
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(ปจจัยทรัพยากรบุคคล) คือ จิตบริการบุคลิกภาพแบบเปดกวาง และทุนทางจิตเชิงบวกสวนตัวแปรในระดับกลุม
งานที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และการปฏิบัติงานตามการเปลี่ยนแปลงของทีม
ดวยเหตุผลที่กลาวมาทั้งหมด ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําตัวแปรเชิงสาเหตุดานปจจัยที่เอื้อตอการทํางาน
ปจจัยดานทรัพยากรบุคคลเปนตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีตอความสัมพันธกับความยึดมั่นผูกพันในงานและสงผลไปยัง
การปฏิบัติงานตามการเปลี่ยนแปลงของพนักงานปฏิบัติงานสวนหนาของโรงแรม ซึ่งในการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหว า งตั ว แปรในงานวิ จั ย นี้ ไ ด ใ ช เ ทคนิ ค การวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ โ ครงสร า งเชิ ง เส น พหุ ร ะดั บ
(MultilevelStructural equation modeling: MSEM) ที่จะนํามาซึ่งการสรางตัวแบบการปฏิบัติงานตามการ
เปลี่ยนแปลงของพนักงานปฏิบัติงานสวนหนาของโรงแรมเพื่อเปนประโยชนใหกับองคการในการนําผลที่ไดจาก
การศึกษาไปใชประโยชนกับธุรกิจโรงแรมตอไป

ความมุงหมายของการวิจยั
เพื่อพัฒนาและทดสอบแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุพหุระดับของการปฏิบัติงานตาม
การเปลี่ยนแปลงทั้งระดับบุคคลและระดับกลุมของพนักงานปฏิบัติงานสวนหนาของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร

ความสําคัญของการวิจัย
ผลจากการวิจัยทําใหทราบถึงรูปแบบความสัมพันธพหุระดับเกี่ยวกับตัวแปรเชิงสาเหตุของการปฏิบัติงาน
ตามการเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ระดั บ บุ ค คลและระดั บ กลุ ม ของพนั ก งานปฏิ บั ติ ง านส ว นหน า ของโรงแรมในเขต
กรุ ง เทพมหานครเป น อย า งไร ตั ว แปรเชิ ง สาเหตุ มี ค วามสํ า คั ญ มากน อ ยเพี ย งใดต อ การปฏิ บั ติ ง านตามการ
เปลี่ยนแปลงทั้งระดับบุคคลและระดับกลุม ผลการวิจัยนี้จะมีความสําคัญในการที่จะสามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดผล
ที่พึงประสงคไดดังนี้
1. ขอคนพบในการวิจัยครั้งนี้ใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานตามการเปลี่ยนแปลงของพนักงานในสาย
งานบริการทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุม ขอคนพบที่ไดจะเปนขอมูลเชิงประจักษใหหนวยงานหรือองคการตางๆ
ได เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ของพฤติ ก รรมการทํ า งานอี ก รู ป แบบหนึ่ ง ที่ พ นั ก งานจะต อ งเผชิ ญ ตามสภาวะการ
เปลี่ยนแปลง หากพนักงานไดรับการสงเสริมที่เหมาะสมจะสงผลโดยตรงตอพนักงานและสงผลดีตอผูที่เกี่ยวของ
ขององคการทั้งหมด และสงผลดีตอสังคมโดยรวมอีกดวย
2. ชวยใหผูบริหารโรงแรมนําผลไปใชในการวางแผนเกี่ยวกับการออกแบบทรัพยากรงาน สภาพแวดลอม
ของโรงแรมที่เปนปจจัยเชิงเหตุใหเกิดการปฏิบัติงานตามการเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับพนักงานปฏิบัติงานสวน
หนาของโรงแรม และเพื่อออกแบบสวนประกอบอื่นๆ ที่ทําใหเกิดการปฏิบัติงานตามการเปลี่ยนแปลงในระดับกลุม
3. ชวยใหผูบริหารโรงแรมนําผลไปใชวางแผนในการพัฒนา สงเสริมใหพนักงานสามารถปรับพฤติกรรม
การทํางานใหเขากับสภาวะของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเปนแนวคิดทางดานจิตวิทยาเชิงบวกและพฤติกรรมองคการเชิง
บวกที่มุงเนนที่ประสิทธิผลของการทํางาน
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ขอบเขตของการวิจัย
กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานสวนหนา (Front Office Operations)
ของโรงแรมที่มีมาตรฐานโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดวย พนักงานที่ปฏิบัติงานสวนหนา (Front Office Operations)
ของโรงแรมที่มีมาตรฐานโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานครที่ไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน
(Multi-stage random sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษามี 2 ระดับ คือ ตัวแปรระดับกลุม และตัวแปรระดับบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ตัวแปรปจจัยเชิงสาเหตุ
1.1 ตัวแปรปจจัยเชิงสาเหตุระดับทีม ประกอบดวย
1.1.1 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
1.1.2 การปฏิบัติงานตามการเปลี่ยนแปลงของทีม
1.2 ตัวแปรปจจัยเชิงสาเหตุระดับบุคคล ประกอบดวย
1.2.1 ตัวแปรความยึดมั่นผูกพันในงาน ไดแก
1.2.1.1 ความกระตือรือรน
1.2.1.2 การอุทศิ ทุมเท
1.2.1.3 ความจดจอใสใจ
1.2.2 ตัวแปรปจจัยที่เอื้อตอการทํางาน ไดแก
1.2.2.1การรับรูการสนับสนุนจากหัวหนางาน
1.2.2.2บรรยากาศการใหบริการ
1.2.2.3 ความชัดเจนในบทบาท
1.2.3 ตัวแปรทรัพยากรบุคคล ไดแก
1.2.3.1 จิตบริการ
1.2.3.2 บุคลิกภาพแบบเปดกวาง
1.2.3.3 ทุนทางจิตเชิงบวก
2. ตัวแปรผล คือ การปฏิบัติงานตามการเปลี่ยนแปลง
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นิยามศัพทเฉพาะ
โรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว หมายถึง ที่พักที่ไดรับการรับรองมาตรฐานระดับสากลสูงสุดในทุกดานไมวาจะ
เปนดานหองพัก อาหาร สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ รวมถึงการบริการที่ปฏิบัติตอผูมารับบริการ ในการวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยจะทําการศึกษากับพนักงานโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
จากกรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาที่ผานการรับรองมาตรฐาน ตามเกณฑมาตรฐานป 2559
พนักงานที่ปฏิบัติงานสวนหนาของโรงแรม หมายถึง ผูที่ปฏิบัติงานในแผนกที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเขา
พักของแขกในโรงแรม มีหนาที่คอยตอนรับ สํารองหองพัก กําหนดหองพัก บริการดานขอมูลขาวสาร และอํานวย
ความสะดวกตางๆ เพื่อการบริการแขกใหเกิดความพึงพอใจ นอกจากนี้ยังทําหนาที่เปนศูนยกลางการประสานงาน
กั บแผนกอื่ นๆ ภายในโรงแรมอีก ดว ย ซึ่ง กลุมตัว อยางในการวิ จั ยครั้ง นี้คือพนักงานที่ ปฏิบัติง านในโรงแรม
มาตรฐาน5 ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปจจัยพหุระดับ หมายถึง ธรรมชาติปรากฏการณที่เกิดขึ้นในโรงแรม มีลักษณะโครงสรางของขอมูลที่
เปนระดับชั้นลดหลั่น ขอมูลนี้จะซอนและอยูภายใตโครงสรางของขอมูลที่ใหญกวา ขอมูลในที่นี้คือ ขอมูลระดับ
บุคคล เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับพนักงานโรงแรม และขอมูลระดับทีม เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับทีม สําหรับการวิจัย
ครั้งนี้ ศึกษาปจจัยพหุระดับคือ ปจจัยเชิงสาเหตุระดับทีม ซึ่งเปนปจจัยที่เกิดจากการรับรูรวมกันของพนักงาน
โรงแรม (Shared properties)
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจ ยั ครัง้ นี้ ผู ว้ ิจ ยั ได้ท าํ การศึ ก ษาเรื่อ งปัจ จัย เชิง สาเหตุ พ หุระดับ ของการปฏิบ ตั ิง านตามการ
เปลี่ยนแปลงของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานส่ วนหน้าของโรงแรมในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยนําเสนอการประมวล
เอกสาร แนวคิดและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องตามลําดับ เพื่อกําหนดเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั โดยมีรายละเอียดดัง
หัวข้อต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพนักงานโรงแรม
ตอนที่ 2 การปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลง
ตอนที่ 3 อิทธิพลของความยึดมันผู
่ กพันในงานทีม่ ตี ่อการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลง
ตอนที่ 4 อิทธิพลของทรัพยากรบุคคลทีม่ ตี ่อความยึดมันผู
่ กพันในงานและการปฏิบตั งิ านตามการ
เปลีย่ นแปลง
ตอนที่ 5 อิทธิพลของปัจจัยที่เอื้อต่อการทํางานที่มตี ่อความยึดมัน่ ผูกพันในงานและการปฏิบตั ิงานตาม
การเปลีย่ นแปลง
ตอนที่ 6 อิทธิพลข้ามระดับ
ตอนที่ 7 การวิเคราะห์พหุระดับ
ตอนที่ 8 นิยามเชิงปฏิบตั กิ าร
ตอนที่ 9 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตอนที่ 10 สมมติฐานการวิจยั

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเกีย่ วกับพนักงานโรงแรม
ในตอนนี้ผูว้ จิ ยั จะนําเสนอข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพนักงานโรงแรม 4 ส่วน ประกอบด้วย 1.1 ความหมาย
ของโรงแรม 1.2 การแบ่งประเภทของโรงแรม 1.3 การจัดระดับมาตรฐานโรงแรม และ1.4 แผนกต้อนรับส่วนหน้า
ของโรงแรม โดยมีรายละเอียดแต่ละหัวข้อดังนี้
1.1 ความหมายของโรงแรม
จากพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 4 กล่าวว่า โรงแรม หมายถึง สถานที่พกั ที่จดั ตัง้ ขึ้นโดย
มีวตั ถุประสงค์ในทางธุ รกิจเพื่อให้บริการที่พกั ชัว่ คราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใด โดยมีค่าตอบแทน ทัง้ นี้
ไม่รวมถึง
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1) สถานที่พกั ที่จดั ตัง้ ขึ้นเพื่อให้บริการที่พกั ชัว่ คราวซึ่งดําเนินการ โดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่ วยงานอื่นของรัฐ หรือเพื่อการกุศล หรือการศึกษา ทัง้ นี้ โดยมิใช่เป็ นการหาผลกําไรหรือรายได้มา
แบ่งปันกัน
2) สถานที่พกั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริการทีพ่ กั อาศัยโดยคิดค่าบริการเป็ นรายเดือนขึ้นไป
เท่านัน้
3) สถานทีพ่ กั อื่นใดตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
ลักษณะทีส่ าํ คัญของโรงแรม มีดงั นี้ (สุพตั รา สร้อยเพ็ชร์. 2553: 34-35)
1) ผูเ้ ข้าพักจะต้องจ่ายค่ าที่พกั เป็ นเงินค่าเช่าเป็ นค่าตอบแทนให้กบั สถานบริการจึงจะสามารถเข้าพักได้
เนื่องจากโรงแรมเป็ นสถานประกอบการทีส่ ร้างขึ้นเพือ่ รับค่าสินจ้างจากผูเ้ ข้าพัก
2) มีบริการอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผูเ้ ข้าพัก
3) เป็ นทีพ่ กั แบบชัว่ คราวหรือระยะเวลาในการเข้าพักไม่เกินหนึ่งเดือน
4) เป็ นสถานประกอบการที่มขี นาดใหญ่ใช้ตน้ ทุนและแรงงานมาก ดังนัน้ จึงต้องมีการบริหารจัดการที่ดี
มีระบบแบบแผนในการดําเนินงานทีไ่ ด้มาตรฐานเพือ่ สร้างความมันใจให้
่ กบั ลูกค้าทีม่ าใช้บริการ
นอกจากนี้ ยงั มีสถานบริการด้านที่พ กั แรมในรู ปแบบอื่นๆ ที่มีความหมายคล้ายคลึงกับคําว่าโรงแรม
ดังต่อไปนี้
1) อินน์ (Inn) หมายถึง ทีพ่ กั ขนาดเล็กตัง้ อยู่รมิ ทางตามชนบท มักไม่มบี ริการอาหารและเครื่องดื่ม
2) ทาเวอร์น (Tavern) หมายถึง ทีพ่ กั สําหรับคนเดินทางทีใ่ ช้มา้ เป็ นพาหนะ มีลกั ษณะคล้ายโรงเตี้ยม
3) เกสต์เฮ้าส์ (Guest House) หมายถึง สถานทีใ่ ห้เช่าโดยเจ้าของบ้านได้แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งในบ้านให้ผู ้
เข้าพักเช่า มีลกั ษณะเป็ นห้องโถง ห้องนํา้ รวมมักไม่มบี ริการ แต่อาจมีบริการอาหารเช้า และเปิ ดให้เช่าในราคาถูก
4) โมเต็ล (Motel) หมายถึง โรงแรมขนาดเล็กตัง้ อยู่ ริม ถนนสายสําคัญ ๆ เพื่อ ให้บริก ารสําหรับนัก
เดินทางทีเ่ ดินทางโดยรถยนต์
5) ลอดจ์ (Lodge) หมายถึง ที่พกั ขนาดเล็ก มีลกั ษณะเหมือนบ้านพัก ส่วนมากตัง้ อยู่ในบริเวณแหล่ง
ท่องเทีย่ วหรือตามชนบท และมีกจิ กรรมนันทนาการเฉพาะอย่างให้บริการ
6) รีสอร์ท (Resort) เป็ นสถานที่พกั ที่ใช้เป็ นสถานที่พกั ผ่อน มักตัง้ อยู่ในทําเลที่สมบูรณ์ตามเขตชาน
เมือง หรือตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีความเหมาะสมทัง้ ทิวทัศน์ธรรมชาติ สภาพอากาศ รวมถึงมีกจิ กรรม
บันเทิง กีฬากลางแจ้ง และบริการอาหาร เป็ นต้น
1.2 การแบ่งประเภทของโรงแรม
ทัง้ นี้ การแบ่งประเภทของโรงแรมนัน้ มีการจัดแบ่งประเภทของโรงแรมแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์
ในการจัดประเภท อาจขึ้นอยู่กบั ขนาดโรงแรม ทําเลทีต่ งั้ ระดับการบริการ สามารถแบ่งเป็ นประเภทของโรงแรม ได้
ดังนี้
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1.2.1 การแบ่งตามขนาดโรงแรม (Hotel Size) สามารถนับได้จากจํานวนห้องพัก ซึ่งมาสามารถแยก
ได้เป็ น 4 ขนาด ดังนี้ (จิตตินนั ท์ นันทไพบูลย์. 2557: 26)
1.2.1.1 ห้องพักทีม่ จี าํ นวนตํา่ กว่า 150 ห้อง
1.2.1.2 ห้องพักระหว่าง 150-299 ห้อง
1.2.1.3 ห้องพักระหว่าง 300-599 ห้อง
1.2.1.4 ห้องพัก 600 ห้องขึ้นไป
สําหรับการบริการต่างๆ ก็เหมือนกับโรงแรมทัว่ ไป แต่ อาจจะมากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กบั ขนาดของ
โรงแรม
1.2.2 การแบ่งตามทําเลทีต่ งั้ (Location) สามารถแบ่งได้ดงั นี้ (สุพตั รา สร้อยเพ็ชร์. 2553: 182-183)
1.2.2.1 โรงแรมในเมื อ ง (Town Hotel/ Center City Hotel/ Down Town Hotel) เป็ น
โรงแรมที่มีทาํ เลที่ตงั้ อยู่ในตัวเมือง หรือย่านบริเวณธุ รกิจที่สาํ คัญ ส่วนใหญ่ มกั เป็ นโรงแรมที่มีม าตรฐานระดับ
นานาชาติ เช่น Marriott, Hyatt, Starwood เป็ นต้น โดยมีกลุ่มผูเ้ ข้าพักหลัก เป็ นนักธุรกิจที่เดินทางมาเพื่อติดต่อ
ธุ ร กิ จ เนื่ อ งจากเป็ นที่ พ ัก ที่ ต ั้ง อยู่ ใ นทํา เลที่ มี ก ารคมนาคมที่ ส ะดวก นอกจากนี้ กลุ่ ม ผู เ้ ข้า พัก อื่ น ๆ ได้แ ก่
นักท่องเที่ยวทีช่ อบท่องเที่ยวตามเมืองสําคัญๆ ซึง่ นักท่องเที่ยวจะมีความสะดวกด้านการเดินทางและการจับจ่ายซื้อ
สินค้าต่างๆ โรงแรมประเภทนี้ส่วนใหญ่จะมีบริการด้านสิง่ อํานวยความสะดวกทีค่ ่อนข้างครบครัน
1.2.2.2 โรงแรมประเภทชานเมือง (Suburban Hotel) เป็ นโรงแรมที่มที าํ เลที่ตงั้ อยู่ตามชานเมือง ซึ่ง
ก็ยงั มีคมนาคมที่สะดวกในระดับหนึ่ง โดยกลุ่มผู เ้ ข้าพักสามารถเดินทางท่องเที่ยวหรือติดต่อธุ รกิจได้ จากในตัวเมือง
และสถานที่ใกล้เคียง ส่วนกลุ่มผู เ้ ข้าพักของโรงแรมประเภทนี้ คือ นักเดินทางที่ตอ้ งการบรรยากาศที่เงียบสงบ แต่ ยงั
สามารถติดต่อธุ รกิจได้สะดวก
1.2.2.3 สถานพักตากอากาศ (Resort) เป็ นที่พ กั แรมที่มีท าํ เลที่ ต งั้ อยู่ ใกล้แหล่ งท่ องเที่ ยวทาง
ธรรมชาติ ได้แก่ ชายทะเล เกาะ ภูเขา เป็ นต้น ซึ่งวัตถุประสงค์ของโรงแรมประเภทนี้ คือ ตอบสนองกลุ่มผูเ้ ข้าพักที่
ต้องการพักผ่อนหรือหลีกหนีความเครียดจากการทํางาน มาใช้ชีวติ ทีส่ มั ผัสบรรยากาศธรรมชาติ โดยพื้นที่ของโรงแรม
ที่ กว้างขวางและให้บริ การกิ จ กรรมด้านนันทนาการ เช่ น กอล์ฟ ล่ อ งเรือ เป็ นต้น กลุ่ มผู เ้ ข้าพักส่ วนใหญ่ เป็ น
นักท่องเทีย่ วตามฤดูกาล
1.2.2.4 โรงแรมประเภทชุมทางการขนส่ง (Terminal Hotel) เป็ นโรงแรมประเภทที่มที าํ เลที่ตงั้
ใกล้กบั สถานี ขนส่งผู โ้ ดยสาร เช่น ท่าอากาศยาน สถานี รถไฟ ท่าเรือ เป็ นต้น ซึ่งก่ อตัง้ โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก
สําหรับให้บริการทีพ่ กั แก่นกั เดินทางหรือผูโ้ ดยสาร โดยสามารถจําแนกได้ดงั นี้
1) โรงแรมท่ าอากาศยาน (Airport Hotel) โรงแรมประเภทนี้ มีทาํ เลที่ตงั้ ใกล้กบั ท่ า
อากาศยาน เป็ นการอํานวยความสะดวกให้กบั ผูโ้ ดยสารและพนักงานของสายการบิน ในประเทศไทยมีโรงแรมประเภทนี้อยู่
หลายแห่งเช่น โนโวเทลสุวรรณภูมิ แอร์พอร์ตโฮเต็ล ในบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เป็ นต้น
2) โรงแรมสถานี รถไฟ (Railway Hotel) โรงแรมประเภทนี้มีทาํ เลที่ตงั้ ใกล้กบั สถานี
รถไฟ และเป็ นทีน่ ิยมในประเทศแถบยุโรป
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3) โรงแรมท่ า เรือ (Port Hotel) โรงแรมประเภทนี้ มีท ํา เลที่ ต งั้ ใกล้ก บั ท่ า เรื อ ขนส่ ง
ผูโ้ ดยสารหรือท่าจอดเรือสําราญ สร้างขึ้นเพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกกับผูโ้ ดยสารและนักเดินทางที่มาใช้บริการ
เรือโดยสารหรือเรือสําราญ ตลอดจนกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการทํากิจกรรมทางนํา้ เช่น ดํานํา้ ท่องเที่ยวทางเรือ
เป็ นต้น
1.2.2.5 โรงแรมประเภทริมทางหลวง (Highway Hotel) ส่วนมากเป็ นโรงแรมขนาดเล็ก ตัง้ อยู่
ติดกับทางหลวงหรือถนนสายสําคัญๆ เป็ นที่พกั ราคาประหยัดสําหรับผูท้ ่ีเดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว จึงมีส่งิ ที่
อํานวยความสะดวกเท่าที่จาํ เป็ นขัน้ พื้นฐานเท่านัน้ เนื่องจากแขกต้องการเพียงที่พกั สําหรับการหลับนอนเพียงชัว่
ข้ามคืน
1.2.3 การแบ่งตามระดับการบริการ (Levels of Service) สามารถแบ่งได้ดงั นี้ (จิตตินนั ท์ นันทไพบูลย์.
2557: 30-31)
1.2.3.1 การบริการระดับโลก (World-Class Service) โดยโรงแรมประเภทนี้มเี ป้ าหมายในการ
รับแขกระดับ บุคคลสําคัญ ของประเทศหรือ บุค คลสําคัญ ของโลก นักธุ รกิจ มัง่ คัง่ และบุคคลผู ม้ ีช่ือ เสียงอื่น ๆ
ค่ าบริการจึงค่ อนข้างสู ง แต่ ก็สอดคล้องกับบริการและความสะดวกสบายต่ างๆ ที่แขกพึงจะได้รบั ทัง้ ห้อ งพัก
ห้องรับแขก ห้องอาหาร และห้องนํา้ ต้องตกแต่งอย่างสวยงาม และใช้เครื่องประดับตกแต่งที่ค่อนข้างหรูหรา ราคา
แพง เพื่อให้เกิดความสุขสบายในการบริการ และเครื่องมือสื่อสารทางด้านการติดต่ อธุ รกิจและการบันเทิงก็ตอ้ ง
จัดเตรียมให้แขกในห้องพัก
สําหรับแขกบุคคลสําคัญ (Very Important Person: VIP) โรงแรมอาจต้องจัดให้มกี ารลงทะเบียนใน
ห้องพัก และจัดเลขานุ การส่วนตัวสําหรับบริการทางด้านธุ รกิจให้แก่แขก เลขานุ การส่วนตัวอาจจะต้องทําหน้าที่
บริการด้านอาหาร เครื่องดื่ม หรือช่วยเหลือแขกด้านอื่นๆ ถ้าโรงแรมไม่จดั บัตเลอร์หรือพนักงานต้นห้องส่วนตัว
(Butler) ให้แก่แขก
1.2.3.2 การบริการระดับกลาง โรงแรมประเภทนี้ มเี ป้ าหมายในการรับแขกทัว่ ไป ทัง้ นักธุ รกิจ
และนักท่องเที่ยวรายบุคคลและหมู่คณะ โรงแรมจะลดราคาให้แก่แขกประเภทข้าราชการ นักการศึกษา บริษทั นํา
เที่ยวแขกพักเป็ นหมู่คณะและประชาชนอาวุโส (Senior Citizen) การบริการของโรงแรมอยู่ในระดับมาตรฐาน แต่
สิ่งอํานวยความสะดวกสบายต่ างๆ อาจลดน้อยกว่าโรงแรมที่มีการบริการระดับโลก เป้ าหมายด้านการตลาดที่
สําคัญอย่างหนึ่งของโรงแรมประเภทนี้คือ การจัดการประชุม สัมมนา และการฝึ กอบรม
1.2.3.3 การบริการระดับประหยัด (Economy or Limited Service) โรงแรมประเภทนี้ เก็บ
ค่าบริการถูกกว่าโรงแรม 2 ประเภทดังกล่าวข้างต้น การบริการจะอยู่ในระดับมาตรฐาน แต่อุปกรณ์ในเรื่องความ
สะดวกสบายมีนอ้ ยกว่า โรงแรมจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องความสะอาด ความสุขสบาย ห้องพักราคาประหยัด และการจัด
อุปกรณ์ขนั้ พื้นฐานให้แก่แขกอย่างครบถ้วน แต่ไม่หรูหราหรือไม่ใช้วสั ดุอุปกรณ์ราคาแพง เช่น ในห้องนํา้ มีสบู่ ยาสระผม
ผ้าเช็ด ตัว ฯลฯ ในห้อ งนอน มีโทรศัพ ท์ มีโทรทัศ น์ ไว้บริการเพื่อ ความเพลิด เพลิน งดการบริก ารอาหารและ
เครื่องดื่มภายในห้องพักแขกต้องรับประทานที่หอ้ งอาหารของโรงแรม การจัดอุปกรณ์อยู่ในขัน้ พื้นฐานแต่ไม่หรูหรา
การบริการทีไ่ ด้มาตรฐานแต่ราคาประหยัด คือนโยบายสําคัญของโรงแรมประเภทนี้
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1.3 การจัดมาตรฐานระดับโรงแรม
มีการกําหนดมาตรฐานระดับโรงแรมในประเทศไทยตัง้ แต่ระดับ 1-5 ดาว มีลกั ษณะดังนี้ (กรมการท่องเที่ยว.
2557)
1.3.1 มาตรฐานโรงแรมระดับ 1 ดาว นอกจากเรื่องความสะอาดและปลอดภัยที่โรงแรมทุกระดับให้
ความสําคัญแล้ว โรงแรมจะเน้นการมีส่งิ อํานวยความสะดวกพื้นฐานทัว่ ไป เช่น ห้องพักที่มขี นาดไม่เล็กกว่า 10 ตารางเมตร
พร้อมเตียงขนาด 3 ฟุต กระจกแต่งหน้า ถังขยะ โต๊ะ เก้าอี้ และภายในห้องนํา้ ก็จะมีผา้ เช็ดตัวและกระดาษชําระไว้
บริการ
1.3.2 มาตรฐานโรงแรมระดับ 2 ดาว จะมีเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในโรงแรม และสิ่งอํานวยความ
สะดวกทัว่ ไปไว้บริการ เช่น ห้องพักที่มขี นาดไม่เล็กกว่า 14 ตารางเมตร มีตาแมว โซ่คล้องประตูพร้อมเตียงขนาด 3 ฟุต
กระจกแต่งหน้า ถังขยะ โต๊ะ เก้าอี้ นํา้ ดื่ม โทรทัศน์ขนาด 14 นิ้วขึ้นไป และโทรศัพท์ติดต่อภายใน และห้องนํา้ จะ
เป็ นแบบชักโครก มีผา้ เช็ดตัวและกระดาษชําระ เป็ นต้น
1.3.3 มาตรฐานโรงแรมระดับ 3 ดาว มีสง่ิ อํานวยความสะดวกระดับปานกลาง เช่น ห้องพักขนาดไม่
น้อยกว่า 18 ตารางเมตร มีตาแมว โซ่คล้องประตู พร้อมเตียงขนาด 3 ฟุต ตูเ้ สื้อผ้า ไฟหัวเตียง เครื่องเขียน กระจกแต่งหน้า
ถังขยะ โต๊ะ เก้าอี้ นํา้ ดื่ม โทรทัศน์ขนาด 14 นิ้วไป โทรศัพท์ติดต่อภายใน และในห้องนํา้ จะมีชกั โครก มีอ่างอาบนํา้
ระบบนํา้ ร้อน-นํา้ เย็น สบู่ หมวกอาบนํา้ แก้วนํา้ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดเท้า ถุงใส่ผา้ อนามัย ผ้าเช็ดตัว และกระดาษ
ชําระ รวมทัง้ บริการเสริมอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร เช่น รู มเซอร์วิส ห้องอาหาร คอฟฟี่ ช็อป ห้องประชุมพร้อ ม
อุปกรณ์ทจ่ี าํ เป็ น ห้องนํา้ สาธารณะ และห้องนํา้ คนพิการ เป็ นต้น
1.3.4 มาตรฐานโรงแรมระดับ 4 ดาว จะมีการตกแต่ งที่สวยงามพร้อมด้วยบริการและสิ่งอํานวยความ
สะดวก เช่น ห้องพักมาตรฐานซึ่งกว้างกว่า 24 ตารางเมตร มีตาแมว โซ่คล้องประตู ภายในมีเตียงขนาดไม่นอ้ ยกว่า 3.5
ฟุต โทรทัศน์ขนาด 20 นิ้วขึ้นไปทีม่ รี ายการให้ชมมากกว่า 8 ช่องรายการ ตูเ้ ย็น มินิบาร์ กระติกต้มนํา้ ร้อนไฟฟ้ าพร้อมชา
กาแฟ ชุดขัดรองเท้า ถุงซักผ้า เสื้อคลุมอาบนํา้ รองเท้าแตะ ตูเ้ สื้อผ้า ไฟหัวเตียง เครื่องเขียน กระจกแต่งหน้า ถังขยะ
โต๊ะ เก้าอี้ นํา้ ดื่ม โทรศัพท์ท่ตี ิดต่อภายใน รวมทัง้ โทรศัพท์ท่สี ามารถโทรทางไกล/ต่างประเทศได้โดยตรง ภายในห้องนํา้
จะมีเครื่องใช้ครบถ้วน อุปกรณ์ในห้องนํา้ ที่เพิ่มเติมจากระดับ 3 ดาวคือโฟมอาบนํา้ แชมพู ผ้าเช็ดมือชุดเครื่องมือตัด
เย็บขนาดพกพา (Sewing kit) ไดร์เป่ าผม ปลักไฟสํ
๊ าหรับโกนหนวด ยังมีให้บริการรู มเซอร์วิส มีหอ้ งชุดให้บริการ 2
แบบ นอกจากนัน้ ยังมีหอ้ งอาหาร ห้องออกกําลังกายที่มีอุปกรณ์ มากกว่า 5 ชนิ ดและ Fitness center ห้องอบไอนํา้
ห้องนวดสระว่ายนํา้ ห้องประชุมใหญ่ และห้องประชุมย่อยอีกไม่นอ้ ยกว่า 2 ห้อง มีระบบการตรวจเช็คและอุปกรณ์ดา้ น
ความปลอดภัย
1.3.5 มาตรฐานโรงแรมระดับ 5 ดาว มีการตกแต่งที่สวยงามทัง้ ภายนอกและภายใน เพียบพร้อม
ด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการที่ประทับใจ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ได้รบั การดู แลรักษาให้อยู่ในสภาพดี
ห้องพักมาตรฐานกว้างกว่า 30 ตารางเมตร มีตาแมว โซ่คล้องประตู พร้อมเตียงสะอาดขนาดไม่นอ้ ยกว่า 4 ฟุต
โทรทัศน์ขนาด 20 นิ้วขึ้นไป ซึ่งมีรายการให้ชมมากกว่า 12 ช่องรายการ ตูเ้ ย็น มินิบาร์ กระติกต้มนํา้ ร้อนไฟฟ้ าพร้อมชา
กาแฟ ชุดขัดรองเท้าถุงซักผ้า เสื้อคลุมอาบนํา้ รองเท้าแตะ ตูเ้ สื้อผ้า ไฟหัวเตียง เครื่องเขียน กระจกแต่งหน้า ถังขยะ
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โต๊ะ เก้าอี้ นํา้ ดื่ม และอุปกรณ์การติดต่อสือ่ สารที่ครบครัน ห้องนํา้ มีขนาดใหญ่ สุขภัณฑ์สะอาด สวยงาม เครื่องใช้
ครบถ้วนเหมือนกับโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมเครื่องชัง่ นํา้ หนัก และโทรศัพท์พ่วงอยู่ภายใน นอกจากนัน้ ยังมีหอ้ ง
ชุดให้เลือกใช้บริการถึง 3 แบบ และห้องอาหารซึ่งให้บริการทัง้ อาหารไทยและอาหารนานาชาติ ห้องออกกําลังกายที่มี
อุปกรณ์มากกว่า 7 ชนิด ห้องอบไอนํา้ อ่างจากุซชี่ ห้องนวด สระร่ายนํา้ ห้องประชุมใหญ่ท่มี อี ุปกรณ์ครบถ้วน พร้อม
ห้องประชุมย่อยอีกไม่นอ้ ยกว่า 4 ห้อง มีระบบการตรวจเช็คความปลอดภัยและอุปกรณ์ท่ที นั สมัย
1.4 แผนกต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรม
โรงแรมทุกแห่งทัว่ โลก ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใด เมือ่ แขกต้องการเข้าพักในโรงแรม หรือต้องการติดต่อสื่อสารใน
เรื่องต่ างๆ กับโรงแรม หรือติดต่ อกับผูท้ ่พี กั อยู่ในโรงแรม แขกจะต้องเข้ามาติดต่ อกับส่วนหน้าของโรงแรมก่อน
เสมอ ดังนัน้ ส่วนหน้าบ้านของธุรกิจโรงแรม (Front of the house) จึงมีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อการดําเนินงานและ
การให้บริการของโรงแรม เพราะส่วนหน้าของธุ รกิจโรงแรมเป็ นส่วนที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับแขกโดยตรง นัน่ คือ
พนักงานจะมีโอกาสได้ติดต่อและมีการให้บริการกับแขกโดยตรง ทัง้ ยังเป็ นส่วนที่มคี วามสําคัญต่อความสําเร็จของ
ธุรกิจ เนื่องจากเป็ นส่วนที่แขกผูม้ าใช้บริการจะวัดระดับความพึงพอใจของตนจากการใช้บริการจากจุดบริการต่างๆ
ในส่วนหน้าบ้านของโรงแรม โดยแผนกต้อนรับส่ วนหน้า (Front Office Department) เป็ นแผนกที่รบั ผิดชอบ
เกี่ยวกับการเข้าพักของแขกในโรงแรม ตัง้ อยู่ในบริเวณห้องโถงหรือล็อบบี้มีหน้าที่คอยต้อนรับ สํารองห้องพัก กําหนด
ห้อ งพัก บริก ารด้า นข้อ มูล ข่ าวสาร และอํา นวยความสะดวกต่ างๆ เพื่ อ การบริก ารแขกให้เกิ ด ความพึ ง พอใจ
นอกจากนี้ยงั ทําหน้าทีเ่ ป็ นศูนย์กลางการประสานงานกับแผนกอื่นๆ ภายในโรงแรมอีกด้วย (สุพตั รา สร้อยเพ็ชร์. 2553:
111-112)
1.4.1 ความสําคัญของแผนกต้อนรับส่วนหน้า
แผนกต้อนรับส่วนหน้า ถือเป็ นจุดแรกที่ผูเ้ ข้าพักจะเข้ามาทําการติดต่อสอบถามกับทางโรงแรม และ
ยังเป็ นศูนย์กลางติดต่อสื่อสารระหว่างผูเ้ ข้าพักกับแผนกต่างๆ ในโรงแรม โดยแผนกต้อนรับส่วนหน้ามีความสําคัญ
ต่อการดําเนินธุรกิจโรงแรม ดังนี้ (สุพตั รา สร้อยเพ็ชร์. 2553: 112-113)
1.4.1.1 จุด แรกพบ (First contact point) แผนกต้อนรับส่วนหน้าถือเป็ นจุดแรกที่ผูเ้ ข้าพัก
และบุคคลทัว่ ไปจะได้ติดต่อและมีปฏิสมั พันธ์ดว้ ย ซึ่งทางโรงแรมควรให้ความสําคัญกับการให้บริการในจุดบริการ
นี้เป็ นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็ นโอกาสอันดีในการสร้างความประทับใจครัง้ แรกต่อแขกและบุคคลทัว่ ไปที่เข้ามาใช้บริการในส่วน
ต่างๆ ของโรงแรม
1.4.1.2 ศูนย์กลางด้านข้อมูลข่าวสาร (Information center) แผนกต้อนรับส่วนหน้านอกจาก
จะเป็ นจุดแรกที่ได้มปี ฏิสมั พันธ์กบั ผู ม้ าใช้บริการแล้ว ยังเป็ นศู นย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารหลักของโรงแรม ดังนัน้
พนักงานในแผนกต้อนรับส่วนหน้าจึงต้องมีความรอบรูท้ งั้ ข้อมูลภายในโรงแรมและภายนอกโรงแรม เพื่อจะได้ตอบ
ข้อซักถามต่างๆ ของแขกได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
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1.4.1.3 ศู นย์ประสานงานของโรงแรม (Nerve center) เนื่ องจากแผนกต้อนรับส่ วนหน้ามี หน้าที่
ลงทะเบียนเข้าพักให้กบั แขก จึงมีขอ้ มูลเกี่ยวกับประวัตริ ายละเอียดการเข้าพักและความต้องการของแขก ดังนัน้ เมือ่
แผนกอื่นๆ ของโรงแรมหรือบุคคลภายนอกต้องการทราบข่าวสารข้อมูลทัง้ ที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมและผูเ้ ข้าพัก ก็จะ
ประสานงานมายังแผนกต้อนรับส่วนหน้า จึงทําให้แผนกนี้เปรียบเสมือนศูนย์ประสานงานหลักภายในโรงแรม
1.4.1.4 จุดบริการสุ ดท้าย (Last contact point) แผนกต้อนรับส่ วนหน้านอกจากจะเป็ นจุดแรกที่
ให้บริการแขกยังเป็ นจุดบริการสุดท้ายที่ให้บริการแขกอีกด้วย ทัง้ นี้ เมื่อแขกต้องการคืนห้องพัก พนักงานแผนกนี้
ควรที่จะให้บริการแก่แขกด้วยความสุภาพ รวดเร็วและถูกต้อง เพื่อเป็ นการสร้างความประทับใจครัง้ สุดท้าย ซึ่งจะ
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ทด่ี ขี องโรงแรมในการให้บริการ และจะทําให้แขกนึกถึงโรงแรมในการใช้บริการครัง้ ต่อไป
1.4.1.5 จุด ช่ ว ยขายหลัก (Important sales point) แผนกต้อ นรับ ส่ ว นหน้าเป็ น ส่ ว นงานที่
สําคัญ ในการสร้างรายได้ให้กบั โรงแรม ซึ่งรายได้หลักมาจากการขายห้องพัก นอกจากนี้ พ นักงานที่ให้บริการที่
เคาน์เตอร์บริการส่วนหน้ายังมีโอกาสช่วยประชาสัมพันธ์การขายบริการอื่นๆ ของโรงแรม เช่น ห้องอาหาร สถาน
บันเทิง ศูนย์กฬี า สปา ห้องประชุม เป็ นต้น
1.4.2 ตําแหน่งงานสําคัญในแผนกปฏิบตั งิ านส่วนหน้า
แผนกปฏิบตั ิงานส่วนหน้ามีตาํ แหน่ งงานที่สาํ คัญ โดยมีการระบุหน้าที่ค วามรับผิด ชอบในแต่ ละ
ตําแหน่งซึง่ มีรายละเอียดดังนี้ (สุพตั รา สร้อยเพ็ชร์. 2553: 122-125)
1.4.2.1 ผู จ้ ดั การแผนกปฏิบตั ิงานส่วนหน้า (Front Office Manager) มีหน้าที่กาํ กับ ดู แล
และควบคุมการทํางานของพนักงานในแผนกต้อนรับส่วนหน้าทัง้ หมด ตลอดจนการควบคุมกําลังคนและอุปกรณ์
ต่างๆ
1.4.2.2 ผู ช้ ่ วยผู จ้ ดั การแผนกปฏิบ ตั ิ งานส่ ว นหน้า (Assistant Front Office Manager) มีหน้าที่
ช่วยเหลือผูจ้ ดั การแผนกปฏิบตั ิงานส่วนหน้าในการควบคุมการทํางานในแผนก ในกรณี ท่ผี ูจ้ ดั การแผนกปฏิบตั ิงาน
ส่วนหน้าไม่ได้อยู่ทโ่ี รงแรมหรือติดภารกิจอื่นๆ
1.4.2.3 พนักงานสํารองห้องพัก (Reservation Clerk) มีหน้าที่ในการรับและยืนยันการสํารอง
ห้องพักจากแขก การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการสํารองห้องพัก และมีหน้าที่บนั ทึกรายละเอียดการสํารองห้องพักของแขกแต่ละ
บุคคลเช่น วันและเวลาการเข้าพัก วันและเวลาคืนห้องพัก ประเภทของห้องพัก อัตราค่ าบริการ ชื่อและที่อยู่ของ
แขก หมายเลขโทรศัพ ท์ วิธีการชําระค่ าบริการ เป็ นต้น ตลอดจนการจัด เตรียมเอกสารแสดงรายละเอียดการ
เดินทางมาเข้าพักของแขกในวันรุ่งขึ้นเพือ่ จัดส่งให้กบั พนักงานต้อนรับส่วนหน้าในลําดับถัดไป
1.4.2.4 พนักงานต้อนรับส่ วนหน้า (Receptionist) มีหน้าที่ต อ้ นรับและทักทายแขกอย่ างสุ ภาพ
อ่อนน้อม บริการด้านการลงทะเบียนเข้าพัก ตรวจสอบความถูกต้องในการลงทะเบียนเข้าพักและการกําหนดหมายเลข
ห้องพักการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกต่ างๆ ที่มีให้บริการภายในโรงแรมอยู่ ถูกต้อง
นอกจากนี้ยงั จําเป็ นต้องจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งที่น่าสนใจในท้องถิ่น หรือข้อมูลที่จาํ เป็ นอื่นๆ
ไว้คอยให้บริการในกรณี ทแ่ี ขกร้องขอ การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนและรายละเอียดในการเข้าพักของแขกในแต่ละรอบ
การทํางาน เพื่อให้แผนกอื่นๆ ได้รบั ทราบ ตลอดจนเมื่อแขกทําการคื นห้องพัก จะต้องมีการประสานงานกับแผนก
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แม่บา้ นให้ตรวจสอบค่ าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่ให้บริการในห้องพักโดยทันมี เพื่อการคิดค่ าใช้จ่ายดังกล่าวกับแขก
ต่อไป
1.4.2.5 พนักงานบริการโทรศัพท์ (Operator) มีหน้าที่ให้บริการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์แก่
แขกด้วยความสุภาพนุ่ มนวล บริการรับฝากข้อความ บริการปลุกแขก ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการบริการและกิจกรรม
พิเศษต่างๆ ที่จดั ขึ้นภายในโรงแรม ตลอดจนรับข้อร้องเรียนจากแขกทางโทรศัพท์เพื่อรายงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
1.4.2.6 พนักงานเก็บเงินส่วนหน้า(Front Office Cashier) มีหน้าที่รบั ชําระค่าใช้จ่ายต่างๆ จาก
แขก ได้แก่ ค่ าห้องพัก ค่ าโทรศัพท์ ค่ าซักรีด ค่ าอาหารและเครื่องดื่ม เป็ นต้น ในรูปของเงินสด บัตรเครดิต เช็คเดินทาง
เป็ นต้นจัดทําบัญชีค่าใช้จ่ายของแขก รับแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ตลอดจนรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับฝากของมีค่า
1.4.2.7 หัวหน้าพนักงานบริการข้อมูลข่าวสาร (Chief Concierge) มีหน้าที่ควบคุมการทํางาน
ของพนักงานเปิ ดประตูและพนักงานขนกระเป๋ า เนื่ องจากเป็ นส่วนแรกที่มีโอกาสต้อนรับแขกผู เ้ ข้าพัก พนักงาน
ตําแหน่ งนี้ จะคอยประสานงานกับพนักงานต้อนรับส่วนหน้าและแผนกแม่บา้ นเมื่อแขกจะมาถึงและจะออกจากโรงแรม
ตลอดจนการให้ขอ้ มูลทีจ่ าํ เป็ นแก่แขกโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในท้องถิน่ เช่น ตารางสายการบิน ตารางการเดินรถ เวลา
ทําการของสถานทีร่ าชการ ธนาคาร สถานทูต ข้อมูลแหล่งท่องเทีย่ ว แหล่งช้อปปิ้ ง เป็ นต้น
1.4.2.8 พนักงานขนสัมภาระ (Bell Boy) มีหน้าที่บริการขนสัมภาระให้กบั แขกเมือ่ แขกเดินทาง
มาถึงโรงแรมและบริการส่งสัมภาระไปยังห้องพักของแขก บริการนําส่งจดหมาย พัสดุ ข้อความและโทรสาร ให้แก่
แขกที่หอ้ งพัก ช่วยเหลือแขกในการขนย้ายสัมภาระในกรณีท่มี กี ารย้ายห้องพัก ต้องสามารถให้ขอ้ มูลทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การบริการภายในโรงแรมและสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ภายนอกโรงแรมได้ดว้ ยเช่นกัน นอกจากนี้ ยังต้องพร้อมที่จะให้
ความช่วยเหลือแก่แขกเมือ่ เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น เช่น ทรัพย์สนิ แขกสูญหาย อุบตั เิ หตุ เป็ นต้น
1.4.2.9 พนักงานเปิ ดประตู (Doorman) มีหน้าทีต่ อ้ นรับแขกด้วยการไหว้หรือโค้งคํานับ กล่าวทักทาย
บริการเปิ ด-ปิ ดประตู จากนัน้ ช่ วยพนักงานขนสัมภาระเมื่อแขกเดินทางมาถึงและเมื่อแขกออกจากโรงแรมโดยดู
รายละเอียดได้จากรายงานการเดินทางมาถึงและออกจากโรงแรมของแขกในแต่ ละวัน (Arrival and departure list) เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการให้บริการ ถ้าเป็ นแขกบุคคลสําคัญ ต้อ งปูพ รมสีแดง มีเสาและเชือกกัน้ บริเวณประตู
ทางเข้า ในช่วงฤดูฝนต้องจัดเตรียมร่มไว้สาํ หรับบริการแขก นอกจากนี้ยงั มีหน้าที่บริการเรียกรถรับจ้างให้กบั แจก
อีกด้วย
1.4.3 คุณลักษณะและคุณสมบัติของพนักงานปฏิบตั ิงานส่วนหน้าของโรงแรม โดยต้องมีลกั ษณะ
ดังนี้ (สุพตั รา สร้อยเพ็ชร์. 2553: 126-127)
1.4.3.1 มีความชํานาญในงานของตน พนักงานจะต้องมีความตัง้ ใจในการปฏิบตั ิหน้าที่และ
จําเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องได้รบั การฝึ กอบรมเพิ่มเติมในสิง่ ทีพ่ นักงานยังไม่มที กั ษะและความชํานาญ
1.4.3.2 ความชํานาญด้านภาษาต่างประเทศ พนักงานปฏิบตั ิงานส่วนหน้าจําเป็ นต้องมีทกั ษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี เพราะต้องให้บริการแก่แขกชาวต่างชาติ นอกจากนี้ถา้ หากพนักงานสามารถพูดภาษาต่างประเทศ
อื่นๆได้เพิม่ เติมก็จะยิง่ ส่งผลดีต่อการปฏิบตั งิ านได้มากยิง่ ขึ้น
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1.4.3.3 เจตคติ พนักงานจะต้องมีความรูส้ กึ รักในงานของตน อันจะส่งผลให้พนักงานทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จในหน้าทีก่ ารงาน
1.4.3.4 บุคลิกภาพ พนักงานจะต้องมีบุคลิกภาพที่ดี ได้แก่ การแต่ งกายสุภาพเรียบร้อย มีบุคลิก
คล่องแคล่วว่องไว พูดจาสุภาพ การวางตัว รู จ้ กั กาลเทศะ เป็ นต้น ทัง้ นี้การที่พนักงานมีบุคลิกภาพที่ดีจะเป็ นการ
สร้างความประทับใจและความเชื่อถือจากแขกได้อีกทางหนึ่ง
1.4.3.5 เป็ นคนเปิ ดเผยและปิ ดตัวเองในบางกรณี สิ่งนี้ถอื เป็ นคุณสมบัติท่พี นักงานปฏิบตั ิงาน
ส่วนหน้าทุกคนพึงมี กล่าวคือ เป็ น คนที่เปิ ดเผยเมื่อต้องพบปะผู ค้ น ชอบช่ วยเหลือผู อ้ ่ืน มีค วามจริงใจเต็มใจ
ให้บริการแก่แขกทุกคน สําหรับกรณี เป็ นคนปิ ด ยกตัวอย่างเช่น ไม่นําข้อมูลหรือเอกสารที่เป็ นความลับของแขก
หรือโรงแรมไปเปิ ดเผยให้บุคคลอื่นได้ลว่ งรู ้
1.4.3.6 มีสุขภาพดี พนักงานที่มสี ุขภาพดีและแข็งแรง ย่อมส่งผลดีต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ ซึ่งจะ
ช่วยให้พนักงานมีความยิ้มแย้มแจ่มใส กระฉับกระเฉง พร้อมที่จะปฏิบตั ิงานอันจะช่วยให้เกิดการบริการที่ดีและมี
คุณภาพ ทัง้ นี้เนื่องจากในบางครัง้ พนักงานอาจต้องทํางานล่วงเวลาและมีวนั หยุดน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
ฤดูกาลท่องเทีย่ ว
1.4.3.7 มีความจําดี ใช้สาํ หรับการจดจําชื่อ และข้อ มูลที่เกี่ยวข้อ งกับแขกที่ม าพักในโรงแรม
เพื่อให้แขกเกิดความประทับใจ และรู ส้ ึกว่าตนเองเป็ นบุคคลสําคัญของโรงแรม นอกจากนี้ ยังต้องสามารถจดจํา
ข้อมูลเกี่ยวกับสิง่ อํานวยความสะดวก และอัตราค่าบริการต่างๆ ในโรงแรมได้อย่างถูกต้องและแม่นยํา
1.4.3.8 หมัน่ พัฒ นาความรู ข้ องตนเองอยู่เสมอ ทัง้ ความรู ท้ ่ีเกี่ยวข้อ งกับสายงานของตนเอง
ตลอดจนข่าวสารบ้านเมือง เพือ่ ให้เป็ นคนทันต่อเหตุการณ์ซง่ึ จะเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ านของตนให้ดยี ่งิ ๆ ขึ้น
ไป
1.4.3.9 ฉลาดและมีไหวพริบปฏิภาณในการทํางาน ยกตัวอย่างเช่น ในกรณี ท่ีลูกค้าตําหนิการ
ให้บริการ หรือต้องการความช่วยเหลือ พนักงานต้อนรับส่วนหน้าจะต้องตัง้ สติและรับฟังข้อมูลจากแขกอย่างตัง้ ใจ
และพยายามหาทางแก้ไขสถานการณ์นนั้ ๆ ให้กบั แขกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
1.4.3.10 ยิ้มแย้มแจ่มใส พนักงานต้อนรับส่วนหน้าจะต้องมีสีหน้าที่ย้ มิ แย้มแจ่มใสและมีท่าที่
เป็ นมิตรกับแขก ตลอดระยะเวลาของการปฏิบตั ิหน้าที่
จากการประมวลเอกสารดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของพนักงานปฏิบตั ิงานส่วนหน้า (Front
Office Operations)ซึ่ง ถื อ ว่ าพนัก งานเหล่ า นี้ เป็ น กลุ่ม ที่ เป็ น กําลัง สําคัญ ในการให้บ ริ ก ารของโรงแรม และเป็ น
แกนกลางทีต่ อ้ งช่วยประสานงานกับแผนกอื่นๆ ในโรงแรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมที่มมี าตรฐานโรงแรมระดับ 5
ดาว เนื่องจากมีการแบ่งแยกหน้าที่ของแต่ ละแผนกได้เป็ นอย่างชัดเจน อีกทัง้ การทํางานของพนักงานปฏิบตั ิงาน
ส่วนหน้าต้องทํางานภายใต้สภาวการณ์ท่มี กี ารเปลีย่ นแปลงต้องพบกับเหตุการณ์ สถานการณ์ และผูม้ ารับบริการที่
แตกต่างกันตลอดเวลา การทํางานต้องมีการปรับเปลีย่ นให้สอดคล้องกับสภาพการณ์นนั้ ๆ จากข้อมูลดังกล่าวจึง
เป็ น สาเหตุ ให้ผู ว้ ิ จ ัย สนใจที่ จ ะศึ ก ษาปัจ จัย เชิ ง สาเหตุ ข องการปฏิ บ ตั ิ ง านตามการเปลี่ ย นแปลง Adaptive
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Performanceของพนักงานปฏิบตั ิงานส่วนหน้าของโรงแรมเพื่อเป็ นประโยชน์ให้กบั องค์การในการนําผลที่ได้จาก
การศึกษาไปใช้ประโยชน์กบั ธุรกิจโรงแรมต่อไป

ตอนที่ 2 การปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงของพนักงานปฏิบตั งิ านส่วนหน้าในโรงแรม
จากความสําคัญเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงที่ได้นาํ เสนอไปนัน้ ในตอนนี้ผูว้ จิ ยั นําเสนอ
เนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงออกเป็ น 3 ส่วน คือ 1) ความหมายของการปฏิบตั ิงานตามการ
เปลี่ยนแปลง 2) การวัดการปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงของพนักงานปฏิบตั ิงานส่วนหน้าในโรงแรม และ3)
งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลง โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ความหมายของการปฏิบตั งิ านตามการเปลี่ยนแปลง (Adaptive Performance)
สําหรับ ความหมายของการปฏิ บ ตั ิ งานตามการเปลี่ ย นแปลง (Adaptive Performance) ได้ถู ก กล่ าว
ครัง้ แรกโดยออลเวิรธ์ และเฮสเก็ท (Allworth; & Hesketh. 1999) ได้นําประเด็น ความสามารถในการปรับตัว
(Adaptibility) มาใช้ในขอบเขตของการปฏิบตั ิงาน (Performance) ซึ่งได้ให้ความหมายของการปฏิบตั ิงานตาม
การเปลี่ยนแปลงว่า หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถในการจัดการกับการเปลีย่ นแปลง และถ่าย
โยงการเรียนรูเ้ พื่อการเปลีย่ นแปลงจากงานชิ้นหนึ่งไปสู่อีกชิ้นงานหนึ่งหรืออีกหลายๆ งานได้อย่างหลากหลาย โดย
ได้แบ่งการปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงเป็ น 2 องค์ประกอบ คือ ด้านที่เป็ นการรูค้ ิด (Cognitive) ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการใช้ทกั ษะการเรียนรูแ้ ละทักษะการแก้ปญั หา และด้านที่ไม่ใช่การรูค้ ิด (Non-cognitive) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ปรับตัว ทางอารมณ์ เพื่อเปลี่ยนสายอาชีพ หรือความต้องการในงานโดยได้ตงั้ ข้อสังเกตว่าการปรับตัวและงานมี
ความสัมพันธ์กนั บุคคลทีม่ กี ารปรับตัวส่วนใหญ่สามารถเปลีย่ นงานได้งา่ ยกว่าเมือ่ เทียบกับผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ านดี
ต่ อ มาพู ลากอส และคณะ (Pulakos; et al. 2000) ได้ขยายความหมายของการปฏิบตั ิ งานตามการ
เปลีย่ นแปลงว่าเป็ นประสิทธิภาพที่บุคคลเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของตนเองเพื่อตอบสนองต่อความต้องการต่างๆ
ทัง้ หน้าที่ เหตุการณ์ สถานการณ์ หรือข้อจํากัดทางสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ซึ่ง พูลากอส และคณะ เป็ นกลุ่มบุคคล
แรกๆที่นาํ เสนอรูปแบบการปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างๆ โดยเริ่มจากการทบทวนงานวิจยั เกี่ยวกับ
ผลการปฏิบตั ิงานของบุคคลและความสามารถในการปรับตัวเพื่อการเปลีย่ นแปลง จากนัน้ จึงได้วเิ คราะห์เหตุการณ์
สําคัญ 1,000 เหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ จํานวน 24 อาชีพในกองทัพ จึงได้พฒั นาเป็ นองค์ประกอบของการ
ปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจและเชิงยืนยัน
จนสามารถสรุปองค์ประกอบของการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลง ได้ 8 ประเภท ดังนี้
1) การจัดการกับภาวะฉุกเฉินหรือสถานการณ์วกิ ฤต (Handling emergencies or crisis situations)
เป็ นการกระทําที่เร่งรีบอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ท่คี ุกคามต่อชีวติ อันตราย หรือเป็ นสถานการณ์ฉุกเฉิน มีการ
วิเคราะห์ทางเลือกต่างๆ อย่างรวดเร็วเพื่อจัดการกับความอันตรายหรือวิกฤตที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย มีการควบคุม
ทางอารมณ์และการยังคงให้ความสนใจไปยังสถานการณ์ท่อี ยู่ตรงหน้า มุง่ จัดการภาวะอันตรายหรือภาวะฉุกเฉินว่า
เป็ นการกระทําทีจ่ าํ เป็ นและมีความเหมาะสม
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2) การเผชิญกับความเครียดในการทํางาน (Handling work stress) เป็ นการตัง้ สติและใจเย็นเมือ่ ต้อง
เผชิญ หน้ากับ สภาวการณ์ ท่ีมีค วามยาก หรือ เมื่อ ภาระงานมาก ไม่แ สดงอาการตื่น ตู ม เมื่อ พบเจอกับ ข่าวหรือ
สถานการณ์ ท่ีไม่ทนั ได้คาดคิ ดมาก่ อ น มีการจัดการกับความคับข้องใจโดยมุ่งมัน่ ที่จ ะแก้ไขปัญ หามากกว่าจะ
กล่าวโทษผูอ้ ่นื มีความหยุ่นตัวและมีความเป็ นมืออาชีพสูงในเหตุการณ์ทม่ี คี วามเครียด มีการแสดงออกที่สงบและ
มันคงที
่ ม่ อี ทิ ธิพลต่อผูอ้ ่นื ทีก่ าํ ลังมองหาคําแนะนํา
3) การแก้ป ญ
ั หาอย่ า งสร้างสรรค์ (Solving problems creatively) เป็ น การวิเคราะห์และทําให้เกิ ด
ความคิดใหม่ๆ เป็ นการเปลีย่ นการมองปัญหาเพื่อค้นหามุมมองแนวคิดใหม่ๆ มีการบูรณาการข้อมูลที่ดูเหมือนว่า
จะไม่มคี วามเกี่ยวข้องกันและพัฒนาการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์ มีการคิดนอกกรอบ ค้นหาความเป็ นไป
ได้ใหม่ๆ วิธกี ารใหม่ๆ ใช้ทรัพยากรใหม่ๆ เป็ นต้น
4) การเผชิญกับสถานการณ์การทํางานที่ไม่แน่ นอนหรือคาดเดาไม่ได้ (Dealing with uncertain and
unpredictable work situations) เป็ นการกระทําที่มปี ระสิทธิภาพเมือ่ มองไม่เห็นภาพรวมหรือข้อเท็จจริงทัง้ หมด
ขณะนัน้ มีการปรับเปลีย่ นในการตอบสนองกับเหตุการณ์ท่ไี ม่สามารถคาดเดาได้ มีการปรับการวางแผน เป้ าหมาย
การกระทํา หรือความสําคัญที่จะจัดการกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป มีการกําหนดโครงสร้างตัวตนและผูอ้ ่ืน
เพือ่ ให้มงุ่ เน้นทีค่ วามเป็ นไปได้ในสถานการณ์ทม่ี คี วามเป็ นพลวัต
5) การเรียนรูห้ น้าที่ในงาน เทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ (Learning work tasks, technologies, and
procedures) เป็ นความกระตือรือร้นที่จะเรียนรูแ้ นวคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการทํางาน การกระทําสิ่งที่จาํ เป็ น
เพื่ อ จะเก็ บ รัก ษาความรู แ้ ละทัก ษะที่ มี อ ยู่ ไว้ มีก ารเรีย นรู ว้ ิธี ก ารใหม่ ๆ อย่ างรวดเร็ว และชํานาญ การปรับ
กระบวนการหรือวิธีการทํางานแบบใหม่ๆ การเตรียมการป้ องกันการเปลีย่ นแปลงล่วงหน้าในความต้องการในการ
ทํางานและค้นหาและเข้าร่วมในการมอบหมายงานหรือการฝึ กอบรมเพื่อเตรียมตัวตนเองกับการเปลีย่ นแปลงนัน้ ๆ
มีการกระทําทีม่ งุ่ ให้เกิดผลการปฏิบตั งิ านทีม่ กี ารปรับปรุงทีด่ ขี ้นึ
6) ความสามารถในการปรับตัวระหว่างบุค คล (Demonstrating interpersonal adaptability) เป็ น
ความยืดหยุ่นและการเปิ ดใจกว้างเมื่อต้องติดต่ อสัมพันธ์กบั ผู อ้ ่ืน มีการฟังและคํานึงเกี่ยวกับมุมมองและความ
คิดเห็นของผูอ้ ่นื และมีการเปลีย่ นแปลงความคิดของตนเองเมือ่ มีเหตุผลอันสมควรที่จะกระทํา มีการเปิ ดกว้างและ
ยอมรับข้อมูลป้ อนกลับทางลบหรือข้อมูลป้ อนกลับเพื่อให้เกิดการพัฒนาในงาน มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผูอ้ ่นื
แม้จะมีบคุ ลิกภาพทีห่ ลากหลายกันสูงก็ตาม
7) ความสามารถในการปรับ ตัว ทางวัฒ นธรรม (Demonstrating culture adaptability) เป็ น การ
กระทําที่จะเรียนรูแ้ ละเข้าใจบรรยากาศ ความเชื่อ ความต้องการ และค่ านิยมของกลุ่ม องค์การ หรือวัฒนธรรมอื่นๆมี
การบูรณาการ และยอมรับกับค่านิยม ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกัน มีความตัง้ ใจที่จะปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมเพื่อที่จะทําตามหรือให้ความเคารพค่ านิยมและขนบธรรมเนี ยมของผู อ้ ่ืน มีการทําความเข้าใจในการ
กระทําของบุคคลหนึ่งๆ และปรับแนวคิดเพือ่ รักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุม่ องค์การหรือวัฒนธรรมอื่นๆ ได้
8) ค วาม ส าม ารถ ใน การป รั บ ตั ว ท างด้ า น ก าย ภ าพ (Demonstrating physically oriented
adaptability) เป็ นการปรับตัวต่อความท้าทายทางสภาพแวดล้อม เช่น อากาศร้อนเกินไป ความชื้นสู ง อากาศ

19
หนาวเกินไป หรือความสกปรก การปรับตัวทางด้านนํา้ หนัก และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ หรือเป็ นผูท้ ่มี คี วาม
ชํานาญในการทํางานทีเ่ กี่ยวข้องกับงานทีต่ อ้ งใช้ร่างกายทีจ่ าํ เป็ นในงาน
จากนั้น กริฟ ฟิ น และเฮสเก็ ท (Griffin; & Hesketh. 2003) ได้เชื่ อ มต่ อ รู ป แบบ 3 รู ป แบบที่ เป็ น
สื่อกลางพฤติกรรมการปรับตัว ได้แก่ 1) พฤติกรรมเชิงรุก(Proactive behavior)โดยบุคคลริเริ่มที่จะกระทําสิ่งต่างๆ ที่มี
ผลทางบวกต่อสภาพแวดล้อม2) พฤติกรรมเชิงรับ(Reactive behavior) โดยเป็ นการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของ
บุค คลให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็ นอย่างดี และ 3) พฤติกรรมความทนทาน(Tolerant behavior) เป็ นการมี
ความสามารถที่ จ ะดํา เนิ น การได้เต็ ม ที่ แ ม้ส ถานการณ์ จ ะไม่ เอื้ อ อํา นวยโดยได้ให้เหตุ ผ ลว่ า การปฏิ บ ตั ิ ง าน
(Job performance) เป็ น รู ป แบบหนึ่ งของพฤติก รรม ดัง นั้น กรอบแนวคิ ด ที่ใช้จึง สามารถประยุ กต์ได้ก บั การ
ปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกัน จากนัน้ จึงได้ทาํ การศึกษาด้วย 3 เป้ าหมายหลัก ดังนี้ 1) ทดสอบ
กรอบแนวคิ ด โดยใช้ก ารวัด พฤติก รรมการปรับ ตัว ทัง้ ขอบเขตผลการปฏิบ ตั ิง านและตัวทํานาย เช่ น การรับ รู ้
ความสามารถของตนเอง 2) ขยายงานวิจยั จากกลุม่ กองทัพไปยังพนักงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน และ 3) ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของกลุ่มตัวทํานายต่อการปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลง ตัวชี้วดั ของความสามารถในการปรับตัว
ของบุคคล ได้แก่ การรูค้ ิด บุคลิกภาพ ความสามารถในการปรับตัวเชิงพฤติกรรม และการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
โดย กริฟฟิ น และเฮสเก็ทได้นาํ แนวคิดองค์ประกอบของการปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงทัง้ 8 องค์ประกอบของพู
ลากอส และคณะ (Pulakos; et al. 2000) มาวิเคราะห์และได้จดั กลุ่ม องค์ประกอบของการปฏิบตั ิงานตามการ
เปลี่ย นแปลงตามกรอบแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารปรับ ตัว ในการทํา งาน (Theory of work adjustment) จนเหลื อ
3 องค์ประกอบ คือ1) มิติเชิงรุก (Proactive) (ได้แก่ การจัดการกับภาวะฉุกเฉิ นหรือสถานการณ์วิกฤต และการ
แก้ปญั หาอย่างสร้างสรรค์)2) มิติเชิงรับ (Reactive) (ได้แก่ การเรียนรูห้ น้าที่ในงานเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ
ความสามารถในการปรับตัวระหว่างบุคคล ความสามารถในการปรับตัวทางวัฒนธรรม และความสามารถในการ
ปรับตัวทางด้านกายภาพ) และ 3) มิติความทนทาน (Tolerant) (ได้แก่ การเผชิญกับความเครียดในการทํางาน
และการเผชิญกับสถานการณ์การทํางานที่ไม่แน่นอนหรือคาดเดาไม่ได้)
ต่อมาในปี 2010 ชาร์บอนเนียร์-วอยริน อัคเรมี่ และแวนเดอร์เบิรก์ (Charbonnier-Voirin; Akremi;
&Vanderberghe. 2010) ได้ทาํ การศึ กษาและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันตามแนวคิดของพูลากอสและคณะ (Pulakos; et al. 2000) พบว่า การปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลง
ประกอบด้ว ย 5 องค์ประกอบที่สาํ คัญ คื อ 1) การแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์ 2) การเผชิญ หน้าต่ อสถานการณ์
ฉุกเฉิ นหรือเหตุการณ์ท่ไี ม่ได้คาดคิดมาก่อน 3) ความสามารถในการปรับตัวระหว่างบุคคล 4) ความมุ่งมัน่ ในการ
ฝึ กฝนและเรี ย นรู ้ และ 5) การจัด การความเครี ย ด และในปี 2012 ชาร์บ อนเนี ย ร์-วอยริ น และรัส เซล
(Charbonnier-Voirin; & Roussel. 2012) ได้ท าํ การวิเคราะห์อ งค์ป ระกอบอี ก ครัง้ เนื่ อ งจากมีค วามรู ส้ ึก ว่ า
ต้องการจะพัฒนาองค์ประกอบของการปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงให้สามารถประยุกต์ใช้ได้ในบริบทของอาชีพ
ที่กว้างขึ้น จึงทําให้ได้องค์ประกอบที่สาํ คัญของการปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลง (Adaptive Performance)
จํานวน 5 องค์ประกอบ ดังนี้
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1) การแก้ปญั หาอย่างสร้างสรรค์ (Solving problems creatively) เป็ นการเปลีย่ นการมองปัญหาเพื่อ
ค้นหามุมมองแนวคิดใหม่ๆ มีการบูรณาการข้อมูลที่ดูเหมือนว่าจะไม่มคี วามเกี่ยวข้องกันและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์ มีการคิดนอกกรอบ ค้นหาความเป็ นไปได้ใหม่ๆ วิธกี ารใหม่ๆ ใช้ทรัพยากรใหม่ๆ เป็ นต้น
2) การเผชิญหน้าต่อสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ท่ไี ม่ได้คาดคิดมาก่อน (Reactivity in the face
of emergencies or unexpected circumstances) เป็ นการแสดงถึงความสามารถที่จ ะจัดลําดับความสําคัญ
และมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การทํางานใหม่ๆ ได้
3) ความสามารถในการปรับ ตัว ระหว่ า งบุ ค คล (Interpersonal adaptability) เป็ นการแสดงถึ ง
ความสามารถของพนักงานในการปรับรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเข้าสู่การทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพกับ
บุคคลอื่นทีม่ คี วามแตกต่างกัน ไม่ว่าจะภายในหน่วยงานเดียวกันหรือต่างหน่วยงานก็ตาม
4) ความมุ่งมัน่ ในการฝึ กฝนและเรียนรู ้ (Training and learning effort) เป็ นการแสดงถึงแนวโน้มที่
จะริเริ่มกระทําเพือ่ ส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการส่วนบุคคล มีการเรียนรูว้ ธิ กี ารใหม่ๆ อย่างรวดเร็วและชํานาญ การปรับ
กระบวนการหรือวิธีการทํางานแบบใหม่ๆ การเตรียมการป้ องกันการเปลีย่ นแปลงล่วงหน้าในความต้องการในการ
ทํางานและค้นหาและเข้าร่วมในการมอบหมายงานหรือการฝึ กอบรมเพื่อเตรียมตัวตนเองกับการเปลีย่ นแปลงนัน้ ๆ
มีการกระทําทีม่ งุ่ ให้เกิดผลการปฏิบตั งิ านทีม่ กี ารปรับปรุงทีด่ ขี ้นึ
5) การจัด การความเครี ย ด (Managing stress) เป็ น การตัง้ สติ แ ละใจเย็น เมื่อ ต้อ งเผชิญ หน้ากับ
สถานการณ์ท่มี คี วามยากลําบาก หรือเมือ่ ภาระงานมาก ไม่แสดงอาการตื่นตูมเมือ่ พบเจอกับข่าวหรือสถานการณ์ท่ี
ไม่ทนั ได้คาดคิดมาก่อนมีการจัดการกับความคับข้องใจโดยมุง่ มัน่ ที่จะแก้ไขปัญหามากกว่าจะกล่าวโทษผูอ้ ่นื มีความ
หยุ่นตัวและมีความเป็ นมืออาชีพสูงในเหตุการณ์ทม่ี คี วามเครียด มีการแสดงออกทีส่ งบและมัน่ คงมีอทิ ธิพลต่อผูอ้ ่นื
ทีก่ าํ ลังมองหาคําแนะนํา
จากที่ก ล่ าวมาข้า งต้น ผู ว้ ิจ ยั จึ งสรุ ป นิ ย ามของการปฏิบ ตั ิง านตามการเปลี่ย นแปลง หมายถึง การ
แสดงออกหรือการกระทําที่เป็ น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อ ให้เข้ากับหน้าที่ใหม่ๆ สถานการณ์ ใหม่ๆ หรือ
สภาพแวดล้อ มใหม่ๆ ในการวิจ ยั ครัง้ นี้ ผู ว้ ิจยั ได้จ าํ แนกองค์ประกอบการปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงเป็ น
5 องค์ประกอบของชาร์บอนเนี ยร์-วอยริน และรัสเซล (Charbonnier-Voirin; & Roussel. 2012) คือ 1) การ
แก้ปญั หาอย่างสร้างสรรค์ 2) การเผชิญหน้าต่อเหตุการณ์ท่ไี ม่ได้คาดคิด 3) ความสามารถในการปรับตัวระหว่าง
บุคคล 4) ความมุ่งมัน่ ในการฝึ กฝนและเรียนรู ้ และ 5) การจัดการกับความเครียดเนื่องจากองค์ประกอบดังกล่าว
ได้รบั การพิจารณาและทดสอบแล้วว่าสามารถใช้ได้หลากหลายอาชีพมากกว่าแนวคิดของผูว้ จิ ยั ท่านอื่นๆ
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2.2 การวัดการปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงของพนักงานปฏิบตั งิ านส่วนหน้าของโรงแรม
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลง เริ่มจากพูลากอส และ
คณะ (Pulakos; et al. 2000) ได้สร้างเครื่องมือวัดการปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงมี 8 องค์ประกอบที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น มีขอ้ คําถามจํานวน 68 ข้อ มีค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค ตัง้ แต่ .92 ถึง
.97 และได้ทาํ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า องค์ประกอบทัง้ 8 มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
ต่ อ มา กริ ฟ ฟิ น และเฮสเก็ ท (Griffin; &Hesketh. 2003) ได้ส ร้า งเครื่ อ งมื อ วัด การปฏิ บ ตั ิ ง านตามการ
เปลี่ยนแปลง โดยนําแนวคิ ดของ พูลากอส และคณะ (Pulakos; et al. 2000) มาใช้ 7 องค์ประกอบ ยกเว้น
องค์ประกอบความสามารถในการปรับตัวทางกาย เนื่องจากพิจารณาแล้วไม่มคี วามเกี่ยวข้องกับความต้องการในหน้าที่
งาน มีขอ้ คําถามจํานวน 20 ข้อ โดยให้หวั หน้างานเป็ นผูป้ ระเมินคะแนนการปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงใช้มาตร
ประมาณค่า 10 ระดับ ตัง้ แต่ “ตํา่ กว่ามาตรฐานที่ตงั้ ไว้” (1 คะแนน) ถึง “เกินกว่ามาตรฐานที่คาดไว้” (9 คะแนน)
และ“ไม่เหมาะสม” (10 คะแนน) มีค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาคโดยรวมเท่ากับ .97 ส่วนชาร์
บอนเนี ยร์-วอยริน อัคเรมี่ และแวนเดอร์เบิรก์ (Charbonnier-Voirin; Akremi; &Vanderberghe. 2010) ได้
สร้างเครื่องมือวัดการปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลง โดยนําแนวคิดของพูลากอสและคณะ (Pulakos; et al.
2000) ทัง้ 8 องค์ประกอบ มีขอ้ คําถาม 36 ข้อ ได้ทาํ การคัดเลือกข้อคําถาม โดยผู เ้ ชี่ยวชาญทางด้านพฤติกรรม
องค์การ จํานวน 5 ท่าน จนเหลือข้อคําถาม 19 ข้อแล้วนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ ผลจากการวิเคราะห์
พบว่ามีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบที่เข้าเกณฑ์ค่ าไอเกนมากกว่า 1 และเมื่อได้ทาํ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืน ยัน พบว่าทัง้ 5 องค์ประกอบมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล มีค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า
ของครอนบาคเท่ากับ .87 จากนัน้ ได้นําข้อคําถาม19 ข้อ มาทําการ cross-validatedในกลุ่มตัวอย่ างสองกลุ่ม คื อ
พนักงานบริษทั เกี่ยวกับการสื่อสาร และพนักงานบริษทั เกี่ยวกับการให้บริการทางธุ รกิจ พบว่าองค์ประกอบทัง้ 5 มี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลในทัง้ สองกลุ่มตัวอย่าง และมีค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอ
นบาคเท่ากับ .84 และ .87 ตามลําดับ ต่อมาในปี 2012 ชาร์บอนเนียร์-วอยรินและรุสเซล (Charbonnier-Voirin;
& Roussel. 2012) ได้ทาํ การสร้างเครื่องมือวัดการปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงทําการศึกษาในกลุ่มบริษทั การ
สือ่ สาร และบริษทั ให้บริการ โดยเริ่มจากการตรวจสอบนิยามขององค์ประกอบการปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลง
จากพู ล ากอส และคณะ (Pulakos; et al. 2000) ว่ าสอดคล้อ งกับ ตัว อย่ างข้อ คําถาม ในแต่ ล ะองค์ป ระกอบ
จากนัน้ ผู จ้ ดั การ จํานวน 5 คน และผู ใ้ ต้บงั คับบัญชา จํานวน 6 คน รวมทัง้ สิ้น 11 คน จากบริษทั ในภาคส่วน
อุตสาหกรรมบริษทั การสื่อสารได้ถูกเลือกให้เข้ามาสัมภาษณ์ โดยจะให้อธิบายระบุพฤติกรรมการทํางานโดยทัว่ ไปที่
มักต้องใช้เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์การทํางานที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิผลจึงได้
วิเคราะห์เนื้ อ หาจากการสัม ภาษณ์ ด งั กล่าว นําผลดังกล่าวร่ ว มกับมิติการปฏิบตั ิ งานตามการเปลี่ยนแปลงโดย
พูลากอส และคณะ (Pulakos; et al. 2000) จึงทําให้ได้ขอ้ คําถาม 45 ข้อ จากนัน้ ได้เพิ่มรูปแบบมาตรลิเคิรท์ 7 ระดับ
ตัง้ แต่“ปฏิบตั ิมากทีส่ ุด”ถึง “ไม่ปฏิบตั เิ ลย” โดยข้อคําถามแต่ละข้อได้ถกู ตรวจสอบโดยกลุม่ คณะนักวิจยั พฤติกรรม
องค์การ สําหรับความชัดเจนและการวางแนวข้อคําถามในแต่ละมิติ กระบวนการนี้ช่วยในการขจัดข้อคําถามที่ไม่ดี
คลุมเครือ ไม่เป็ นตัวแทน และ/หรือใช้คาํ ฟุ่มเฟื อย จากการเห็นสอดคล้องกันของกลุ่มคณะนักวิจยั จึงทําให้ได้ขอ้
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คําถามจํานวน36 ข้อ และได้ตรวจสอบความชัดเจนและความหมายของแต่ละข้อคําถามอีกครัง้ กับนักวิจยั จํานวน
10 คน และพนักงาน จํานวน 18 คน ซึ่งไม่พบข้อบกพร่องใดๆ จึงได้ขอ้ คําถาม 36 ข้อ ใช้มาตรวัดลิเคิรท์ 7 ระดับ
และได้ทาํ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ ผลการวิเคราะห์ได้องค์ประกอบทัง้ หมด 6 องค์ประกอบ แต่ ตดั
องค์ประกอบความสามารถในการปรับตัวทางกายทิ้งเนื่องจากมีค่าความเชื่อมัน่ ภายในตํา่ จึงเหลือองค์ประกอบที่
ใช้ได้5 องค์ประกอบจํานวน 19 ข้อ มีค่าความเชื่อมันแบบสั
่
มประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาคในแต่ละมิติ ตัง้ แต่ .78
ถึง .87และได้วิเคราะห์อ งค์ป ระกอบเชิง ยื น ยัน นอกจากนี้ พ บว่ามีค วามเที่ย งตรงเชิง เหมือ น (Convergent
validity) และความเทีย่ งตรงเชิงจําแนก (Discriminant validity) อีกด้วย
สําหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั เลือกใช้แบบวัดการปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงของชาร์บอนเนียร์วอยรินและรุสเซล (Charbonnier-Voirin; & Roussel. 2012) เนื่องจากมีคุณสมบัติทางการวัดที่ดีและมีความ
เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างในครัง้ นี้ โดยเป็ นการประเมินการแสดงออกหรือการกระทําของพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านส่วน
หน้าของโรงแรม แบบวัดนี้ใช้มาตรประมาณค่า 7 ระดับ ตัง้ แต่ “ปฏิบตั มิ ากที่สุด” ถึง “ไม่ปฏิบตั เิ ลย” พนักงานทีไ่ ด้
คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงสูงกว่าพนักงานทีไ่ ด้คะแนนตํา่ กว่า
ในการศึ ก ษาการปฏิ บ ตั ิ ง านตามการเปลี่ย นแปลงของพนัก งานโรงแรม ที่ เป็ น สาเหตุ ข องการเกิ ด
พฤติกรรมได้มแี นวคิดทฤษฎีท่เี กี่ยวกับสาเหตุของพฤติกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องทัง้ ทฤษฎีท่มี าจากสาเหตุทางด้านตัว
บุคคลด้านสภาพแวดล้อม และเพื่อให้เกิดความครอบคลุมสาเหตุทงั้ ภายในและภายนอกตัวบุคคลในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ของการปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้บูรณาการงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เช่น งานวิจยั
ของฮาน (Han. 2003) สโตกส์ (Stokes. 2008) ฮาน และวิลเลียมส์ (Han; & William. 2008) เป็ นต้น

ตอนที่ 3 อิทธิพลของความความยึดมัน่ ผูกพันในงานที่มีต่อการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงของ
พนักงานปฏิบตั งิ านส่วนหน้าในโรงแรม

ในตอนนี้ เป็ น การนํา เสนออิ ท ธิ พ ลของความยึด มัน่ ผู ก พัน ในงานที่ มีต่ อ การปฏิ บ ตั ิ ง านตามการ
เปลี่ยนแปลงของพนักงานปฏิบตั ิงานส่วนหน้าของโรงแรม ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน
ของพนักงานเป็ นตัวแปรสําคัญตัวแปรหนึ่งที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงาน การนําเสนอในตอนนี้ผูว้ จิ ยั แบ่งการนําเสนอ
ออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้ 1) ความยึดมัน่ ผูกพันในงานของพนักงาน 2) รูปแบบความต้องการของงานและปัจจัยที่เอื้อ
ต่ อการทํางาน 3) การวัดความยึดมัน่ ผู กพันในงาน 4) ความสัมพันธ์ระหว่างความยึดมัน่ ผู กพันในงานกับการ
ปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลง 5) งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน Employee Engagement
3.1.1 ความหมายของความยึดมัน่ ผูกพันในงาน
การบริหารงานขององค์การในปัจจุบนั ต่างคิดค้นวิธีการดูแลรักษาพนักงานให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แนวคิดการบริหารงานองค์การสมัยใหม่จึงถูกนิยม
นํามาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะแนวคิดความยึดมัน่ ผูกพันในงานของพนักงาน (Employee engagement) (Endres
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and Mancheno-Smoak, 2008; Ketter, 2008; Pauken and Wildermuth, 2008; Saks, 2006) ซึ่งคานห์ (Kahn. 1990)
เป็ นบุคคลแรกที่ให้ความหมายความยึดมัน่ ผูกพันในงาน โดยระบุว่าพนักงานที่มคี วามยึดมัน่ ผูกพันในงานจะปฏิบตั ิงาน
ตามบทบาทที่ตนได้รบั อย่างเต็มที่ ทัง้ ทางด้านร่างกาย การรูค้ ิด และอารมณ์ ความยึดมัน่ ผูกพัน จึงหมายถึงการใช้
พลังมุ่งตรงไปยังเป้ าหมายขององค์การ เช่ น เดียวกับที่ มาสลาช ชอยฟี ลิ และลิเทอร์ (Maslach, Schaufeli&
Leiter. 2001) ได้นิยามความยึดมัน่ ผูกพันว่าเป็ นสภาวะที่พนักงานมีพลังใจในการทํางาน อยากทํางาน ชอบที่จะ
เกี่ยวข้องอยู่กบั งานและพนักงานรูส้ ึกว่าตนเอง มีความสามารถในการทํางานให้ประสบความสําเร็จได้ ต่อมา โรธ
บาร์ด (Rothbard. 2001) ได้นิยามความหมายของความยึดมันผู
่ กพันในงานออกเป็ น 2 แนวคิด คือ ความใส่ใจ หมายถึง
การดํารงอยู่ของการรับรู แ้ ละระยะเวลาที่ใช้เพื่อคิดคํานวณเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ท่ีรบั ผิดชอบ และการมีใจจดจ่ อ
หมายถึง ความเข้มข้นของความสนใจในบทบาทของตน ซึ่งสอดคล้องกับ กัลลัพ Gallup (2013) ได้ให้ความหมายความ
ยึดมันผู
่ กพันว่าเป็ นการที่พนักงานรูส้ กึ มีส่วนร่วมในงานปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่ และมีความกระตือรือร้นในงานทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย และได้แบ่งประเภทความความยึดมัน่ ผู กพันออกเป็ น 3 ลักษณะคื อ 1) ยึด มัน่ ผู กพัน (engaged)
หมายถึง พนักงานที่ทาํ งานด้วยความมุ่งมัน่ และมีความรู ส้ ึกผู กพันกับงานและน่ าจะมีส่วนเสริมสร้างในทางบวก
ให้กบั องค์การ 2) ไม่ยึดมัน่ ผู กพัน (not engaged) หมายถึง พนักงานขาดแรงจูงใจในการทํางานมีความมุ่งมัน่
พยายามน้อยที่จะบรรลุเป้ าหมายหรือผลลัพธ์ขององค์การ และ 3) แสดงออกถึงความไม่ยดึ มัน่ ผูกพันอย่างเด่นชัด
(actively disengaged) หมายถึง พนักงานไม่มคี วามสุขในการทํางานและไม่มีผลผลิตในการทํางาน แล้วยังแผ่
ขยายพฤติกรรมทีไม่พงึ ประสงค์ออกมายังเพือ่ นร่วมงานด้วย
แม้จะมีนกั วิชาการทีใ่ ห้นิยามของความยึดมัน่ ผูกพันในงานไว้หลายท่าน แต่นิยามของ ชอยฟี ลิ และคณะ
(Schaufeli; et al. 2002) เป็ นนิยามที่ถูกพบมากในงานวิจยั ซึ่ง ชอยฟี ลิ และคณะ ได้ให้นิยามความยึดมัน่ ผู กพันในงาน
(work engagement) หมายถึง สภาวะทางจิตทางบวกที่สมั พันธ์กบั งานที่ประกอบด้วยคุ ณลักษณะ 3 ประการ
ได้แก่
1) ความกระตือรือร้น (vigor) หมายถึงการมีพลังในการทํางานและยืดหยุ่นทางจิตใจสู งในขณะทํางาน
เต็มใจทีจ่ ะใช้ความพยายามในการทํางาน และมีความเพียรพยายามในการทํางานแม้จะเผชิญอุปสรรค
2) การทุ่มเทอุทศิ (dedication) หมายถึง ความรู ส้ กึ เต็มใจ ภูมใิ จ มีแรงบันดาลใจ และรูส้ ึกท้าทายใน
การทํางาน
3) ความจดจ่อใส่ใจ (absorption) หมายถึงความรูส้ กึ มุ่งมัน่ และเป็ นสุขในการทํางาน ยากที่จะถอนตัว
ออกจากงาน เหมือนเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ยงั มีการเทียบเคียงองค์ประกอบทัง้ 3 มิติของความยืดมัน่ ผู กพันในงานข้างต้นกับองค์ประกอบ
ความยืดมัน่ ผูกพันในงาน ของเมย์ และคณะ (May; et al. 2004) ได้แก่องค์ประกอบทางกาย (physical component)
องค์ประกอบทางอารมณ์ (emotional component) และองค์ประกอบทางการรู ค้ ิ ด (cognitive component) นั้น
สอดคล้องกับองค์ประกอบความกระตือรือร้น การทุ่มเทอุทิศ และความจดจ่ อใส่ใจตามลําดับถึงแม้จะใช้ช่ือ ที่
แตกต่างกัน (Schaufeli&Salanova. 2008)
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สําหรับความยึดมัน่ ผู กพันในงานในบริบทการทํางานของพนักงานโรงแรมนัน้ จะพบว่าเป็ นสิ่งที่สาํ คัญ
เนื่องจากงานบริการเป็ นงานที่จะต้องอาศัยความมุ่งมัน่ ทุ่มเท และกระตือรือร้นในการทํางาน หากพนักงานมีความ
ยึดมัน่ ผูกพันในงานก็จะทําให้พนักงานมีพลังในการให้บริการแก่ลูกค้า มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และ
มุ่งมัน่ ทุ่มเทให้งานอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ความประทับใจกับลูกค้าที่มาใช้บริการ โดยในการวิจยั ใน
ครัง้ นี้ ผู ว้ ิจ ยั เลือ กใช้อ งค์ป ระกอบในการวัด ความยึ ด มัน่ ผู ก พัน ในงานตามแนวคิ ด ของชอยฟี ลิ และคณะ
(Schaufeli; et al. 2002) คือ 1) ความกระตือรือร้น (vigor) 2) การทุ่มเทอุทศิ (dedication) 3) ความจดจ่อใส่ใจ
(absorption)
3.2 รูปแบบความยึดมัน่ ผูกพันในงาน
จากความสําคัญของความยึดมัน่ ผูกพันในงานที่ได้นาํ เสนอไปแล้วนัน้ ปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อความยึดมัน่ ผูกพัน
ในงานก็เป็ นอีกหนึ่งประเด็นทีม่ คี วามสําคัญ เพราะผลที่ได้จากการศึกษาจะทําให้ทราบถึงสาเหตุท่ที าํ ให้พนักงานเกิด
ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน ซึ่งจากการศึกษาและรวบรวมแนวคิดของนักวิชาการหลายๆ ท่าน สามารถนํามาสรุปเป็ น
ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความยึดมันผู
่ กพันในงานได้เป็ น 3 ด้าน ดังนี้ (จารุวรรณ ยอดระฆัง. 2554)
3.2.1. ปัจจัยด้านลักษณะของงาน กล่าวคือ ลักษณะงานที่มคี วามหลากหลาย เป็ นเอกลักษณ์และท้าทาย
ความรูค้ วามสามารถของบุคลากรส่งผลให้บุคลากรเกิดความยึดมัน่ ผูกพันในงานสูง ซูลส์ และ ซูลส์ (Schultz &
Schultz. 2002) อีกทัง้ การเพิ่มคุ ณค่ าของงาน เพิ่มความน่ าสนใจและมีความหลากหลายจะทําให้บุคลากรเกิด
ความยึดมัน่ ผู กพันในงาน และต้องการทุ่มเททํางานหรือพยายามทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงความ
ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ ความมีอิสระในการตัดสินใจและการมองเห็นเส้นทางความสําเร็จในงานได้จะเป็ นปัจจัย
สําคัญทีผ่ ลักดันให้บุคลากรเกิดความผูกพันในงานสูง แต่ในทางกลับกันความกดดันและความคลุมเครือในบทบาท
หน้าทีจ่ ะทําให้บคุ ลากรมีความผูกพันในงานระดับตํา่ บารอน และ กรีนเบอร์ก (Baron & Greenberg. 2003)
3.2.2 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน เช่น การติดต่อสื่อสาร การให้รางวัลและผลตอบแทน
นิ ว สตรอม (Newstrom.2007) รวมถึงนโยบายและการใช้อ าํ นาจของผู บ้ งั คับบัญ ชาภายในองค์ก าร กล่ าวคื อ
บุคลากรที่มคี วามพึงพอใจต่อผูบ้ งั คับบัญชา ความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานและการรับรูว้ ่าองค์การ
เอาใจใส่เรื่องสวัสดิการของบุคลากรเป็ นอย่างดี ทําให้บุคลากรมีความยึดมัน่ ผูกพันในงานในระดับสูง นอกจากนี้
สัมพันธภาพภายในกลุ่มงาน การได้มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทํางานและการ
ทํางานเป็ นทีมจะส่งผลให้บุคลากรมีความรู ส้ ึกยึดมัน่ ผู กพันในงานมากกว่าการทํางานคนเดียว ซูลส์ และ ซู ลส์
(Schultz & Schultz.2002)
3.2.3 ปัจจัยด้านทรัพยากรส่วนบุคคล กล่าวคือ การรับรูส้ มรรถภาพแห่งตนและความภาคภูมใิ จใน
ตนเองเป็ นปัจจัยที่เกิดความยึดมัน่ ผูกพันในงาน นอกจากนี้ ซูลส์ และ ซูลส์ (Schultz; & Schultz. 2002) เสนอ
ว่าอายุ ระดับการศึกษา ความต้องการเติบโตก้าวหน้า ความยึดมันในจริ
่
ยธรรม มีอิทธิพลต่อความยึดมัน่ ผูกพันใน
งานของบุคลากร
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ทัง้ นี้ ปจั จัย 3 ด้าน ดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับรู ปแบบความต้องการของงานและปัจจัยเอื้อต่ อการ
ทํางาน (Job Demands; & Resources Model: JD – R Model) นําเสนอโดย เดเมอรอทติ และคณะ (Demerouti; et
al.2001)ได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยในการทํางานทีส่ ่งผลต่อคุณภาพชีวติ การทํางาน โดยพัฒนาเป็ นรูปแบบความต้องการ
ของงานและปัจจัยเอื้อต่อการทํางาน ซึ่งเป็ นรูปแบบที่เสนอเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทํางานของ
พนักงานทีม่ อี ยู่ในทุกๆ องค์การ ซึง่ ประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่
1. ความต้องการของงาน (Job Demands) หมายถึง ลักษณะของงานหรือเงือ่ นไขในการทํางานทีอ่ งค์กร
มอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบซึ่งอาจเป็ นตัวกระตุน้ ที่ทาํ ให้บุคลากรต้องใช้ความอดทน พยายามทัง้ ร่างกาย และ
จิตใจ เพื่อทําให้สาํ เร็จตามเป้ าหมายและอาจเกิดความเครียดหากไม่สามารถทําให้สาํ เร็จได้ เช่ น ภาระงานและ
ระยะเวลาการทํางานณี่จาํ กัด
2. ปัจจัยที่เอื้อต่อการทํางาน (Job Resources) หมายถึง ปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการ
ทํางานซึ่งองค์การสนับสนุ นให้แก่บุคลากรเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบตั ิงานได้สาํ เร็จตามเป้ าหมาย ช่วยลดแรงกดดัน
ทัง้ ร่างกายและจิตใจที่มตี ่อความต้องการของงาน รวมถึงช่วยให้บุคลากรเกิดการเรียนรู ้ พัฒนาและก้าวหน้าในการ
ทํางาน
ต่อมาเบเคอร์ และ เดเมอรอทติ (Bakker &Demerouti. 2006) ได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่าความต้องการ
ของงานและปัจจัยทีเ่ อื้อต่อการทํางานตามแบบจําลอง สามารถส่งผลให้เกิดกระบวนการทางจิตได้ 2 ลักษณะ คือ
1. กระบวนการกระตุน้ การใช้พลังในการทํางาน Energetic Process หมายถึง สภาวะการทํางานของ
บุคลากรที่ตอ้ งใช้ความพยายามทางจิตใจ อารมณ์และร่างกายอย่างสูงเพื่อรับผิดชอบภาระงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้
สําเร็จ Job Demands จนอาจเกิดความตึงเครียดและเหนื่อยล้าซึง่ จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวติ ได้
2. กระบวนการกระตุน้ แรงจูงใจในการทํางาน Motivational Process หมายถึง สภาวะการทํางานของบุคลากรที่
ได้รบั การสนับสนุ นปัจจัยเอื้อต่อการทํางานซึ่งส่งผลให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการทํางานและนําไปสู่การเกิดความ
ยึดมัน่ ผูกพันในงานสูง มีความรูส้ ึกไม่ใยดีต่องานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องน้อยลงและมีผลการปฏิบตั ิงานในระดับดี
เยีย่ ม ปัจจัยเอื้อต่อการทํางานจึงมีบทบาทเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดแรงจูงใจภายในซึง่ สามารถสนับสนุนให้บุคลากรเกิด
การเติบโต การเรียนรู ้ และพัฒนาตนเองได้ เช่น การสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชาและเพือ่ นร่วมงาน การให้อิสระใน
การทํางาน และการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ รวมทัง้ มีแรงจูงใจภายนอกที่ทาํ ให้บุคลากรสามารถทํางานให้สาํ เร็จได้ตาม
เป้ าหมายทีต่ งั้ ไว้ เช่น การสนับสนุ นทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง
ซานโทโปโล และคณะ (Xanthropoulou; et al. 2007) ได้ขยายขอบเขตแบบจําลองโดยนําทรัพยากร
ส่วนบุคคล (Personal Resources) เข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งของแบบจําลองด้วย โดยปัจจัยด้านลักษณะของงานและ
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน สอดคล้องกับปัจจัยที่เอื้อต่อการทํางาน (Job Resources) หมายถึง ปัจจัย
หรือสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทํางานซึ่งองค์การสนับสนุ นให้แก่บุคลากร เพื่อช่วยให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
สําเร็จตามเป้ าหมาย ช่วยลดแรงกดดันทัง้ ร่างกายและจิตใจทีม่ ตี ่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย รวมถึงช่วยให้บคุ ลากรเกิด
การเรียนรูพ้ ฒั นาและก้าวหน้าในการทํางาน ในส่วนของปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลสอดคล้องกับ ทรัพยากรส่วน
บุ ค คล (Personal Resources) หมายถึ ง คุ ณ สมบัติ เชิง บวกของบุ ค ลากรที่ ส่ ง ผลต่ อ แรงจู ง ใจในการทํางาน
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ความสามารถในการเผชิญปัญหาและการควบคุมสภาพแวดล้อมเพื่อให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสบความสําเร็จในการทํางาน
เบเคอร์ และคณะ (Bakker &Demerouti. 2008) ได้เสนอรู ป แบบความยึ ด มัน่ ผู ก พัน ในงานใน
ภาพรวมโดยอิงจากแนวคิ ด รู ปแบบความต้องการของงานและปัจจัยที่เอื้อต่ อ การทํางาน (Job demands and
resources model หรือ JD-R model)โดยเพิม่ ในส่วนที่เป็ นทรัพยากรบุคคล ซึ่งทรัพยากรบุคคลและปัจจัยที่เอื้อ
ต่ อการทํางานต่ างมีความสัมพันธ์กนั และทรัพ ยากรบุคคลสามารถเป็ นตัวพยากรณ์ความยึดมัน่ ผู กพันในงาน
กล่าวคือพนักงานที่มีการมองโลกในแง่ดี มีการรับรูค้ วามสามารถตนเอง มีความยืดหยุ่น และการเห็นคุณค่ าใน
ตนเองสู งแล้ว จะสามารถช่วยขับเคลื่อนปัจจัยที่เอื้อต่อการทํางานได้เป็ นอย่างดี พนักงานจะมีความผูกพันในงาน
ยิง่ ขึ้น โดยปัจจัยที่เอื้อต่อการทํางานเช่น การสนับสนุ นทางสังคมจากเพื่อนร่วมงานและหัวหน้า และลักษณะงานที่มี
ความเป็ นอิสระ เป็ นจุดเริ่มต้นกระบวนการจูงใจที่นําไปสู่ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน และส่งผลที่ตามมาคือ การ
ปฏิบตั ิงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ในขณะที่ปจั จัยทีเ่ อื้อต่อการทํางานจะมีความโดดเด่นและมีศกั ยภาพจูงใจมากยิง่ ขึ้นเมือ่
พนักงานเผชิญกับความต้องการจากงาน(เช่น ภาระงาน ความกดดันทางอารมณ์ และจิตใจ) รูปแบบความยึดมันผู
่ กพันใน
งานกําหนดให้ปจั จัยที่เอื้อต่อการทํางานและทรัพยากรบุคคลมีความเป็ นอิสระหรือร่วมกันพยากรณ์ความยึดมันผู
่ กพัน
ในงาน เมื่อความต้องการของงานมีสูง และความยึดมัน่ ผูกพันในงานมีผลกระทบทางบวกต่ อผลการปฏิบตั ิงาน
(Performance) ดังปรากฏในภาพประกอบที่ 1
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Job Demands
- Work Pressure
- Emotional Demands
- Mental Demands
- Physical Demands
Job Resources
- Autonomy
- Performance
Feedback
- Social Support
Personal Resources
- Optimism
- Self-efficacy
- Resilience
- Self-esteem

Work Engagement
- Vigor
- Dedication
- Absorption

Performance
- In-role Performance
- Extra-role
Performance
- Creativity
- Financial Turnover
- Etc.

ภาพประกอบ 1 รูปแบบความต้องการของงานและปัจจัยทีเ่ อื้อต่อการทํางานของความยึดมันผู
่ กพันในงาน
(Bakker & Demerouti. 2008)
สําหรับ ในการวิจ ยั ครัง้ นี้ ผู ว้ ิจ ยั เลือ กใช้รูปแบบความต้อ งการของงานและปัจ จัย ที่เอื้อ ต่ อ การทํางาน
(Bakker; & Demerouti. 2008) เพื่อมาอธิบายรูปแบบความยึดมัน่ ผูกพันในงานของพนักงานปฏิบตั ิงานส่วนหน้า
ของโรงแรม ประกอบไปด้ว ยปัจ จัย เชิ งสาเหตุท่ีส่ ง ผลต่ อ ความยึด มัน่ ผู กพัน ในงาน ได้แ ก่ ทรัพ ยากรบุ ค คล
ทรัพยากรงาน ซึง่ รายละเอียดของปัจจัยเชิงสาเหตุทส่ี ่งผลต่อความยึดมันผู
่ กพันในงานผูว้ จิ ยั จะกล่าวในลําดับถัดไป
3.3 การวัดความยึดมัน่ ผูกพันในงาน
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า งานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับความยึดมัน่ ผูกพันในงานส่วนใหญ่ ใช้แบบแบบวัด
ตามแนวคิดของ มาสลาซ และคณะ (Maslash; et al. 2001) โดยมีแนวคิดพื้นฐานว่าความยึดมัน่ ผูกพันในงาน
เป็ นความรูส้ กึ ตรงกันข้ามกับความเหนื่อยหน่ายในงาน จึงเสนอแบบวัดความเหนื่อยหน่ ายในงานเพื่อมาวัดความยึด
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มัน่ ผูกพันในงาน โดยใช้วธิ ีการให้คะแนนแบบตรงกันข้าม ประกอบด้วย องค์ประกอบเกี่ยวกับความอ่อนล้าทาง
อารมณ์ ความรูส้ กึ ลดค่าความเป็ นบุคคลให้ผูอ้ ่นื และความสามารถในอาชีพ โดยบุคลากรที่มคี วามผูกพันในงานจะ
มีคะแนนตํา่ ในด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์และความรูส้ กึ ลดค่าความเป็ นบุคคลให้ผูอ้ ่นื และจะมีคะแนนสูงในด้าน
ความสามารถในอาชีพ
ต่ อมา เดเมอรอทติ และเบเคอร์ (Demerouti; & Bakker.2008) ได้สร้างเครื่อ งมือวัด Oldenburg
Burnout Inventory (OLBI) ซึง่ ในเบื้องต้นแบบวัดนี้ถูกพัฒนาขึ้นสําหรับวัดความเหนื่อยหน่ ายในงานเช่นเดียวกัน
โดยประกอบไปด้วยข้อคําถามเชิงบวกและเชิงลบ วัดด้านความเหนื่ อยล้าและการมองโลกในแง่ลบ ซึ่งเมื่อกลับ
ค่ าคะแนนของข้อ คําถามให้ตรงกัน ข้ามแล้วจึง นําไปประยุ กต์ใช้เป็ น แบบวัด ความยึด มัน่ ผู ก พัน ในงานนัน่ เอง
นอกจากนี้ เมย์ และคณะ (May; et al. 2004) ได้เสนอแนวคิดองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ความกระตือรือร้น การ
อุทศิ ทุ่มเทและการจดจ่อใส่ใจ ซึ่งเป็ นองค์ประกอบในแบบวัด The Utrecht Work Engagement Scale (UWES) ซึ่งเป็ น
แบบวัดของชอยฟี ลิ และคณะ (Schaufeli; et al. 2002)
สําหรับในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้การวัดความยึดมัน่ ผูกพันในงานของพนักงานปฏิบตั ิงานส่วนหน้าของ
โรงแรมตามแนวคิดของชอยฟี ลิ และคณะ (Schaufeli; et al. 2002) ข้อคําถามมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประเมินค่ า 6
อันดับตัง้ แต่ ไม่จริงที่สุด(1 คะแนน) ถึง จริงที่สุด (6 คะแนน) สําหรับพนักงานโรงแรมที่ได้คะแนนสูงกว่าหมายถึง
พนักงานทีม่ คี วามยึดมันผู
่ กพันในงานมากกว่าพนักงานทีม่ คี ะแนนตํา่ กว่า
3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างความยึดมัน่ ผูกพันในงานกับการปฏิบตั งิ านตามการเปลี่ยนแปลง
จากรู ปแบบของทรัพยากรบุคคลและงานที่ได้นําเสนอไปนัน้ เป็ นการนําเสนอถึงปัจจัยเชิงสาเหตุของ
ความยึดมัน่ ผูกพันในงานของพนักงาน หากพิจารณาถึงผลลัพธ์ของความยึดมัน่ ผูกพันในงานนัน้ พบงานวิจยั จํานวนมากที่
เสนอว่า ความยึดมัน่ ผูกพันในงานทีส่ ่งผลให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกต่อองค์การ เช่น พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี อง
องค์การ เซก (Sake. 2006) ความผู กพันต่อองค์การ ชอยฟิ ลิ และ บากเกอร์ (Schfaufeli& Bakker. 2004)
พฤติ ก รรมการทํา งานนอกเหนื อ บทบาทหน้า ที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบ (Bakker, Demerouti& Verbeke. 2004)
แนวโน้ม การลาออกในระดับตํา่ บุ คลากรมีแรงจูงใจในการสร้างผลผลิตเพิ่มขึ้น (Diefendroff; et al. 2002)
โดยเฉพาะการปฏิบตั งิ าน Performance เป็ นตัวแปรที่นิยมมาทําพิจารณาเป็ นผลลัพธ์ความยึดมันผู
่ กพันในงาน สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของคิมและคณะ (Kim; et al. 2012) ที่ได้ทาํ การศึกษาและทบทวนเอกสารเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความ
ยึดมัน่ ผูกพันในงานกับการปฏิบตั งิ าน โดยทําการสืบค้นผลงานวิจยั ตัง้ แต่ 2005 – 2012 พบงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจํานวน 134
ผลงาน แต่มงี านวิจยั ทีผ่ ่านเกณฑ์และนํามาใช้ในการวิจยั จํานวน 20 ผลงาน ผลการศึกษาพบว่า ความยึดมันผู
่ กพัน
ในงานเป็ น ตัว แปรคัน่ กลางระหว่ า งปัจ จัย เชิง เหตุ ได้แก่ ความต้อ งการในงานและปัจ จัย ที่เอื้อ ต่ อ การทํางาน
สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด (Job demands and resources model) สําหรับผลของความยึ ดมัน่ ผู กพันในงาน คื อ การ
ปฏิ บ ตั ิ งาน งานวิ จ ัยส่ วนใหญ่ จ ําแนกการปฏิ บ ัติ ง านออกเป็ น 2 ส่ ว นคื อ การปฏิ บ ตั ิ ง านตามหน้า ที่ Task
Performance กับ การปฏิบตั ิงานตามบริบท Contextual Performance ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ คริสเตียนและ
คณะ (Christian; et al. 2011) ทีท่ าํ การวิเคราะห์อภิมานความสัมพันธ์ของความยึดมันผู
่ กพันในงานกับการปฏิบตั ิงานตาม
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หน้าที่ Task Performance และ การปฏิบตั ิงานตามบริบท Contextual Performance โดยมีงานวิจยั ในช่วงระหว่างปี 1999
ถึง เมษายน 2010 พบงานวิจยั ที่นาํ มาวิเคราะห์จาํ นวน 230 ผลงาน ผลจากการวิจยั พบว่ามีงานวิจยั ทีน่ อกจากจะศึกษา
ความสัมพันธ์ของยึดมัน่ ผูกพันในงานกับการปฏิบตั ิงานแล้ว ยังศึกษาความเป็ นตัวแปรคัน่ กลางของความยึดมัน่ ผูกพัน
ในงานอีกด้วย สําหรับตัวแปรการปฏิบตั ิงานที่เป็ นผลของความยึดมัน่ ผูกพันในงานนัน้ คริสเตียน และคณะ เสนอว่า
นอกจากจะศึกษากับการปฏิบตั ิงานตามหน้าทีแ่ ละการปฏิบตั งิ านตามบริบทแล้ว ควรมีการขยายขอบเขตของการวัด
การปฏิบตั งิ าน ให้มคี วามสอดคล้องกับงานและสถานการณ์ในปัจจุบนั ที่มกี ารเปลีย่ นแปลง เช่น การปฏิบตั ิงานตาม
การเปลีย่ นแปลง Adaptive Performance
จากการทบทวนเอกสารข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงเลือกใช้แนวคิดรูปแบบความต้องการของงานและปัจจัยทีเ่ อื้อต่อ
การทํางานของความยึดมันผู
่ กพันในงาน เบเคอร์และเดเมอรอทติ (Bakker &Demerouti. 2008) มาใช้ในการวิจยั
ครัง้ นี้ซ่งึ ความยึดมัน่ ผูกพันในงานของพนักงานถือเป็ นสิง่ สําคัญต่อการปฏิบตั ิงาน โดยเฉพาะการปฏิบตั งิ านตามการ
เปลีย่ นแปลงของพนักงานปฏิบตั งิ านส่วนหน้าของโรงแรม
3.5 งานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง
จากการทบทวนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างความยึดมันผู
่ กพันในงาน (Work engagement)กับ
การปฏิบตั ิงาน (Performance) พบว่า ชูไทและบลัคเล่ย ์ (Chughtai& Buckley. 2011) ได้ทาํ การศึกษาความผูกพันใน
งานของพนักงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าที่ (In-role jobperformance) ในระดับปาน
กลาง โดยค่ าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ r = 0.41 และความผู กพันของพนักงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการ
ปฏิบตั งิ านตามหน้าทีพ่ เิ ศษ (Extra-role job performance) ในระดับปานกลาง โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ r =
0.46และได้ท ําการวิเคราะห์ (Path analysis) พบว่ า ความผู ก พัน ของพนัก งานมีอิท ธิพ ลทางตรงต่ อ ผลการ
ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ (In-role job performance) โดยค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.81และความผูกพัน
ของพนักงานมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบตั ิงานนอกเหนือบทบาทหน้าที(่ Extra-role job performance)โดยค่า
สัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.37 ผลการทดสอบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ พบว่า โมเดลมีความกลมกลืน
ใกล้เคียงกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับดีมากRMSEA=0.02และงานวิจยั ของ คริสเตียนและคณะ (Christian; et al.
2011) ที่ ท ําการวิ เคราะห์อภิ มานความสัมพันธ์ของความยึ ดมัน่ ผู กพันในงานกับการปฏิ บ ตั ิ งานตามหน้าที่ Task
Performance และการปฏิบตั ิงานตามบริบท Contextual Performance โดยมีงานวิจยั ในช่วงระหว่างปี 1999 ถึง เมษายน
2010 พบงานวิ จ ยั ที่ นํ ามาวิ เคราะห์จ ํา นวน 230 ผลงาน ผลจากการวิจ ยั พบว่ ามีง านวิจ ยั ที่ น อกจากจะศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ของยึดมัน่ ผูกพันในงานกับการปฏิบตั ิงานแล้ว ยังศึกษาความเป็ นตัวแปรคัน่ กลางของความยึดมัน่ ผูกพัน
ในงานอีกด้วย สําหรับตัวแปรการปฏิบตั ิงานที่เป็ นผลของความยึดมัน่ ผูกพันในงานนัน้ คริสเตียน และคณะ เสนอว่า
นอกจากจะศึกษากับการปฏิบตั ิงานตามหน้าทีแ่ ละการปฏิบตั งิ านตามบริบทแล้ว ควรมีการขยายขอบเขตของการวัด
การปฏิบตั งิ าน ให้มคี วามสอดคล้องกับงานและสถานการณ์ในปัจจุบนั ที่มกี ารเปลีย่ นแปลง เช่น การปฏิบตั ิงานตาม
การเปลีย่ นแปลง Adaptive Performance
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จากงานวิจยั ดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความยึดมันผูกพันในงาน และการปฏิบตั ิงาน
ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงคาดว่าความยึดมันผู กพันในงานน่ าจะมีอิทธิพลทางตรงต่ อการปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลง

ตอนที่ 4 อิทธิพลของทรัพยากรบุคคลที่มีต่อความความยึดมัน่ ผูกพันในงาน และการปฏิบตั งิ านตาม
การเปลีย่ นแปลงของพนักงานปฏิบตั งิ านส่วนหน้าในโรงแรม
ในตอนนี้ เป็ นการนําเสนออิทธิพลของทรัพ ยากรบุค คล (Personal Resources) ที่มีต่อความยึด มัน่
ผู กพัน ในงาน และการปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงของพนักงานปฏิบตั ิงานส่ วนหน้าของโรงแรม จากการ
ทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบตัวแปรทรัพยากรบุคคลที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วย 1) ทุนทาง
จิตวิทยาเชิงบวก 2) บุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้าง และ 3) จิตบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
4.2 บุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้าง
4.3 จิตบริการ
4.1 ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
4.1.1 ความหมายของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
คําว่า ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก Psychological Capital มาจากแนวคิด Positive Psychology ซึ่ง
เป็ นแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก ตัวแปรนี้ถูกนํามาใช้ในการประเมินค่าในตัวของมนุ ษย์ เป็ นการแสดงถึงแนวโน้มของ
แรงจูงใจในตัวมนุ ษย์ แนวคิดนี้ริเริ่มโดย ลูแทนส์ และคณะ (Luthans; et al. 2007) โดยได้กาํ หนดโครงสร้าง
ของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกประกอบไปด้วย ความมัน่ ใจในความสามารถของตนเอง (Confidence) ความหวัง
(Hope) การมองโลกในแง่ดี (Optimism) และความหยุ่นตัว (Resilience) เมือ่ รวมทัง้ สี่องค์ประกอบเข้าด้วยกัน เรียกว่า
Psychological Capital ซึ่งหมายถึง ลักษณะและสภาวะจิตใจทางบวกของบุคคลที่ประกอบด้วย 1) มีความมัน่ ใจ
เพื่อให้ได้มาซึ่งการประสบผลสําเร็จจากการทํางานที่ทา้ ทาย 2) สร้างความคิดทางบวกหรือการมองโลกในแง่ดีต่อ
การจะได้มาซึ่งความสําเร็จทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต 3) มีความพากเพียรพยายามที่จะไปให้ถึงเป้ าหมายและมี
ทางเลือกของหาทางไปสู่เป้ าหมาย 4) เมือ่ ประสบปัญหาและสถานการณ์ท่เี ลวร้ายก็ยงั คงยืนหยัด และหยุ่นตัวต่อสู ้
กับปัญหานัน้ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ความสําเร็จ อย่างไรก็ตาม ยังมีตวั แปรอื่นทีน่ าํ มาพิจารณาในกลุม่ ของตัวแปรจิตวิทยา
เชิงบวกเช่ น ทวีศ ัก ดิ์ สิริรตั น์เรขา (2552) ได้กล่า วถึงภูมิคุ ม้ กัน ทางใจ หรือ พลังสุ ขภาพจิต (RQ-Resilience
Quotient) ว่าเป็ นสิง่ ทีท่ าํ ให้คนเราสามารถผ่านพ้นภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์รา้ ยๆ ไปได้ โดยมีการฟื้ นฟูสภาพอารมณ์และ
จิตใจได้อย่างรวดเร็วไม่จมอยู่กบั ความทุกข์มคี วามยืดหยุ่น ปรับตัวได้ดีสามารถกลับมาดําเนินชีวติ ได้อย่างปกติสุข
อีกครัง้ อาร์คิว (RQ) เป็ นคุ ณสมบัติเฉพาะตัวของบุคคลที่ทาํ ให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้อย่าง
แข็งแกร่ง มีองค์ประกอบสําคัญ3 เรื่อง คือ อึด-ฮึด-สู ้ 1)อึด คือ มีความเข้มแข็งทางจิตใจ สามารถทนทานต่อภาวะ
กดดันได้ดี จัดการความเครียดได้อย่างเหมาะสม ควบคุมอารมณ์ได้ดี ยิ้มสูก้ บั ทุกสถานการณ์ 2)ฮึด คือ มีศรัทธา
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และกําลังใจที่ดี เชื่อว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆ ย่อมผ่านพ้นไปได้ สามารถให้กาํ ลังใจตัวเอง และได้รบั กําลังใจจากคนรอบ
ข้าง และ 3) สู ้ คือ สามารถต่อสู ก้ บั ปัญหาอุปสรรคอย่างชาญฉลาด มีทกั ษะในการแก้ไขปัญหาดี หาทางออกได้
อย่างเหมาะสม สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้
ลูธานส์ และคณะ (Luthans; et al. 2007) ได้กล่าวถึงทุนทางจิตใจเชิงบวก (Positive psychological
capital) ที่จะสามารถเป็ นภูมคิ ุม้ กันให้บุคคลฝ่ าวิกฤติต่างๆ ไปได้ ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้ 1) ความเชื่อมัน่
ในความสามารถของตน (Self-efficacy) เป็ นความมัน่ ใจว่าความสามารถของตนเพียงพอในการรับมือและเอาชนะ
ต่อสิ่งท้าทายที่ตอ้ งเผชิญ 2) ความยืดหยุ่น (Resiliency) เป็ นความสามารถในด้านบวกในการต้านทานและรับมือ
กับ ความเครีย ดและอุ ป สรรคปัญ หา อี ก ทัง้ สามารถรื้อ ฟื้ นตนเองกลับ สู่ ป กติ ได้อ ย่ า งรวดเร็ว หลัง เผชิ ญ กับ
สถานการณ์ทย่ี ากลําบาก 3) ความหวัง (Hope) เป็ นความรูส้ กึ ด้านบวกต่อจุดมุ่งหมายว่าจะสําเร็จได้ ก่อให้เกิดแรง
บันดาลใจความมุ่งมัน่ พากเพียรในการค้นหาและทําตามกระบวนการวิธีเพื่อมุ่งสู่จุดหมายนัน้ และ 4) การมองโลก
ในแง่ดี (Optimism) เป็ นความสามารถในการคาดหวังผลลัพธ์ดา้ นบวก ท่ามกลางอุปสรรคปัญหา
อรพิน ทร์ ชู ชม และคณะ (2554) ได้นิ ยามภูมิคุ ม้ กัน ทางจิตเป็ น คุ ณ ลักษณะทางจิตใจของบุค คลที่
ประกอบด้วยความสามารถในการพึง่ พาตนเองได้ มีสติสมั ปชัญญะ มีความหวัง มีความสามารถในการเผชิญปัญหา
และมีความยืดหยุ่นในการปรับตัว ภูมคิ ุ ม้ กันทางจิตมี 5 องค์ประกอบดังนี้ 1) สติ-สัมปชัญญะ หมายถึง การที่
บุคคลมีความระลึกได้ และตระหนักรูอ้ ย่างใส่ใจในการคิด พูด และกระทําให้ดาํ เนินไปในทางทีถ่ ูกต้องเหมาะสม 2)
การพึ่งพาตนเอง หมายถึง การที่บุคคลมีค วามเชื่อมัน่ ในตนเอง พึ่งพาจุดเด่ นและความสามารถของตนเอง ใช้
ความสําเร็จในอดีตที่จะสนับสนุ นและแนวทางการกระทําของตนเอง 3)ความหวัง หมายถึง การทีบ่ ุคคลรับรูว้ ่าชีวติ
มีความหมาย มีเป้ าหมายมีหนทางที่สามารถบรรลุได้ 4)การเผชิญปัญหา หมายถึง วิธีการมุ่งแก้ปญั หาที่บุคคลใช้
ความพยายามคิดหาหนทางแก้ปญั หาทีบ่ ุคคลเผชิญอยู่ในชีวติ ประจําวันหรือความเครียดดัวยตัวเองหรือแสดงออก
ถึงความต้องการแก้ปญั หาโดยมีการขอคําปรึกษาในตัวปัญหานัน้ กับแหล่งต่างๆที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ และ
หาข้อมูลข่าวสารประกอบเพื่อช่วยแก้ปญั หา และ 5)ความยืดหยุ่นหมายถึง ความสามารถของบุคคลในการปรับตัว
หรือ ฟื้ นตัว กลับ คื น มาได้จ ากการเผชิญ ปัญ หาอุ ปสรรคมีจิต ใจที่เข้ม แข็งมัน่ คงในการอดทนต่ อ อุป สรรคและ
ความเครียด สามารถจัดการกับความรู ส้ ึกอารมณ์ของตนเองได้ ปรับอารมณ์ความคิดและพฤติกรรมให้เข้ากับ
สภาพการณ์และสภาวการณ์ท่เี ปลีย่ นแปลงได้
กล่าวโดยสรุปทุนทางจิตเชิงบวก เป็ นทรัพยากรบุคคลที่เป็ นทุนทางจิตใจ ที่ประกอบด้วยความสามารถ
ในการพึ่งพาตนเองได้ มีสติสมั ปชัญญะ มีความหวัง มีความสามารถในการเผชิญปัญหาและมีความยืดหยุ่นในการ
ปรับตัว ประกอบกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะเห็นได้ว่าคุณลักษณะสําคัญประการหนึ่งในการที่บุคคลจะ
ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่ าคือ การมีทุนทางจิตเชิงบวกที่ดีในตนเอง พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการ
เปลีย่ นแปลงด้านต่างๆ ทางสังคมได้ รวมทัง้ สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้ หรืออาจกล่าวได้ว่าทุนทางจิตเชิงบวก
ช่วยส่งเสริมให้บคุ คลดํารงชีวติ อย่างมีคุณภาพ

32

4.1.2 การวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่ผ่านมาพบการสร้างเครื่องมือวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกเป็ น
จํานวนมาก และได้นํามาศึกษากับบุคลากรหลากหลายสาขาอาชีพ เช่น องค์กรธุ รกิจ การศึกษา และวิชาชีพทาง
สุ ข ภาพและจากการรวบรวมพบว่ า เครื่ อ งมือ วัด ทุ น ทางจิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวกที่ เรี ย กว่ า Psychological capital
questionnaire หรือPsyCap questionnaire (PCQ) พัฒนาขึ้นโดยลู ธานส์ ยู เซฟ และอโวลิโอ (Luthans; Youssef;
&Avolio. 2007: 237-238)เป็ นเครื่องมือที่ได้รบั ความนิยมและใช้กนั อย่างแพร่หลาย และเครื่องมือวัดนี้ได้ทาํ การ
คัดเลือกมาจากเครื่องมือวัดในแต่ละองค์ประกอบในบริบทของสังคมไทย คือ ณัฐวุฒิ อรินทร์ (2555) ได้นาํ แบบวัดที่
พัฒนาขึ้นโดยลูธานส์ ยู เซฟ และอโวลิโอมาพัฒนาสร้างข้อคําถามเพิ่มเติมตามนิยามปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับแบบวัด
ต้นฉบับและมีการนําไปใช้วดั ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกในบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดชายแดนใต้ มีจาํ นวนข้อคําถาม 40 ข้อ
สําหรับในการวิจ ยั ครัง้ นี้ ผู ว้ ิจ ยั ได้เลือกใช้เครื่ องมือวัดทุ นทางจิ ตเชิ งบวกที่ พ ฒ
ั นาโดยที่ พ ฒ
ั นาขึ้น
โดยลูธานส์ ยูเซฟ และอะโวลิโอร่วมกับพิจารณาเลือกข้อคําถามของณัฐวุฒิ อรินทร์ (2555) โดยนําข้อคําถามมาปรับปรุง
ให้เหมาะสมกับบริบทของพนักงานปฏิบตั งิ านส่วานหน้าของโรงแรม
4.1.3 งานวิจยั ที่เกีย่ วข้องกับทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
จากการทบทวนเอกสารงานวิจยั พบว่าทุนทางจิตเชิงบวก มีความสัมพันธ์กบั ความยึดมัน่ ผูกพันใน
งานและประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน (Luthans et al., 2007) เช่นเดียวกับการศึกษาของอรพินทร์ ชูชม และคณะ
พบว่า ภูมคิ ุ ม้ กันทางจิตมีอิทธิพลโดยตรงทางบวกต่อคุ ณภาพของนิสิต (β = .466) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 กล่าวคือนิสติ ที่มภี ูมคิ ุม้ กันทางจิตมาก จะเป็ นนิสติ ที่มสี ุขภาวะสูง มีความสามารถในการแก้ปญั หามาก
มีพฤติกรรมเอื้อสังคมสู งและมีการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากตามไปด้วย และผลจากการ
วิจยั ที่ศึกษาแนวคิดที่ใกล้เคี ยงกับภูมิคุม้ กันทางจิตได้แก่ ทุนพลังใจทางบวก หรือทุนทางจิตใจเชิงบวกพบผล
เช่นเดียวกัน เช่ นการศึกษาของปัญจมาส ทวิชาตานนท์ (2555) ที่พบว่าทุนพลังใจทางบวกมีอิทธิพลทางบวกต่ อ
ความยึดมันผู
่ กพันในงานของเจ้าหน้าทีอ่ งค์การไม่แสวงหาผลกําไรทีป่ ฏิบตั งิ านด้านเอดส์และผลการวิจยั ของณัฐวุฒิ
อรินทร์ (2555) พบว่าทุนทางจิตใจเชิงบวกมีอิทธิพ ลทางตรงต่อสุ ขภาวะทางจิต พฤติกรรมการให้บริการ และ
พฤติกรรมการเป็ น สมาชิกที่ดีขององค์การของบุค ลากรสาธารณสุ ขในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ลูธานส์และคณะ
(Luthans; et al. 2005) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกกับผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศจีนผลการศึกษาจากการประเมินโดยผูบ้ ริหารพบว่าสภาวะทางบวกของพนักงานอัน
ได้แก่ความหวังการมองโลกในแง่ดีและการปรับฟื้ นคืนสภาพเมือ่ ทัง้ สามองค์ประกอบรวมตัวกันเป็ นโครงสร้างหลัก
ของทุ น ทางจิต วิท ยาเชิงบวกพบว่ ามีค วามสัม พัน ธ์ก บั ผลการปฏิบ ตั ิงานอย่ างมีน ัยสําคัญ ทางสถิติ การศึ ก ษา
ของลูธานส์และคณะ (Luthans; et al.2007)ศึกษาแนวคิดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกในการนํามาใช้เป็ นเครื่องมือวัด
และศึกษาความสัมพันธ์ทเ่ี กี่ยวข้องกับผลการปฏิบตั งิ านและความพึงพอใจผลการศึกษาพบว่าผลรวมในตัวแปรการ
รับรูค้ วามสามารถของตนเองความหวังการมองโลกในแง่ดีและการปรับฟื้ นคืนสภาพที่เรียกว่าทุนทางจิตวิทยาเชิง
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บวกมีค วามสัม พัน ธ์ทางบวกกับผลการปฏิบตั ิงานอย่ างมีน ยั สําคัญ ทางสถิติ และการศึ กษาของเรโก้และคณะ
(Rego;etal.2010)ศึกษาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกและผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการโปรตุเกสสํารวจการวางตัวเป็ น
กลางในบริบทของระบบการประเมินผลการศึกษาพบว่าทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกสามารถทํานายผลการปฏิบตั งิ านได้
39%การศึ กษาของฮ็อดเจส (Hodges. 2010) ที่ได้ทาํ การทดลองเกี่ยวกับอิทธิพลของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที่
ส่งผลต่ อการปฏิบตั ิงานและความยึดมัน่ ผู กพัน ในงานช่ วงวิกฤตการณ์การเงิน ผลการศึ กษาพบความสัมพัน ธ์
ระหว่างทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ความยึดมันผู
่ กพันในงานของพนักงาน และผลการปฏิบตั งิ าน
จากงานวิจยั ดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ความยึดมันผูกพันในงาน
และการปฏิบตั ิงาน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงคาดว่า ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก น่ าจะมีอิทธิพลทางตรงต่อความยึดมัน่ ผูกพัน
ในงาน และมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงโดยผ่านความยึดมันผู
่ กพันในงาน
4.2 บุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้าง (Openness to Experience)
4.2.1 ความหมายของบุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้าง
บุค ลิกภาพเป็ นกลุ่มคุ ณ ลักษณะของบุคคลที่ทนทานและมีเอกลักษณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ตาม
สถานการณ์ (Carver; & Scheier.2000: 5) ส่ ว นลาร์เซน และบัส (Larsen; & Buss. 2010: 4) กล่ า วว่ า
บุคลิกภาพเป็ นกลุ่มคุ ณลักษณะและกลไกจิตใจของบุค คล มีการจัดระเบียบและมีความทนทาน มีอิทธิพ ลต่ อ
ปฏิสมั พันธ์ของบุคคลและการปรับตัวทัง้ ภายในและสภาพแวดล้อม และศรีธรรม ธนะภูมิ (2535: 14) กล่าวว่า
บุคลิกภาพเป็ นลักษณะนิสยั ที่มกี ารแสดงออกซํา้ ๆ เพื่อการปรับตัวต่ อสิ่งแวดล้อม ดังนัน้ จึงสรุปว่า บุคลิกภาพ
เป็ นลักษณะนิสยั ของบุคคล และเป็ นกลไกทางจิตใจของบุคคล ที่กาํ หนดให้บุคคลมีการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมที่
แตกต่างกันไปตามแต่ละสถานการณ์
แนวคิดบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบของคอสตา และแมคเคร (Costa; & McCrae. 1985; 1992)
นัน้ มีพ้ นื ฐานมาจากทฤษฎีคุณลักษณะนิสยั (Trait) ซึ่งคุณลักษณะนิสยั นัน้ เป็ นสิ่งที่ค่อนข้างถาวร (Consistency)
ในตัวบุคคลโดยบุคคลมักจะแสดงนิสยั นัน้ ๆ ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น คนที่มนี ิสยั เจ้าอารมณ์ จะอารมณ์เสียได้งา่ ย
ในแทบทุกสถานการณ์ คนที่มนี ิสยั เก็บตัว ก็จะไม่ชอบเข้าสังคม ไม่ชอบทําความรูจ้ กั กับใครก่อน ไม่เปิ ดเผยตัวเอง
ส่วนคนที่มีลกั ษณะที่เป็ นคนใจดีก็จะใจดีไปทุกเรื่อง แม้แต่ในเรื่องที่ไม่ควรใจดี เป็ นต้น ซึ่งคนแต่ละคนมีนิสยั
ประจําตัว หลายอย่ างไม่ใช่ เฉพาะ 1 ด้านหรือ 2 ด้านเท่ านัน้ (ศรีเรือ น แก้วกังวาล. 2558: 66-67) โดยทฤษฎี
คุณลักษณะนิสยั ที่เป็ นที่นิยมและเป็ นที่ยอมรับกันมากในปัจจุบนั คือ แนวคิดบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ (The
Big Five Model) เป็ นแนวคิดที่มกี ารพัฒนาและสามารถใช้ได้กบั บุคคลทุกวัย (Cloninger. 2009) ทัง้ ยังสามารถ
ใช้ได้ในหลายวัฒ นธรรมที่มีความแตกต่ างกันด้วย (McCrae; &Allik. 2002) ซึ่งบุค ลิกภาพ 5 องค์ประกอบ
ประกอบด้วย 1) บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว หรือแบบมัน่ คงทางอารมณ์ (Neuroticism or Emotional Stability)
2) บุ ค ลิ ก ภาพแบบแสดงตัว (Extraversion)3) บุ ค ลิ ก ภาพแบบเปิ ดกว้า ง (Openness to Experience) 4)
บุคลิกภาพแบบอ่อนโยน (Agreeableness) และ5) บุคลิกภาพแบบมีจติ สํานึก (Conscientiousness)
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จากการประมวลเอกสารและงานวิจ ยั ที่เกี่ยวข้อง พบว่า บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิ บ ัติ งานตามการเปลี่ ย นแปลง ได้แ ก่ บุ ค ลิ ก ภาพแบบมี จิ ต สํ า นึ ก (Stewart; & Nandkeolyar.2006;
Echchakoui. 2013) บุคลิกภาพแบบเปิ ด กว้าง (i.e., Griffin; &Hesketh. 2003; Huang; et al. 2014) และ
บุคลิกภาพแบบมัน่ คงทางอารมณ์ (i.e., Echchakoui. 2013; Huang; et al. 2014) สําหรับในการศึกษาครัง้ นี้
เป็ นการศึกษาผูว้ จิ ยั เลือกศึกษาบุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้างเนื่องจากเป็ นรูปแบบบุคลิกภาพที่มใี กล้เคียงกับพนักงาน
ในสายงานบริการ
บุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้าง (Openness to experience) เป็ นลักษณะของบุคคลทีม่ ี 6 ลักษณะย่อยที่สาํ คัญ
ดังนี้ 1) ช่างฝัน (Fantasy) คือ ผูท้ ม่ี จี นิ ตนาการชัดเจน มีความคาดหวัง และเห็นความสําคัญของอนาคต 2) การมี
สุนทรียะ (Aesthetics) คือ ผูม้ คี วามหวัน่ ไหวกับสิ่งรอบตัว ชื่นชมต่อศิลปะและความงดงามอย่างลึกซึ้ง 3) การมี
ความรู ส้ ึก (Feelings) คือ ผูท้ ่รี บั รู อ้ ารมณ์ความรูส้ กึ ภายในของบุคคลอื่น สามารถประเมินอารมณ์ความรู ส้ ึกนัน้
และให้ความสําคัญกับทุกอารมณ์ท่ีเกิดขึ้น 4) การมีการกระทํา (Actions) เป็ นผูท้ ่ีชอบความแปลกใหม่ ไม่ชอบ
ความจําเจซํา้ ซาก มักมีงานอดิเรกมากมายและตัง้ ใจทํากิจกรรมเหล่านัน้ ที่แตกต่างไปจากผูอ้ ่ืน 5) การมีความคิด
(Idea) คือ ผูท้ ่มี คี วามคิดสร้างสรรค์ ตัง้ ใจ พิจารณาความคิดใหม่ๆ และยึดมัน่ ในเหตุผล และ 6) การมีค่านิ ยม
(Values) คือ ผูท้ ่พี ร้อมต่อการแลกเปลีย่ นค่านิยมต่างๆ โดยไม่ยดึ ติดกับกฎเกณฑ์ค่านิยมของตนเอง (Costa; &
McCrae. 1985; 1992) บุคคลที่มบี ุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้างสู งจะเป็ นบุคคลที่มจี ินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์
คิดสิง่ ใหม่ ชอบความหลากหลาย อยากรูอ้ ยากเห็น ใจกว้าง จิตใจอ่อนโยน ในทางตรงกันข้ามบุคคลที่มบี ุคลิกภาพ
แบบเปิ ด กว้างตํา่ จะเป็ น บุ ค คลที่ไม่ ส ร้างสรรค์ ยึด ติด กรอบ ชอบงานซํา้ ซาก ไม่ ก ระหายใคร่ รู ้ ไม่ช อบการ
เปลีย่ นแปลง หยาบกระด้าง เป็ นต้น (ศรีเรือน แก้วกังวาล. 2558: 80)
4.2.2 การวัดบุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้าง
จากการศึ กษาเอกสารและงานวิจ ยั ที่เกี่ ยวข้อ ง พบผู ส้ นใจนําบุค ลิก ภาพ 5 องค์ป ระกอบ ตาม
แนวคิดของคอสตา และแมคเคร มาใช้ เช่ น วัลภา สบายยิ่ง (2542) ได้สร้างแบบวัดบุคลิกภาพ ซึ่งได้แปลและ
ปรับปรุงจากแบบวัด Neo Five-Factor Inventory (NEO-FFI) ซึ่งมีขอ้ คําถามทัง้ หมด จํานวน 60 ข้อ ในด้าน
บุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้าง จํานวน 12 ข้อ ใช้มาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่เห็นด้วยเลย” ถึง “เห็นด้วยอย่าง
ยิง่ ” มีค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ .58 ส่วนพรพรรณ บัวทอง (2557) ใช้แบบวัด
บุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้าง ตามแนวคิดบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ จํานวน 7 ข้อ ใช้มาตรประมาณค่ า 6 ระดับ
ตัง้ แต่ “ไม่จริงเลย” ถึง “จริงทีส่ ุด” มีค่าความเชื่อมันแบบสั
่
มประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ .83
สําหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ ผู ว้ ิจยั ใช้แบบวัดบุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้างของพรพรรณ บัวทอง (2557)
นํามาทําการปรับปรุ ง ใช้ม าตรประมาณค่ า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่จ ริงเลย” ถึง “จริงที่สุด ” พนักงานโรงแรมที่ได้
คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผูท้ ม่ี บี คุ ลิกภาพแบบเปิ ดกว้างสูงกว่าพนักงานโรงแรมทีไ่ ด้คะแนนตํา่ กว่า
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4.2.3 งานวิจยั ที่เกีย่ วข้องกับบุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้าง
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบงานวิจยั ที่ศึกษาบุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้างกับการ
ปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลง คือ งานวิจยั ของ กริฟ ฟิ น และเฮสเก็ท (Griffin; & Hesketh. 2003) ที่ศึกษา
พฤติกรรมการปรับตัวสําหรับการทํางานอย่างประสบความสําเร็จ ผลการศึ กษาพบว่าบุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้างมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และงานวิจยั
ของฮวง และคณะ (Huang; et al. 2013) ศึ ก ษาบุ ค ลิ ก ภาพและการปฏิ บ ัติ ง านตามการเปลี่ ย นแปลง:
การวิเคราะห์เมต้า ผลการศึกษาพบว่า บุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้างสามารถทํานายการปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงได้
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
จากข้อค้นพบดังกล่าว จึงเป็ นหลักฐานที่ช่วยสนับสนุ นว่า บุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้างเป็ นตัวแปรเชิง
สาเหตุด า้ นจิตลักษณะที่มีต่อ การปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลง ดังนัน้ ในการวิจ ยั ในครัง้ นี้ จึงได้กาํ หนดให้
บุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้างมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลง
4.3 จิตบริการ (Service Mind)
4.3.1 ความหมายของจิตบริการ
งานบริการเป็ นงานที่มคี วามกดดันค่ อนข้างสูง เนื่องจากจะต้องเผชิญหน้ากับลูกค้าตลอดเวลาผู ท้ ่ี
ทํางานด้านการบริการจะต้องสามารถจัดการกับอารมณ์ ความรูส้ ึกของตนเองได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ผูท้ ่ที าํ งาน
ด้านบริการจะต้องมีท กั ษะความชํานาญของตนเอง และยังจะต้อ งมีใจรักในงานบริการที่ทาํ ด้วยต้อ งชอบที่จะ
ให้บริการผูอ้ ่นื หรือลูกค้ามีความสุข เมือ่ ได้รบั บริการจนเกิดเป็ นความประทับใจในการบริการผูใ้ ห้บริการทีด่ ี จึงควร
มีคุณสมบัติท่สี าํ คัญต่ ออาชีพบริการ นัน่ ก็คือการมีจิตบริการ สอดคล้องกับแนวคิดของศรัญญาส่งศรี (2552) ที่
กล่าวว่าการที่พนักงานผูใ้ ห้บริการมีจติ บริการย่อมทําให้เกิดการให้บริการที่ดแี ก่ผูร้ บั บริการ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีทงั้
ต่อหน่วยงานและตัวผูใ้ ห้บริการจิตบริการเป็ นสิง่ ที่องค์การหรือหน่ วยงานคาดหวังให้พนักงานทุกคนมีความสามารถ
ในด้านนี้ และยัง ใช้เป็ น ปัจ จัย ในการวัด และประเมิน ผลการปฏิบ ตั ิ งานของพนัก งานอี ก ด้ว ย นอกจากนี้ ย งั มี
นัก วิชาการอีก หลายท่ านที่ได้ให้ความหมาย และความสําคัญของจิตบริการ อาทิเช่ น สุ นิ ตย์ ชู ใจ (2551) ได้ให้
ความหมายของจิ ต บริ ก ารเป็ นความสามารถอย่ า งหนึ่ ง ซึ่ ง โดยส่ ว นใหญ่ จั ด เป็ นความสามารถหลัก
(Core Competency) ที่หน่ วยงานหรือองค์การคาดหวังให้พนักงานหรือบุคคลากรทุกคนและทุกระดับงานจะต้อง
มีความสามารถในด้านนี้ และยังเป็ นปัจจัยสําคัญอีกอย่างหนึ่ งที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานผูใ้ ห้บริการในหน่ วยงานหรือองค์การอีกด้วยโดยมีการระบุลกั ษณะพฤติกรรมและให้ค่าระดับทีแ่ ตกต่างกัน
ไว้สาํ หรับการประเมินผล สําหรับความสําคัญของจิตบริการนัน้ จิตตินนั ท์เดชะคุปต์ (2540) ได้กล่าวถึงความสําคัญ
ของจิตบริการทีม่ ตี ่อผูป้ ฏิบตั งิ านบริการ ดังนี้
1. ทําให้เกิดการรับรูเ้ ป้ าหมายของการให้บริการโดยมุ่งเน้นที่ตวั ผูร้ บั บริการเป็ นศู นย์กลางของการ
บริการ ด้วยการกระทําเพือ่ การตอบสนองด้วยความต้องการของผูร้ บั บริการและทําให้ผูม้ าใช้บริการมีความพึงพอใจ
เป็ นสําคัญ
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2. ทําให้เข้าใจและยอมรับพฤติกรรมของผูร้ บั บริการซึ่งมีความหลากหลายทัง้ ในด้านความต้องการ
ความคาดหวังและการแสดงออกต่อการบริการ อันเนื่องมาจากความแตกต่างระหว่างบุคคล ช่วยให้การวางแผน
และปฏิบตั งิ านบริการสามารถสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริการได้อย่างเหมาะสม
3. ทําให้ตระหนักถึงบทบาทและพฤติกรรมของการบริการที่ผูป้ ฏิบตั ิงานบริการพึงปฏิบตั ิ ซึ่งเป็ น
ภาพลักษณ์เบื้องต้นของการบริการ โดยเฉพาะจะต้องคํานึงถึงบุคลิกภาพและการแสดงออกด้วยไมตรีจติ ที่สามารถ
ทําให้ผูร้ บั บริการประทับใจและพึงพอใจในบริการอย่างต่อเนื่อง
4. ทําให้รูจ้ กั วิเคราะห์ค วามต้องการของผู ร้ บั บริการและคุ ณลักษณะของการบริการที่สร้างความ
ประทับใจแก่ผูร้ บั บริการ รวมทัง้ การแก้ปญั หาเฉพาะหน้าซึ่งเกิดขึ้นตลอดและจําเป็ นต้องอาศัยการฝึ กฝนทักษะใน
การแก้ปญั หาเพือ่ มิให้ผูร้ บั บริการเกิดความไม่พอใจในบริการทีไ่ ด้รบั
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้สรุปนิยามของจิตบริการที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้คือ การแสดงออกที่
เหมาะสมของพนักงานบริการเพื่อทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ส่งผลให้การบริการของโรงแรมมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพทีด่ ี
4.3.2 การวัดจิตบริการ
จากการศึ กษาเอกสารและงานวิจ ยั ที่เกี่ยวข้อง พบผู ท้ ่ีท าํ การศึ กษาตัวแปรจิ ตบริการ คื อ มนต์จรัส
วัชรสิงห์(2556) ทําการศึกษาจิตบริการและแรงจูงใจในการทํางานทีพ่ ยากรณ์ประสิทธิภาพการให้บริการของพยาบาล โดย
สร้างแบบวัดจิ ตบริการ โดยแบ่ งออกเป็ น 5 องค์ประกอบคื อ 1) ด้านการมีความรู ใ้ นงานที่ให้บริการ 2) ด้านการมี
ทัศนคติ ท่ี ดี ต่ องานบริการ 3) ด้านการมีกิ ริยาวาจาสุ ภาพ4) ด้านการควบคุ มอารมณ์ และ 5) ด้านการมีสติ ในการ
แก้ปญั หา มีขอ้ คําถามทัง้ หมด 39 ข้อ ใช้มาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่เห็นด้วยเลย” ถึง “เห็นด้วยอย่างยิ่ง”มีค่า
ความเชื่อมัน่ แบบสัม ประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ .936 และงานวิจยั ของ พรเพชร คําสวัสดิ์ (2558)
ทําการศึกษาการทํางานเป็ นทีมและจิตบริการที่พยากรณ์ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานในธุ รกิจอุตสาหกรรมอาหาร
ไทย ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ด้านความอดทนอดกลัน้ 2) ด้านแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ 3) ด้านความ
ซื่อ สัต ย์ต่ อ งานหรือ อาชีพ 4) ด้านการรับฟัง 5) ด้านความกระตื อ รือ ร้น มีขอ้ คําถามทัง้ หมด 25 ข้อ ใช้ม าตร
ประมาณค่ า 5 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่เห็นด้วยเลย” ถึง “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” มีค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า
ของครอนบาค เท่ากับ .96
สําหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ ิจยั พัฒนาแบบวัดมาจากงานวิจยั ของมนต์จรัส วัชรสิงห์(2556) นํามาทํา
การปรับปรุง ใช้มาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่จริงเลย” ถึง “จริงที่สุด” พนักงานโรงแรมที่ได้คะแนนสูงกว่า
แสดงว่าเป็ นผูท้ ม่ี จี ติ บริการมากกว่าพนักงานโรงแรมทีไ่ ด้คะแนนตํา่ กว่า
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4.3.3 งานวิจยั ที่เกีย่ วข้องกับจิตบริการ
จากการศึ กษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบงานวิจยั ที่ศึกษาจิตบริการกับการปฏิบตั ิงานคือ
งานวิจยั ของ มนต์จรัส วัชรสิงห์ (2556) ศึกษาเรื่อง จิตบริการและแรงจูงใจในการทํางานที่พยากรณ์ประสิทธิภาพ
การให้บริการของพยาบาล ผลการวิจยั พบว่า จิตบริการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการให้บริการของ
พยาบาล อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ . 01และโดยจิตบริการด้านมีสติในการแก้ปญั หาที่เกิดขึ้น จิตบริการ
ด้านการมีความรู ใ้ นงานที่ให้บริการ จิตบริการด้านการมีทศั นคติท่ดี ี สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการให้บริการ
ของพยาบาลได้ โดยมีอาํ นาจในการพยากรณ์ได้ ร้อยละ 54.20
จากข้อค้นพบดังกล่าว จึงเป็ นหลักฐานที่ช่วยสนับสนุ นว่า จิตบริการเป็ นตัวแปรเชิงสาเหตุทม่ี ตี ่อการ
ปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลง ดังนัน้ ในการวิจยั ในครัง้ นี้ จึงได้กาํ หนดให้จิตบริการมีอิทธิพลทางตรงต่ อการ
ปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลง

ตอนที่ 5 อิทธิพลของปัจจัยที่เอื้อต่อการทํางานที่มีต่อความความยึดมัน่ ผูกพันในงาน และการ
ปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงของพนักงานปฏิบตั งิ านส่วนหน้าในโรงแรม
ในตอนที่ 5 นี้เป็ นการนําเสนออิทธิพลของปัจจัยที่เอื้อต่อการทํางาน (Job Resources) ที่มตี ่อความยึด
มัน่ ผู กพันในงาน และการปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงของพนักงานปฏิบตั ิงานส่วนหน้าของโรงแรม จากการ
ทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง พบตัวแปรปัจจัยที่เอื้อต่อการทํางานทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วย 1)
การรับรูก้ ารสนับสนุ นจากหัวหน้างาน2) บรรยากาศการให้บริการ 3) ความชัดเจนในบทบาท ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
5.1 การรับรูก้ ารสนับสนุ นจากหัวหน้างานPercieve Supervisor Support
5.1.1 ความหมายของการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากหัวหน้างาน
การสนับสนุ น จากหัวหน้างาน เป็ น รู ปแบบหนึ่ งในการได้รบั การสนับสนุ น จากองค์การ โดยการ
สนับสนุ นจากหัวหน้างาน (Supervisor support) จะสามารถเกิดขึ้นได้จากการที่พนักงานพิจารณาว่าองค์การเห็น
คุณค่าต่อการทํางานของพนักงานมากน้อยเพียงใด ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่องมาถึงการพิจารณาของ
หัวหน้างานว่าหัวหน้างานเป็ นผูใ้ ห้คุณค่ าจากการสนับสนุ นในทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์และดู แลเอาใจใส่เกี่ยวกับ
ความเป็ นอยู่ทด่ี ีของพนักงานการกระทําต่างๆ ของหัวหน้างานเปรียบเสมือนตัวแทนขององค์การ เพราะหัวหน้างาน
นัน้ จะเป็ นผู ท้ ่ีมคี วามรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู ใ้ ต้บงั คับบัญ ชา ดังนัน้ การ
กระทําต่างๆ ของหัวหน้างานอาจส่งผลให้เกิดความพึงพอใจมากน้อยของพนักงานเช่นเดียวกับที่(Eisenberger; et al.
1986; Rhoades; & Eisenberger. 2002)ได้อธิบายการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากหัวหน้างานว่าพนักงานจะสร้างการรับรู ้
การสนับสนุ นจากหัวหน้างานโดยพิจารณาจากระดับที่หวั หน้างานให้คุณค่ าต่อการทํางานและความห่วงใยในเรื่อง
ต่างๆ ของพนักงานเนื่ องจากพนักงานมองว่าหัวหน้างานเป็ นเสมือนตัวแทนขององค์กรที่มหี น้าที่รบั ผิดชอบการ
ทํางานและประเมินการทํางานของพนักงาน นอกจากนี้พนักงานจะมีการเชื่อมโยงการสนับสนุ นจากหัวหน้างานกับ
การรับรูก้ ารสนับสนุ นจากองค์กร ทัง้ นี้การรับรูก้ ารสนับสนุ นจากหัวหน้างานเป็ นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

38
ของพนักงานในองค์กรเพราะหัวหน้างานเปรียบเสมือนตัวแทนขององค์กร เป็ นผู ร้ บั ผิดชอบโดยตรงต่ อผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานพนักงานจึงให้ความสําคัญต่อความพอใจหรือไม่พอใจของหัวหน้างานเปในสําคัญ (Smith
et al. 1983) โดยการสนับสนุ นของหัวหน้างานมีได้ตงั้ แต่การให้คุณค่ าต่อการทํางาน ความห่วงใยสุขภาพและสุข
ภาวะของพนักงาน ทัง้ นี้การรับรูก้ ารสนับสนุ นจากหัวหน้างานมีพ้ นื ฐานมาจากการแลกเปลีย่ นระหว่างพนักงานและ
องค์กร เพราะหากพนักงานรูส้ กึ ว่าได้รบั การสนับสนุ นและดูแลดีก็จะทําให้พนักงานมีความรูส้ กึ ว่าต้องทํางานอย่าง
ทุ่มเทเพื่อตอบแทนองค์กร(ธรรมรัตน์ อยู่พรต. 2556) อย่างไรก็ดีหากพนักงานประเมินการรับรูก้ ารสนับสนุ นจาก
หัวหน้างานไปในทางลบก็จะส่งผลให้ความผูกพันทีม่ ตี ่อองค์กรลดลงด้วย
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสรุปนิ ยามของการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากหัวหน้างาน ว่าเป็ นการที่
พนักงานโรงแรมรับรูถ้ งึ การเห็นคุณค่าจากการสนับสนุ นในทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์และดูแลเอาใจใส่เกี่ยวกับความ
เป็ นอยู่ทด่ี จี ากหัวหน้างาน
5.1.2 การวัดการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากหัวหน้างาน
มีการสร้างแบบวัดการสนับสนุ นทางสังคมไว้จาํ นวนมาก เช่น แบบวัดของนีออน พิณประดิษฐ์ และคณะ
(2546) ทีศ่ ึกษาเรื่องตัวบ่งชี้ทางจิตสังคมของพฤติกรรมการทํางานในข้าราชการตํารวจ สังกัดตํารวจภูธรภาค 4 โดย
สอบถามถึงการรับรูข้ องตํารวจว่า มีผูบ้ งั คับบัญชา เพือ่ นร่วมงาน และคนในครอบครัวให้ความช่วยเหลือทัง้ ทางด้าน
รู ปธรรมและนามธรรม ในเวลาที่เขาต้องการ ลักษณะแบบวัดเป็ นมาตรประเมินรวมค่ า 6 หน่ วย จาก “จริงที่สุด” ถึง
“ไม่จริงเลย” มีขอ้ คําถาม 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .88 และงานวิจยั ของกลอยใจ
ชัยเกียรติ (2547) ได้ใช้แบบวัดการสนับสนุ นของผูบ้ ริหารโดยปรับปรุงจากแบบสอบถามความเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ
ของผูบ้ ริหารโรงเรียนของ บุญทรง สังข์ทอง ลักษณะของแบบวัดเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ คือ มาก ปานกลาง
น้อย ไม่มเี ลย จํานวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ .93
สําหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ ผู ว้ ิจ ยั ใช้แบบวัดจิตบริการของพรพรรณ บัว ทอง (2557) นํามาทําการ
ปรับปรุง ใช้มาตรประมาณค่ า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่จริงเลย” ถึง “จริงที่สุด” พนักงานที่ได้คะแนนสู งกว่า แสดงว่า
เป็ นผูท้ ร่ี บั รูก้ ารสนับสนุ นจากหัวหน้างานมากกว่าพนักงานทีไ่ ด้คะแนนตํา่ กว่า
5.1.3 งานวิจยั ที่เกีย่ วข้องกับการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากหัวหน้างาน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง พบงานวิจยั ทีศ่ ึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูก้ าร
สนับสนุ นจากหัวหน้างานกับความผูกพันในงาน คืองานวิจยั ของ กัลยาสว่างคง (2559) อิทธิพลของการรับรู ก้ าร
สนับสนุ นจากหัวหน้างานและจากองค์กรที่มผี ลต่อความตัง้ ใจในการลาออกจากงานผ่านความผูกพันด้านความรูส้ กึ
ต่อองค์กรของพนักงานบริษทั นําเที่ยวในกรุงเทพมหานคร โดยเก็บข้อมูลกับพนักงานขายและพนักงานรับจองใน
บริษทั นําเที่ยวผลการวิจยั พบว่า การรับรูก้ ารสนับสนุ นจากหัวหน้างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันด้าน
ความรู ส้ ึกต่ อองค์กร (β = .571, p<0.001) โดยมีความสามารถในการพยากรณ์ได้รอ้ ยละ 32 และงานวิจยั ของพิมพ์
ประภา อมรกิจภิญโญและ ธนีนาฏ ณ สุนทร(2556) ที่ทาํ การศึกษาอิทธิพลของการสนับสนุ นจากหัวหน้างานและ
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คุณลักษณะของการแข่งขันผ่านการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองและความพยายามที่มตี ่อความพึงพอใจในงาน
และผลการปฏิบตั ิงานของครู ในสถานศึ กษาเอกชนของประเทศไทย กลุ่ม ตัว อย่ างที่ใช้ศึกษาในครัง้ นี้ คื อ ครู
ประจําการในสถานศึ กษาเอกชนจํานวน 1000 คน ผลจากการตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัม พันธ์เชิง
สาเหตุของความพึงพอใจในงานและผลการปฏิบตั ิงาน พบว่า โมเดลมีความสอดคล้อ งกลมกลืนกับข้อ มูลเชิง
ประจัก ษ์ (χ2 = 98.877, df = 78 ,p = .055, GFI= .985, AGFI = .977, RMR = .032) ตัว แปรในโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุอธิบายความแปรปรวนในความพึงพอใจในงานและผลการปฏิบตั ิงานได้รอ้ ยละ59 และ
69.4 ตามลําดับ
จากงานวิจยั ดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากหัวหน้างาน ความ
ยึดมันผู กพัน ในงาน และการปฏิบตั ิงาน ดังนัน้ ผู ว้ ิจยั จึงคาดว่า การรับรูก้ ารสนับสนุ นจากหัวหน้างาน น่ าจะมี
อิทธิพลทางตรงต่อความยึดมันผู
่ กพันในงาน และมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อการปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงโดยผ่าน
ความยึดมันผู
่ กพันในงาน
5.2 บรรยากาศการให้บริการ Service Climate
5.2.1 ความหมายของบรรยากาศการให้บริการ
การที่จะทําให้องค์กรบรรลุเป้ าหมายได้นนั้ ย่อมต้องอาศัยบุคลากรขององค์การที่จดั เป็ นทรัพยากร
สําคัญในการดําเนินงานภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปในทิศทางที่องค์การมุ่งหวังไว้ส่งิ หนึ่งที่องค์การและสมาชิก
ภายในองค์การสามารถปรับเข้าหากันได้นนั ่ ก็คือการจัดบรรยากาศภายในองค์การให้เอื้อต่อการรับรูท้ ่ดี ีของสมาชิก
ในการทํางานซึง่ จะส่งผลต่อความผูกพันในการทํางานด้วย สอดคล้องกับความคิดของบราวน์และเลจ (Brown; &
Leigh.1996) กล่าวว่า บรรยากาศองค์การเริ่มมีความสําคัญมากกว่าในอดีต เนื่องจากองค์การต้องการทีจ่ ะแน่ใจว่า
พนักงานที่มีคุ ณ ค่ าในสายงานระดับล่าง จะต้อ งการที่จ ะคงอยู่ในองค์การ และต้อ งการที่จะยังคงทุ่ม เทความ
พยายามให้กบั การทํางานเพื่อผลประโยชน์ขององค์การ องค์การนัน้ สามารถสร้างสภาพแวดล้อมทีพ่ นักงานจะรับรูว้ ่า
เป็ นสิ่งที่ดี และพวกเขาสามารถที่จะบรรลุศกั ยภาพได้ตามข้อได้เปรียบเทียบทางการแข่งขัน โดยนักวิชาการหลาย
ท่านได้ให้ความหมายของบรรยากาศองค์การไว้ดงั นี้ อรุณ รักธรรม (2534) กล่าวว่าบรรยากาศองค์การหมายถึง
กลุ่ม ของคุ ณ ลักษณะของสภาพแวดล้อมของงานที่บุคคลผู ป้ ฏิบตั ิงานอยู่ภ ายใต้สภาพแวดล้อมดังกล่าวนี้ รบั รู ้
ทางตรงและทางอ้อมโดยบรรยากาศจะเป็ นแรงกดดันที่สาํ คัญที่จะมีอิทธิพลต่ อพฤติกรรมในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานในองค์การหรืออีกนัยหนึ่งจะหมายถึงทัศนคติค่านิยมปทัสถานและความรูส้ กึ ของคนปฏิบตั งิ านในองค์การ
เกิดจากผลปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลในโครงสร้างขององค์การในแง่ของอํานาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและภาวะผูน้ าํ
จึงเป็ นลักษณะการเชื่อมโยงระหว่างโครงสร้างกฎเกณฑ์และพฤติกรรมต่างๆเป็ นการรับรูห้ รือความรูส้ กึ ต่อลักษณะ
ขององค์การเหล่านี้มผี ลกระทบต่อบุคคลในองค์การ เช่นเดียวกับสมยศนาวีการ (2539) ได้ให้คาํ จํากัดความของ
บรรยากาศองค์การหมายถึงกลุ่มคุณลักษณะของสภาพแวดล้อมของงานของพนักงานที่รบั รู ท้ งั้ โดยทางตรงและ
ทางอ้อมและบรรยากาศองค์การเป็ นแรงกดดันที่สาํ คัญอย่างหนึ่งที่มอี ิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคลากรในองค์การ
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นั้น ๆด้ว ย และกนกพรวรมานะกุ ล (2542) กล่ าวว่ าบรรยากาศองค์ การหมายถึ งลักษณะ (Characteristic)ของ
สภาพแวดล้อมในการทํางานขององค์การและมีผลต่ อพฤติกรรมของบุคลากรในองค์การและเป็ นสิ่งที่บุ คลากรรับรู ้
(Perceived) ว่ าองค์ การของตนเองนั้น มี ล กั ษณะอย่ า งไรถึ ง แม้ว่ า ผู บ้ ริ ห ารได้พ ยายามเอาใจใส่ ต่ อ พนัก งาน
(Employee Centered) แต่ถา้ พนักงานรับรู ว้ ่าบรรยากาศองค์การเป็ นแบบเผด็จการพฤติกรรมของพวกเขาก็จะ
ตอบสนองต่ อ บรรยากาศแบบเผด็จการ (Authoritarian)รวมทัง้ คาสโตร และมาร์ติน ส์ (Castro; & Martins.
2010) นิยามคําว่า “บรรยากาศองค์การ” เป็ นการร่วมรับรู ้ ความรูส้ กึ และเจตคติของสมาชิกองค์การที่มตี ่อสิง่ จําเป็ น
พื้นฐานขององค์การ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบรรทัดฐาน ค่านิยม และเจตคติของวัฒนธรรมองค์การและมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของบุคคลทัง้ ทางบวกและทางลบ
กล่าวโดยสรุปบรรยากาศขององค์การที่แตกต่างกันออกไปมากหรือน้อยนัน้ ทําให้พนักงานรูส้ ึกถึง
บรรทัดฐาน ค่านิยม และเจตคติขององค์การ ว่ามีวฒั นธรรมองค์การเป็ นอย่างไร อันจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมใน
การทํางานที่แตกต่ างกันออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ เช่น งานโรงแรม การจัด
บรรยากาศให้เอื้อ ต่อการให้บริการก็มีความสําคัญ จึงทําให้เกิดแนวคิ ดของบรรยากาศการให้บริการ (Service
climate) จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับคุณภาพการให้การบริการ พบว่า องค์การมีความต้องการจะสร้าง
และรักษาบรรยากาศของการให้บ ริก ารให้กบั พนักงาน เพื่อ ให้เกิด การบริก ารที่ดี เยี่ยมได้อ ย่ างมีป ระสิทธิผ ล
(Schneider.1990)
บรรยากาศการให้บริการ (Service climate) เป็ นการรับรูค้ วามรูส้ กึ ร่วมกันของพนักงานต่อคุณภาพการ
ให้บริการ โดยเน้นนโยบาย แนวทางการปฏิบตั ิ และพฤติกรรมที่พนักงานได้ประสบพบเจอว่าเป็ นการได้รบั รางวัล
การได้รบั การสนับสนุ น และการถูกคาดหวังที่เชื่อมโยงกับการให้บริการลูกค้าและคุณภาพการให้บริการลูกค้า และ
ได้ทาํ การทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างพนักงานและลูกค้า พบว่า องค์การส่วนใหญ่ ท่ใี ห้ความสนใจกับ
ความคาดหวังและความต้องการของลูกค้า มักมีแนวโน้มทีจ่ ะสร้างให้เกิดบรรยากาศสําหรับการให้บริการขึ้น นัน่ คือ
บรรยากาศการให้บริการจะทําให้เกิดพฤติกรรมของพนักงานในการรับรูค้ ุณภาพการบริการของพนักงานในทางบวก
(Schneider; White; & Paul. 1998) นอกจากนี้ บรรยาการการให้บริการสามารถนิยามได้ว่า เป็ นสภาวะโดยรวม
ขององค์การเกี่ยวกับการบริการในการทําให้เกิดการบริการที่ดี การปฏิบตั ิงานของพนักงานอย่างถูกต้อง และสร้าง
สภาพแวดล้อมที่น่าพึงพอใจสําหรับพนักงาน เพื่อจูงใจให้ไปถึงเป้ าหมาย เมื่อองค์การริเริ่มแนวการปฏิบตั ิและ
นโยบายเกี่ยวกับการบริการที่ดี พนักงานรู ส้ กึ ถึงสิ่งที่คาดหวังจากองค์การ และตัง้ ใจทํางานเพื่อไปให้ถึงเป้ าหมาย
ดังนัน้ ประสบการณ์ท่แี ตกต่างกันของพนักงานจะสร้างความเชื่อในกลุม่ พนักงานเกี่ยวกับสิ่งทีอ่ งค์การต้องการและ
คาดหวังจากพวกเขา ความเชื่อร่วมกันของพนักงาน จึงเรียกว่า “บรรยากาศการให้บริการ” (Hong; et al. 2013)
โดยบรรยากาศการให้บริการได้รบั การพิจารณาว่าเป็ นคุณลักษณะส่วนบุคคล มากกว่าเป็ นคุณลักษณะขององค์การ
มีการวัดในแง่ของการรับรูว้ ่ามีความหมายทางด้านจิตใจกับบุคคล มากกว่าในแง่คุณลักษณะขององค์การ ดังนัน้
บรรยากาศการให้บริการจึงขึ้นอยู่กบั การรับรู ข้ องพนักงานแต่ ละคน ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของแต่ละบุคคล
(Bagozzi. 1992)
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สําหรับการวิจ ยั ครัง้ นี้ จากความหมายของบรรยากาศการให้บริก ารดัง กล่าว จึง สามารถสรุ ป ได้ว่ า
บรรยากาศการให้การบริการ หมายถึง การรับรูข้ องพนักงานที่มตี ่อสภาพแวดล้อมของโรงแรมที่กระตุน้ ส่งเสริมให้
พนักงานทํางานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.2 การวัดบรรยากาศการให้บริการ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับบรรยากาศการให้บริการได้แก่ ชไนเดอร์ ไวท์ และพอล
(Schneider; White; & Paul. 1998) ได้ทาํ การสร้างแบบวัดบรรยากาศการให้บริการโดยรวม จํานวน 7 ข้อ แบบ
วัดนี้ใช้มาตรวัดลิเคิรท์ 5 ระดับ ตัง้ แต่ “น้อยที่สุด” ถึง “มากที่สุด” มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน่ แอลฟ่ าของครอ
นบาค เท่ากับ .90 โดย คาร์ราสโก และคณะ (Carrasco; et al. 2012) ได้สร้างแบบวัดบรรยากาศการให้บริการ
มาจากแนวคิดของชไนเดอร์ ไวท์ และพอล (Schneider; White; & Paul. 1998) แบบวัดฉบับนี้เป็ นภาษาสเปน
และมีการจัดการแบบวัดให้มขี นาดของแบบวัดที่พอเหมาะโดยพนักงานโรงแรม จํานวน 16 ข้อ แบบวัดนี้ใช้มาตร
ประมาณค่า 7 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ถึง “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” โดยมีค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างอยู่
ระหว่าง .83 ถึง .90 นอกจากนี้ ฮี ลี และไหล (He; Li; & Lai. 2011) ได้ทาํ การวัดบรรยากาศการให้บริการ โดย
แบ่งได้เป็ น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การให้ความสําคัญกับลูกค้า การสนับสนุ นด้านการจัดการ และการอํานวยความ
สะดวกในการทํางาน จํานวน 14 ข้อ แบบวัดนี้ใช้มาตรประมาณค่ า 7 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ถึง “เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง” มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน่ แอลฟ่ าของครอนบาค อยู่ระหว่าง .72 ถึง .77 จากนัน้ คัง (Kang.
2014) ได้ทาํ การปรับแบบวัดบรรยากาศการให้บริการของฮี ลี และไหล (He; Li; & Lai. 2011) จํานวน 12 ข้อ
แบบวัดนี้ใช้มาตรประมาณค่า 7 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ถึง “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” มีค่าสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อมัน่ แอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ .92 และมีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน มีความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง
(Construct reliability) เท่ากับ .83
สําหรับการวิจยั ครัง้ นี้ ผู ว้ ิจยั พัฒ นาและปรับปรุงแบบวัดบรรยากาศการให้บริการจากงานวิจยั ของคัง
(Kang. 2014) ตามแนวคิดของชไนเดอร์และไวท์ (Schneider; & White. 2004) มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรับรูข้ อง
พนักงานที่มตี ่อสภาพแวดล้อมของโรงแรมทีก่ ระตุน้ ส่งเสริม ให้พนักงานทํางานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบบ
วัดนี้ใช้มาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่จริงเลย” ถึง “จริงมากที่สุด” พนักงานที่ได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ น
ผูท้ ร่ี บั รูบ้ รรยากาศการให้บริการมากกว่าพนักงานทีไ่ ด้คะแนนตํา่ กว่า
5.2.3 งานวิจยั ที่เกีย่ วข้องกับบรรยากาศการให้บริการ
จากการทบทวนงานวิจ ยั ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศการให้บริการ (Service
climate) กับความยึด มัน่ ผู กพัน ในงาน (Work engagement) พบว่ า คาทาเรีย การ์จ และราสโตจิ (Kataria;
Garg; & Rastogi. 2013) ศึ กษาบรรยากาศทางจิตใจและประสิทธิผ ลขององค์การ: บทบาทของความยึด มัน่
ผูกพันในงาน กลุ่มตัวอย่างทีศ่ ึกษาเป็ นพนักงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหารในองค์การที่เกี่ยวกับการบริการ
จํานวน 300 คน พบว่า บรรยากาศทางจิตใจมีอิทธิพลทางตรงต่อความยึดมัน่ ผูกพันในงานอย่างมีนยั สําคัญทาง
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สถิติท่ีระดับ .01(ค่ าเบต้า เท่ากับ .79) ส่วนงานวิจยั ของอีวิส (Ewis. 2015) ศึ กษาบทบาทของบรรยากาศการ
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ในการสร้างเจตคติของานเชิงบวกและพฤติกรรมนอกเหนือบทบาทหน้าที่ กลุ่มตัวอย่างที่
ศึ ก ษาเป็ น พนัก งานในบริษ ทั โทรคมนาคม จํานวน 246 คน พบว่ า บรรยากาศการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความยึดมัน่ ผูกพันในงานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r = .745) นอกจากนี้
อับเดลฮาดี และดราช-ซาฮาวี (Abdelhadi; & Drach-Zahavy. 2012) ศึกษาการส่งเสริมการดูแลผูป้ ่ วย: ความ
ยึดมัน่ ผูกพันในงานเป็ นตัวแปรคัน่ กลางระหว่างบรรยากาศการให้บริการในวอร์ดผูป้ ่ วยและการดูแลโดยยึดผูป้ ่ วย
เป็ นศูนย์กลาง กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็ นพยาบาล จํานวน 158 คน พบว่า บรรยากาศการให้บริการมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความยึดมัน่ ผูกพันในงานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 (r = .54) และบรรยากาศการให้บริการ
มีอิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ ความยึด มัน่ ผู ก พัน ในงานอย่ างมีน ัย สําคัญ ทางสถิติ ท่ี ระดับ .01 (ค่ าเบต้า เท่ า กับ .55)
เช่นเดียวกับเยห์ (Yeh. 2012) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศการให้บริการ การทําสัญญาทางใจ การยึด
มัน่ ผู กพันในงาน และผลการปฏิบตั ิงานตามการบริการ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็ นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
จํานวน 223 คน พบว่า บรรยากาศการให้บริการ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความยึดมัน่ ผู กพันในงานอย่างมี
นัยสําคัญ ทางสถิติ ท่ีระดับ .01 (r = .684) และคัง (Kang. 2014) ศึ ก ษารู ป แบบของความยึด มัน่ ผู ก พัน ของ
พนักงานการให้บริการ เพื่อพัฒนาและทดสอบโมเดลเชิงทฤษฎี กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็ นพนักงานที่ปฏิบตั ิงานอยู่
ในโรงแรม จํานวน 320 คน พบว่า การรับรูข้ องพนักงานเกี่ยวกับบรรยากาศการให้บริการ มีอิทธิพลทางตรงต่ อ
ความยึดมันผู
่ กพันของพนักงานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .01 (ขนาดอิทธิพล เท่ากับ .30)
จากงานวิจยั ดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศการให้บริการและความยึดมัน่
ผูกพันในงาน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงคาดว่า บรรยากาศการให้บริการน่าจะมีอิทธิพลทางตรงต่อความยึดมัน่ ผูกพันในงาน
5.3 ความชัดเจนในบทบาท (Role clarity)
5.3.1 ความหมายของความชัดเจนในบทบาท
ความชัดเจนของบทบาทเป็ นการปฏิบตั ิท่เี ชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์และพฤติกรรม สะท้อนถึงความ
ร่วมมือ หน้าที่ความต้องการของทีมงานและส่วนบุคคล ความชัดเจนในบทบาทแสดงถึงความเข้าใจของบุคคล
เกี่ยวกับบทบาท ได้แก่ ความชัดเจนของความคาดหวังวัตถุประสงค์ของงาน ความรับผิดชอบและอํานาจหน้าที่ ใน
การดําเนินการให้เกิดความชัดเจนในบทบาทในทีมนัน้ ผูน้ าํ ควรเน้นการพัฒนาความชัดเจนของวัตถุประสงค์และ
เป้ าหมายของภารกิจความเข้าใจในสิ่งที่จะส่งมอบหรือ มอบหมายงานช่ อ งทางการสื่อสารเพื่อ รับผลสะท้อ นใน
แนวทางที่ไม่ชดั เจนสอดคล้องกับความหมายของ จารุวรรณ ยอดระฆัง (2554) ที่ได้กล่าวว่าความชัดเจนในบทบาท
เป็ นการระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้กบั บุคลากรได้รบั ทราบ รวมทัง้ ชี้แจงถึงเป้ าหมายและความคาดหวัง
ต่อบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรเข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจนงาน และสุภาพร ยมหงษ์ (2554) ทีใ่ ห้ความหมายของความ
ชัด เจนในบทบาท หมายถึ ง ความเข้า ใจของบุ ค คลเกี่ ย วกับ บทบาทได้แ ก่ ความชัด เจนของความคาดหวัง
วัตถุประสงค์ของงาน ความรับผิดชอบและอํานาจหน้าที่ เมื่อบทบาทที่ระบุไว้ไม่มีความชัดเจนจะนําไปสู่ความ
ขัดแย้งและความสับสนในภารกิจนัน้ ๆซึ่งสุ ภาพร ยมหงษ์ (2554) การวัดความชัดเจนในบทบาทวัดจาก ความ
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คลุมเครือในบทบาทและความขัดแย้งในบทบาท คือ 1) ความคลุมเครือในบทบาท หมายถึง ระดับความชัดเจนของ
ผลลัพ ธ์หรือ พฤติกรรมการตอบสนองของบุค คลหนึ่ งๆ ที่ถูกกําหนดไว้ ซึ่งบทบาทจะมีค วามชัดเจนมากน้อ ย
เพียงใดขึ้นอยู่กบั ความชัดเจนของนโยบาย แนวทางและคําสัง่ ขององค์กร2) ความขัดแย้งในบทบาท หมายถึง การ
แสดงบทบาทของบุค คลหนึ่ งๆ จะมีผลต่ อความคาดหมายของบุคคลที่เกี่ยวข้องจึงอาจเป็ นสาเหตุให้เกิด ความ
ขัดแย้งในบทบาทขึ้นได้ (role conflict) สาเหตุของการเกิดความคลุมเครือในบทบาททีบ่ คุ คลหนึ่งแสดงออก เกิด
จากการที่บุคคลอื่นไม่รูบ้ ทบาทของคนนัน้ อย่างแท้จริงจากการรับรู ท้ ่ีผิดๆ หรือมีความคาดหมายในบทบาทที่ไม่
ชัดเจน
สําหรับในการวิจยั ครัง้ นี้ผูว้ ิดจัยให้ความหมายของความชัดเจนในบทบาทว่าหมายถึง การที่พนักงานมี
ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ทร่ี บั ผิดชอบตลอดจนความเข้าใจถึงความคาดหวังจากบุคคลอื่นและความคาดหวัง
ขององค์กรทีม่ ตี ่อบทบาทและตําแหน่งทีพ่ นักงานดํารงสถานะอยู่
5.3.2 การวัดความชัดเจนในบทบาท
จากการศึ กษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความชัดเจนในบทบาท ได้แก่ สุภาพร ยมหงษ์
(2554) ได้ท าํ การสร้า งแบบวัด ความชัด เจนในบทบาทจํานวน 14 ข้อ โดยประยุ ก ต์ใช้ข อง Rizzo, House &
Lirtzman(1970) ประกอบด้วย ความคลุมเครือในบทบาท 6 ข้อ และความขัดแย้งในบทบาท 8 ข้อลักษณะคําตอบเป็ น
แบบมาตรวัด 5 ระดับตัง้ แต่ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ถึง “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน่ แอลฟ่ า
ของครอนบาค เท่ากับ 0.791
สําหรับ การวิจ ยั ครัง้ นี้ ผู ว้ ิจ ยั พัฒ นาและปรับ ปรุ ง แบบวัด ความชัด เจนในบทบาทจากงานวิจ ยั
Barakus, Yavas; & Karatape. 2008 (ตามแนวคิ ด ของ Bakker & Demerouti. 2008) มี ค่ า ความเชื่ อ มัน่
สัมประสิทธิ์แบบแอลฟ่ า ครอนบาค เท่ากับ .70 แบบวัดนี้ ใช้มาตรประมาณค่ า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่จริงเลย” ถึง
“จริงมากที่สุด” พนักงานที่ได้คะแนนสู งกว่าแสดงว่าเป็ นผู ท้ ่ีรบั รู ค้ วามชัดเจนในบทบาทมากกว่าพนักงานที่ได้
คะแนนตํา่ กว่า
5.3.3 งานวัยที่เกีย่ วข้องกับความชัดเจนในบทบาท
จากการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความชัดเจนในบทบาทกับการปฏิบตั งิ าน คือ งานวิจยั ของอบ
รามิส(Abramis. 1994: 552) ที่ทาํ การสํารวจและสังเคราะห์งานวิจยั จํานวน 88 เรื่อง พบความสัมพันธ์ระหว่าง
ความชัดเจนในบทบาทกับความพึงพอใจและการปฏิบตั ิงานของบุคลากรและทีมงานในองค์กร เช่นเดียวกับงานวิจยั
ของทูบรี และ คอลลินส์ (Tubre; & Collins. 2000: 160,162) ที่ทาํ การสังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความ
ชัด เจนในบทบาทและการปฏิบตั ิงานของบุค ลากรในองค์กรผลการศึ กษาพบว่า ความชัดเจนในบทบาทส่งผล
โดยตรงทางบวกต่อการปฏิบตั ิงานของบุคลากรและทีมงานในองค์กรอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05และ
งานวิจยั ของ สุภาพร ยมหงษ์ (2554)ที่ทาํ การศึกษาความชัดเจนในบทบาทและภาวะผูน้ าํ เชิงวิสยั ทัศน์ท่มี ตี ่อผลการ
ปฏิบตั ิงานตามบทบาทด้านสาธารณสุข ทําการเก็บตัวอย่างกับนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 189 คน ผล
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จากการศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างความชัดเจนในบทบาทกับการปฏิบตั ิงาน (r = 0.520) และยังพบว่าความ
ชัดเจนในบทบาทสามารถทํานายการปฏิบตั งิ านได้รอ้ ยละ 30.50
จากงานวิจยั ดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความชัดเจนในบทบาทกับการปฏิบตั ิงาน
ตามการเปลี่ยนแปลงดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงคาดว่า ความชัดเจนในบทบาทน่ าจะมีอิทธิพลทางตรงต่อการปฏิบตั ิงานตาม
การเปลีย่ นแปลง

ตอนที่ 6 อิทธิพลข้ามระดับ
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ให้ความสนใจศึกษาอิทธิพลข้ามระดับของตัวแปรการปฏิบตั งิ านตาม
การเปลีย่ นแปลงของทีม Team Adaptive Performanceมีรายละเอียดดังนี้
มาร์เควซ-ควิน เทโร และคณะ (Marques-Quinteiro; et al. 2015) ได้ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การวัด การ
ปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงในระดับบุคคลและระดับทีม ที่อธิบายว่าการปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงของ
ทีม สามารถทํานายการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงของบุคคลได้
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ดังกล่าวข้างต้นเป็ นการกล่าวถึงสาเหตุของพฤติกรรมของบุคคลได้อย่าง
ครอบคลุม นอกจากนี้เมือ่ พิจารณาการจัดโครงสร้างของกลุ่มงานแผนกปฏิบตั ิงานส่วนหน้าของโรงแรมแล้วพบว่ามี
การจัดโครงสร้างการทํางานโดยแบ่งการทํางานออกเป็ นฝ่ ายต่างๆ ซึ่งการปฏิบตั ิงานของแผนกปฏิบตั ิงานส่วนหน้า
ของโรงแรมไม่ได้ทาํ งานโดดเดี่ยว แต่ตอ้ งมีการทํางานเป็ นทีมภายใต้การบริหารของโรงแรม ด้วยลักษณะดังกล่าวมี
ลักษณะที่เป็ นระดับชัน้ ลดหลัน่ กันไป (Hierarchical) ส่งผลให้การปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้นนัน้ จะ
ซ้อนอยู่ภายใต้ปรากฏการณ์ท่ีใหญ่ กว่าหรือเป็ นพฤติกรรมของกลุ่ม ดังนัน้ จึงมีความเกี่ยวข้องกับตัวแปรที่เป็ น
ปัจจัยเชิงสาเหตุทงั้ ในระดับทีมและระดับบุคคลด้วย
6.1 การปฏิบตั งิ านตามการเปลี่ยนแปลงของทีม (Team Adaptive Performance)
ปรากฏการณ์ของการปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงสามารถสังเกตได้ในระดับองค์การ ที่แตกต่างกัน
โดยมองว่าขอบข่ายงานของทีมนัน้ จะมีความแตกต่างกับความสามารถของบุคคลแต่ละคน โดยมีผูใ้ ห้ความหมาย
ของการปฏิบ ตั ิ งานตามการเปลี่ยนแปลงของทีม (Team adaptive performance) ว่ าเป็ นความสามารถของทีมในการ
รักษาการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมีการปฏิบตั ิงานที่ประสานเชื่อมโยงกัน โดยการเลือกเครือข่ายความร่วมมือที่
เหมาะสมจากสิ่งที่มอี ยู่แล้วหรือการคิดขึ้นสิ่งต่างๆ ขึ้นมาใหม่ (Kozlowski; et al. 1993: 273) ซึ่งการปรับตัวใน
สถานการณ์ท่ไี ม่ใช่งานประจํา ทีมอาจต้องการที่จะค้นหาเครือข่ายความร่วมมือที่แตกต่างกันและทําการประเมิน
อย่างฉับไวถึงสิ่งที่เป็ นโครงร่างที่มีความเหมาะสมมากที่สุดสําหรับความเป็ น ไปได้ท่ีจะเกิดขึ้น ทีม ต้องการที่จะ
สามารถประเมิน ความเป็ น ไปได้ท่ีเกิ ด ขึ้น ระหว่างความเชี่ย วชาญของสมาชิก ทีม และคุ ณ ลัก ษณะของงานใน
สถานการณ์ ท่ีแตกต่ างกัน ไปและปรับหรือ ทําให้สอดคล้องกันในพฤติกรรมการปรับตัวก็ได้ (Han; & Williams.
2008) โดยการปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงของทีมสามารถแบ่งเป็ น3 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การเลือกเครือข่าย
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(Network selection) เป็ นการเลือกเครือข่ายที่เหมาะสม โดยทีมจะเลือกกลยุทธ์หรือวิธีการที่มีความเหมาะสม
มากที่สุด ในแต่ ละสถานการณ์ 2) การสร้างเครือ ข่าย (Network Invention) เป็ นการปรับเปลี่ยนทีมใหม่ สร้าง
เครือข่ายใหม่ข้ นึ มาอย่างรวดเร็ว แม้ในสถานการณ์ท่สี มาชิกภายในทีมมีประสบการณ์จาํ กัด ทีมสูญเสียพนักงานที่สาํ คัญ
ไป หรือมีการเปลีย่ นแปลงขัน้ ตอนในการทํางาน เป็ นต้น และ 3) การดํารงรักษาการประสานเชื่อมโยง (Coordination
Maintenance) เป็ นการประสานเชื่อมโยงระยะและความต่อเนื่องกันของกิจกรรมต่างๆ เพือ่ หลีกเลีย่ งการติดอยู่ในสภาวะ
ทีล่ าํ บากและภาระทีม่ ากเกินไป
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู ว้ ิจยั จึงสรุปนิยามของการปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงของทีมว่าเป็ นการที่
พนักงานรับรูถ้ งึ เป็ นความสามารถของทีมในการรักษาการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและผลการปฏิบตั ิงานที่ประสาน
เชื่อมโยงกัน โดยมีทงั้ การเลือกเครือข่ายทีเ่ หมาะสม มีการสร้างเครือข่ายใหม่และมีการดํารงรักษาประสานเชื่อมโยง
6.1.1 การวัดผลการปฏิบตั งิ านตามการเปลี่ยนแปลงของทีม
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ฮาน และวิลเลียมส์ (Han; & Williams. 2008) ได้
สร้างแบบวัดการปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงระดับบุคคลและระดับทีม โดย 1) แบบผลการปฏิบตั ิงานตามการ
เปลีย่ นแปลงตามแนวทางของพูลากอส และคณะ (Pulakos; et al. 2000) จํานวน 12 ข้อ ใช้มาตรประมาณค่า 7
ระดับ ตัง้ แต่ “น้อยที่สุด” ถึง “มากทีส่ ุด” มีค่าความเชื่อมันแบบสั
่
มประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ .95 และ
ได้รวมคะแนนการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลง ขึ้นเป็ นผลการปฏิบตั งิ านที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวของทีม และ
2) การปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงของทีมสร้างตามแนวทางของโคซลอว์สกี้ และคณะ (Kozlowski; et al.
1999) แบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบ คือ 1) การเลือ กเครือข่าย 2) การสร้างเครือข่าย และ 3) การธํารงไว้ซ่ึงความ
ร่วมมือ โดยผูจ้ ดั การเป็ นผูป้ ระเมินคะแนนของแต่ละทีมจํานวน 14 ข้อ ใช้มาตรประมาณค่า 7 ระดับ ตัง้ แต่ “น้อยที่สุด”
ถึง “มากที่สุด ” มีค่ าความเชื่อ มัน่ แบบสัม ประสิท ธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค เท่ ากับ .94 และได้รวมคะแนนการ
ปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงของทีมขึ้นเป็ นผลการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวของทีม โดยแบบวัดทัง้
สองมีความเท่าเทียมกัน ต่อมามาร์เควซ-ควินเทโร และคณะ (Marques-Quinteiro; et al. 2015) ได้แก้ปญั หา
การวัด ของฮาน และวิลเลียมส์ (Han; & Williams. 2008) โดยใช้รูปแบบจุด เปลี่ยนอ้างอิง (Referent-shift
model) จากความสอดคล้องในการรับรูเ้ กี่ยวกับความสามารถของตนเอง เป็ นความสอดคล้องในการรับรูเ้ กี่ยวกับ
ความสามารถทีม เริ่มจากใช้แบบการปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงของทีมของพูลากอส และคณะ (Pulakos; et
al. 2000) และทําการปรับปรุง จนเหลือจํานวน 8 ข้อ ใช้มาตรประมาณค่า 7 ระดับ ตัง้ แต่ “น้อยที่สุด” ถึง “มาก
ทีส่ ุด” มีค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ .87 จากนัน้ จึงเปลีย่ นข้อคําถามจากการเน้น
ทีบ่ ุคคลเป็ นการถาม เกี่ยวกับทีม จํานวน 8 ข้อ ใช้มาตรประมาณค่า 7 ระดับ ตัง้ แต่ “น้อยที่สุด” ถึง “มากที่สุด”
มีค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ .91 ซึ่งผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ
และยืนยันพหุระดับทําให้แบบวัดนี้มคี ุณภาพสูงเหมาะที่จะนํามาใช้วดั การปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงของทีม
ในครัง้ นี้
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สําหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้พฒั นาแบบวัดการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงของทีมของมาร์
เควซ-ควินเทโร และคณะ (Marques-Quinteiro; et al. 2015) และทําการปรับปรุงให้มคี วามเหมาะสมกับบริบท
ของกลุ่มตัวอย่าง ใช้มาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “น้อยทีส่ ุด” ถึง “มากทีส่ ุด” ทีมพนักงานโรงแรมที่ได้คะแนน
สูงกว่าแสดงว่า มีผลการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงสูงกว่าพนักงานโรงแรมทีไ่ ด้คะแนนตํา่ กว่า
6.1.2 งานวิจยั ที่เกีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านตามการเปลี่ยนแปลงของทีม
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงของทีมและการ
ปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคลได้แก่ งานวิจยั ของมาร์เควซ-ควินเทโร และคณะ (MarquesQuinteiro; et al. 2015) ได้ศึ กษาการวัด ผลการปฏิบตั ิ งานตามการเปลี่ยนในระดับบุ ค คลและระดับ ทีม ผล
การศึกษาพบว่า การปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงของทีมมีอิทธิพลต่อการปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับบุคคล
จากข้อค้นพบดังกล่าว จึงเป็ นหลักฐานที่ช่วยสนับสนุ นว่า การปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงของ
ทีมเป็ นตัวแปรเชิงสาเหตุระดับทีมที่มตี ่อการปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงในระดับบุคคล ซึ่งเป็ นอิทธิพลของตัว
แปรระดับกลุ่มที่ขา้ มระดับมายังตัวแปรระดับบุคคล ดังนัน้ การวิจยั ในครัง้ นี้ จึงได้กาํ หนดให้การปฏิบตั ิงานตาม
การเปลีย่ นแปลงของทีมมีอทิ ธิพลทางตรงข้ามระดับต่อการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงในระดับบุคคล
6.2 ภาวะผูน้ ํ าการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership)
6.2.1 ความหมายของภาวะผูน้ ํ าการเปลี่ยนแปลง
กระบวนทัศน์ของภาวะผูน้ าํ แนวใหม่ท่ไี ด้รบั ความสนใจมาเป็ นระยะเวลาที่ยาวนาน คือ ภาวะผูน้ ํา
การเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) ในการศึกษาแนวคิดภาวะผูน้ าํ การ เปลี่ยนแปลงมีจุดเริ่มต้น
ในปี ค .ศ. 1978 จากงานเขียนคลาสสิกของนักสังคมวิทยาทางการเมือ งที่มี ชื่อว่าเบอร์น (James MacGregor
Burns)ในงานเขียนของเบอร์นได้พยายามเชื่อมโยงบทบาทของ ผู น้ ําและผู ต้ ามไว้ด ว้ ยกัน และเสนอแนวคิด ว่า
พฤติกรรมของผูน้ าํ เป็ นได้ทงั้ การแลกเปลี่ยน(Transactional) หรือการเปลี่ยนแปลง (Transformational) (Bass;
& Riggio. 2006: 3) ภาวะผูน้ าํ การเปลีย่ นแปลงและภาวะผูน้ าํ การแลกเปลีย่ นในมุมมองความคิดของเบอร์น เป็ น
เหมือ นเส้น ต่ อเนื่ อ งกันที่ปลายข้างหนึ่ งเป็ น ภาวะผู น้ ําการเปลี่ยนแปลง ส่ว นปลายข้างหนึ่ งเป็ นภาวะผู น้ ําการ
แลกเปลี่ยน ด้วยเหตุน้ ีผูน้ าํ จึงเป็ นได้เพียงรู ปแบบเดียวเท่านัน้ ไม่สามารถเป็ นทัง้ สองรูปแบบได้ใน เวลาเดียวกัน
โดยภาวะผู น้ ําการแลกเปลี่ย นจะอ้างถึง ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange theory) ซึ่ง เป็ น ความสัม พันธ์ใน
ลักษณะของการแลกเปลี่ยนระหว่างผูน้ าํ และผูต้ าม ในการแลกเปลี่ยนนัน้ ผูน้ าํ จะจูงใจผูร้ ่วมงานด้วยการให้รางวัล
ผลตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืน ๆ เพื่อแลกเปลีย่ นกับความพยายามในการปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมายตามทที่
คาดหวังไว้ นําไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูต้ ามเกิดขึ้นตามมา แต่ความสัมพันธ์น้ ีอาจไม่คงทนถาวรหรือหมด
สิ้น ไปได้หากทัง้ สองฝ่ ายต่ างไม่ มีผ ลประโยชน์ร่ว มกัน แม้ภ าวะผู น้ ําในลักษณะนี้ จ ะมีป ระสิท ธิภ าพ แต่ จ ะไม่
ก่อให้เกิดผลการเปลีย่ นแปลงทางสังคมตามมา แต่ย่งิ เป็ นการสนับสนุ นและสร้างความชอบธรรมให้กบั ฐานอํานาจ
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เดิม ของผูน้ ําที่มีอยู่แล้วให้มีมากยิ่งขึ้น (ธนิน ทร์ รัตนโอฬาร. 2553: 20-21) หลังจากนัน้ ในปี ค.ศ. 1985 แบส
(Bernard Bass) ซึ่งได้รบั การขนานนามว่าเป็ นบิดาของภาวะผูน้ าํ การเปลีย่ นแปลง ได้ ขยายฐานแนวคิดภาวะผูน้ าํ
การเปลีย่ นแปลงของเบอร์นให้กว้างออกไป ตามแนวคิดของแบสนัน้ ภาวะผูน้ าํ การเปลีย่ นแปลงและภาวะผูน้ าํ การ
แลกเปลี่ยนมีความแตกต่างกัน แต่เป็ นกระบวนที่ไม่ สามารถแยกจากกันได้อย่างเด็ดขาด ผูน้ าํ สามารถเป็ นได้ทงั้
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงและภาวะ ผูน้ าํ การแลกเปลีย่ นพร้อมกันได้ ขึ้นอยู่กบั ประสบการณ์และสถานการณ์ใน
ช่วงเวลานัน้ ๆ ซึ่งเป็ น จุดที่แตกต่างจากแนวคิดเบอร์นตามที่ได้นาํ เสนอผ่านมา ภาวะผูน้ าํ ทัง้ สองชนิดคือ ผูน้ าํ การ
แลกเปลีย่ น (Transactional leader) และผูน้ าํ การเปลีย่ นแปลง (Transformational leader) จะถูก นิยามอยู่ใน
องค์ประกอบของพฤติกรรมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผูต้ าม และอิทธิพลของผูน้ าํ เหนือผูต้ าม (Yukl. 2010: 277) โดยผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลงจะเพิ่มแรงจู งใจ สร้างแรงบัน ดาลใจให้ผู ต้ ามทํามากกว่าสิ่งที่คาดหวังไว้ จะเพิ่มระดับของการมี
จิตสํานึ กในผูต้ ามเกี่ยวกับความสําคัญ ค่ านิยมที่เฉพาะเจาะจง และเป้ าหมายอย่างมีอุดมการณ์ ให้อยู่เหนือกว่า
ความสนใจตนเองเพื่อผลประโยชน์ของทีมหรือ องค์การ และชักนําให้ผูต้ ามไปสู่ระดับความต้องการที่สูงขึ้น จาก
นิยามภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ตามแนวคิดแบสดังที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ผูน้ าํ การเปลีย่ นแปลงจะเพิ่มแรงจูงใจ
และผลการปฏิบตั ิงาน ของผูต้ ามมากกว่าผูน้ าํ การแลกเปลี่ยน แต่ผูน้ าํ ที่มปี ระสิทธิภาพจะใช้รูปแบบภาวะผูน้ าํ ทัง้
สองชนิด ร่วมกัน
ในองค์ ป ระกอบของภาวะผู น้ ํ า การเปลี่ ย นแปลง แบส (Yukl. 2010: 278; citing Bass. 1985.
Leadership and Performance beyond Expectations.) ได้แบ่งองค์ประกอบภาวะผูน้ าํ การ เปลี่ยนแปลงเป็ น
3 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized influence) คือ พฤติกรรมที่กระตุน้ อารมณ์
ของผู ต้ าม และลักษณะของบุค คลในการเป็ น ผู น้ ํา 2) การกระตุน้ ทางปัญ ญา (Intellectual stimulation) คือ
พฤติกรรมที่เพิ่มขึ้นของผูต้ ามในการตระหนักถึงปัญหา และ ให้ผูต้ ามมองปัญหาจากมุมมองใหม่ๆ 3) การคํานึงถึง
ความเป็ นปัจเจกบุคคล (Individualized consideration) คือ การสนับสนุ นให้กาํ ลังใจ และฝึ กสอนผูต้ าม ต่อมา
แ บ ส แ ล ะ อ โว ลิ โอ (Yukl. 2010: 278; citing Bass; & Avolio. 1990. Transformational Leadership
Development: Manual for the Multifactor Leadership Questionnaire.) ได้ท ํา การแก้ไขปรับ ปรุ ง ทฤษฎี
และเพิ่มพฤติกรรมการ เปลีย่ นแปลงอีกหนึ่งองค์ประกอบคือ การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational motivation)
ซึง่ เป็ นการ สือ่ สารให้ทราบถึงวิสยั ทัศน์ และใช้เป็ นสัญลักษณ์เพื่อให้เกิดความพยายามในการปฏิบตั งิ าน ในปี ค.ศ.
1997 แ บ ส แ ล ะ อ โว ลิ โอ (Yukl. 2010: 278; citing Bass; & Avolio.1997. Revised Manual for the
Multifactor Leadership Questionnaire.) ได้แก้ไขปรับปรุ งทฤษฎีอีกครัง้ หนึ่ ง โดยทําการแบ่ง องค์ประกอบ
ของการมีอิทธิพ ลอย่ างมีอุด มการณ์ เป็ น 2 องค์ป ระกอบคือ พฤติกรรมของการมี อิทธิพ ลอย่างมีอุดมการณ์
(Idealized influence behavior) และคุ ณ ลักษณะของการมีอิทธิพลอย่างมี อุดมการณ์ (Idealized influence
attributed) รวมทัง้ หมดเป็ น 5 องค์ป ระกอบ และล่ า สุ ด ในปี ค.ศ. 2004 อโวลิ โอ และแบส ได้นํ า เสนอ
องค์ประกอบของภาวะผู น้ ําการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีรายละเอียด ดังต่ อ ไปนี้ (Hall. 2008: 37; citing Avolio; &
Bass. 2004. Multifactor leadership Questionnaire: [MLQ]; Manual and Sampler set.)
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1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence: II) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง ว่าผูน้ าํ แบบบารมี
(Charisma leadership: Cl) จัด เป็ น องค์ป ระกอบทางด้านอารมณ์ ข องภาวะผู น้ ํา (Northouse. 2013: 193;
citing Antonakis. 2012. Transformational and harismatic leadership.) เป็ น พฤติ ก รรมของบุ ค คลใน
ฐานะผู น้ ํา ที่ป ระพฤติ ต วั เป็ น แบบอย่ าง (Role model) ให้ก บั ผู ต้ าม โดยที่ผู ้ ตามจะพยายามประพฤติ ป ฏิบ ตั ิ
เหมือนกับผูน้ าํ และต้องการเลียนแบบผูน้ าํ โดยผูน้ าํ จะแสดง แบบอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนในวิสยั ทัศน์ เป้ าหมาย
ค่านิยม ผูน้ าํ จะช่วยเหลือให้ผูต้ ามเข้าใจใน เหตุผลที่แท้จริงของเป้ าหมายต่างๆ เหล่านี้ และมองเห็นประสบการณ์
ตรงในพฤติกรรมเหล่านี้ ซึง่ จะนําไปสู่การบรรลุเป้ าหมายเกดิข้นึ ตามมาได้ (Shuck; & Herd. 2012: 169)
2. การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational motivation: IM) เป็ นพฤติกรรมของบุคคลใน ฐานะผูน้ าํ ที่
จะจูงใจ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างเป้ าหมายที่ทา้ ทาย และเชื่อมัน่ ว่าผูต้ ามสามารถบรรลุ เป้ าหมายนี้ได้ (Shuck; &
Herd. 2012: 170; citing Bass. 1985. Leadership and Performance beyond Expectations.) โดยผูน้ ําจะ
กระตุน้ จิตวิญญาณของทีม ผูน้ าํ จะมีการแสดงออกในความกระตือรือร้น และการมองโลกในแง่ดี ผูน้ าํ จะทําให้ผู ้
ตามมีส่วนร่วมในการจินตนาการภาพในอนาคตที่น่าสนใจโดย การสร้างและสื่อถึงความคาดหวังผ่านช่องทางของ
การสื่อสารอย่างชัดเจน เพื่อให้ผูต้ ามตอบสนอง และแสดงออกถึงความมุ่งมัน่ ไปยังเป้ าหมายและร่วมแลกเปลีย่ น
วิสยั ทัศน์ในทางปฏิบตั ิผูน้ ําจะใช้ สัญลักษณ์และการจูงใจทางด้านอารมณ์ (Emotional appeals) ในกลุ่มของผู ้
ตามเพือ่ ให้บรรลุ วิสยั ทัศน์และภารกิจขององค์การมากกว่าความสนใจของตนเอง
3. การกระตุน้ ทางปัญ ญา (Intellectual stimulation: IS) เป็ นพฤติกรรมของบุคคลใน ฐานะผู น้ ําที่
กระตุน้ ความพยายามของผูต้ ามในการคิดหาแนวทางใหม่ ๆ มีความคิดสร้างสรรค์โดย การตัง้ สมมติฐานคําถาม
การเปลี่ยนกรอบการมองปัญหาและหาวิธีการแก้ปญั หาในสถานการณ์เก่ าด้วยวิถีทางแบบใหม่ มีการสนับสนุ น
ความคิดสร้างสรรค์ไม่มกี ารวิพากษ์วจิ ารณ์ถงึ ความผิดพลาด ของผูต้ าม มีการใช้แนวคิดใหม่และแก้ปญั หาอย่างส
รางสรรค์ ผูน้ าํ จะมีการสนับสนุ นให้ผูต้ ามแสดง ความคิดใหม่ ๆ และไม่วพิ ากษ์วจิ ารณ์ความคิดของผูต้ าม ถึงแม้ว่า
มันจะแตกต่างจากความคิดของ ผูน้ าํ ก็ตาม
4. การคํา นึ ง ถึง ความเป็ น ปัจ เจกบุ ค คล (Individualized consideration: IC) เป็ น พฤติ ก รรมของ
บุคคลในฐานะผูน้ าํ ที่ให้ความสนใจดูแลเอาใจใส่เป็ นพิเศษในความต้องการของผูต้ าม เป็ นรายบุคคลเพื่อความส า
เร็จและการเจริญเติบโตโดยทําหน้าทีเ่ ป็ นผูฝ้ ึ กสอนหรือพีเ่ ลี้ยง ผูน้ าํ จะ พัฒนาศักยภาพของผูต้ ามและเพื่อนร่วมงาน
ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผูน้ าํ จะมีการปฏิบตั ิต่อผูต้ ามโดย การให้โอกาสในการเรียนรูส้ ่งิ ใหม่ ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศ
ของการให้การสนับสนุ น มีการคํานึงถึง ความแตกต่างรายบุคคลในด้านความต้องการและความปรารถนาทีจ่ ะได้รบั
การยอมรับ พฤติกรรม ของผูน้ าํ ที่แสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่างรายบุคคล เช่น พนักงานบางคนจะได้รบั
การ สนับสนุ นมากกว่า บางคนมีอิสรภาพในการตัดสินใจด้วยตนเองมากกว่า บางคนมีมาตรฐานที่ เคร่งครัดกว่า
และบางคนมีโครงสร้างของงาน/ภารกิจที่มากขึ้น ผูน้ าํ จะให้การสนับสนุ นการสื่อสาร แบบสองทาง และใช้วธิ ีการ
บริหารโดยผูน้ าํ ลงมาตรวจตราดู สภาพของหน้างานต่าง ๆ อย่างจริงจัง ผูน้ าํ จะมีการปฏิสมั พันธ์กบั ผูต้ ามเป็ นการ
ส่วนตัว เช่น ผูน้ าํ จําบทสนทนาก่อนหน้านี้ท่ไี ด้เคยคุยกัน ไว้ได้ ผูน้ าํ จะสนใจในความกังวลของแต่ละบุคคลและ
มองบุคคลเป็ นบุคคลมากกว่าการมองบุคคล เป็ นเพียงแค่พนักงาน ผูน้ าํ จะมีการฟังอย่างมีประสิทธิภาพและเป็ น

49
ผู ฟ้ งั ที่ดี ผู น้ ําจะมีการมอบหมายงานแก่ ผู ต้ ามเพื่อสื่อ ความหมายถึงการพัฒ นาผู ต้ าม ผู น้ ําจะมีการตรวจสอบ
ติดตามดูงานที่ มอบหมายให้แก่ผูต้ ามเพื่อดูว่าผูต้ ามต้องการคําแนะนําในทิศทางการทํางาน ต้องการการสนับสนุ น
ในด้านต่างๆหรือไม่ และเพื่อประเมินความก้าวหน้าของงาน โดยที่ผูต้ ามไม่รูส้ ึกว่าเขากําลังถูกตรวจสอบ ภายใต้
องค์ประกอบนี้ ชัค และเฮิด (Shuck; & Herd. 2012: 171) มองว่ามีค วามสําคัญ อย่ างยิ่งที่จะส่งเสริม ให้เกิด
ความยึด มัน่ ผู กพัน ทางด้านอารมณ์ การรู ค้ ิ ด และพฤติก รรมในผู ต้ าม ตลอดจนช่ ว ยให้ผู น้ ําและผู ต้ ามสร้าง
ความสัมพันธ์ทางบวก และช่วยให้ผูต้ ามมีความสัมพันธ์ท่แี นบ แน่นกับผูน้ าํ และเป้ าหมาย นอกจากองค์ประกอบ
ของภาวะผู น้ ํา การเปลี่ยนแปลงตามแนวคิ ด ของอโว ลิโอ และแบสแล้ว ยัง มีน ักวิช าการหลายท่านได้พ ฒ
ั นา
องค์ประกอบของภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ขึ้นมาใหม่ เช่น องค์ประกอบภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงตามแนวคิด
ของพอดซาคอฟ และคนอื่น ๆ (Podsakoff; et al .1990) ได้แก่ การบ่งชี้และให้ความชัดเจนด้านวิสยั ทัศน์การ
แสดงแบบอย่างของ พฤติกรรมทีเ่ หมาะสม การกระตุน้ ให้เกิดการยอมรับเป้ าหมายกลุม่ มีความคาดหวังต่อผลการ
ปฏิบตั ิงานสู ง ให้การสนับสนุ นเป็ นรายบุคคล และการกระตุน้ ทางปัญญา องค์ประกอบภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
ตามแนวคิดของคู ซส์และพอสเนอร์ (Kouzes; & Posner. 1993) ได้แก่ การทําตนเป็ นแบบอย่าง การสร้างแรง
บันดาลใจจากวิสยั ทัศน์ร่วม/การทําให้ผูอ้ ่ืนเห็นความสามารถของตนเอง ความท้าทายต่ อกระบวนการ และการ
ส่งเสริมกําลังใจ และองค์ประกอบภาวะผู น้ าํ การเปลี่ยนแปลง ตามแนวคิดของคาเลส เวริง และแมน (Carless;
Wearing; & Mann. 2000) ได้แก่ วิสยั ทัศน์ การพัฒ นาพนักงาน การสนับสนุ นภาวะผู น้ ํา การเสริมสร้างพลัง
อํานาจ การสร้างนวัตกรรมทางความคิด การเป็ นแบบอย่างและบารมี เป็ นต้น
จากการพิจารณาองค์ประกอบของภาวะผูน้ าํ การเปลีย่ นแปลงตามที่ นักวิชาการหลายท่านได้นาํ เสนอ
ไว้นนั้ พบว่า องค์ประกอบภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงตามที่อโวลิโอ และแบส ได้นําเสนอไว้ได้รบั การยอมรับจาก
นักวิชาการและนักวิจยั จํานวนมาก ด้วยเหตุน้ ีผูว้ จิ ยั จึงเลือกใช้องค์ประกอบภาวะผูน้ าํ การเปลีย่ นแปลงของอโวลิโอ
และแบส
6.2.2 การวัดภาวะผูน้ ํ าการเปลี่ยนแปลง
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่ามีการสร้างเครื่องมือวัดภาวะผูน้ าํ การเปลีย่ นแปลง เป็ นจํานวนมาก
ซึ่ง สร้างขึ้น ภายใต้คํานิ ย ามองค์ป ระกอบภาวะผู น้ ําการเปลี่ย นแปลงของนัก วิช าการ ท่ านนั้น ๆ เช่ น ภายใต้
องค์ประกอบของภาวะผูน้ าํ การเปลีย่ นแปลงตามแนวคิดของพอดซาคอฟ และ คนอื่นๆ (Podsakoff; et al .1990)
สร้างเครื่องมือวัดชื่อ Transformational leadership behavior inventory: TLI และภายใต้องค์ประกอบของ
ภาวะผูน้ ําการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของคาเลส เวริง และแมน (Carless; Wearing; & Mann. 2000) สร้าง
เครื่อ งมือ วัด ชื่ อ The global transformational leadership scale: GTL เนื่ อ งจากในการศึ ก ษาครัง้ นี้ ผู ว้ ิจ ยั
เลือกใช้องค์ประกอบ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงตามที่อโวลิโอ และแบสได้นาํ เสนอไว้ ผูว้ ิจยั จึงนําเสนอภาพรวม
ของ เครื่องมือวัดภาวะผูน้ าํ การเปลีย่ นแปลงที่ได้รบั การพัฒนาขึ้นโดยแบส โดยเครื่องมือวัดนี้ได้ถูกสร้าง ขึ้นในปี
ค.ศ.1985 มีช่ือเรียกว่า เครื่องมือวัดภาวะผูน้ าํ พหุองค์ประกอบ (The multifactor leadership questionnaire:
The MLQ) ซึง่ นํามาใช้ประเมินภาวะผูน้ าํ การเปลีย่ นแปลงใน 3 องค์ประกอบ คือ การมีอิทธิพลอย่างมีอดุ มการณ์
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การกระตุน้ ทางปัญญา และการคํานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล หลังจากนัน้ ได้มกี ารพัฒนาเครื่องมือวัดภาวะผูน้ าํ
การเปลี่ ย นแปลงเรื่ อ ยมา จนกระทัง่ ปี ค.ศ.1995 แบส และอ โวลิโอได้พ ัฒ นาเครื่ อ งมื อ วัฐ ภาวะผู น้ ํา พหุ
องค์ประกอบรู ปแบบ 5x (MLQ 5s) ขึ้นมา มีจาํ นวนข้อคําถามทัง้ หมด 45 ข้อ ซึ่งเป็ น เครื่องมือ วัดที่ได้รบั การ
ยอมรับมากที่สุด และมีการศึกษาอย่าง ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบนั และถึงแม้ว่าในปี ค.ศ.1997 องค์ประกอบ
ของภาวะผู น้ ําการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเป็ น 5 องค์ประกอบ โดยการแบ่งองค์ประกอบของการมีอิทธิพ ลอย่างมี
อุดมการณ์ออกเป็ น 2 องค์ประกอบ คือ คุณลักษณะของการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และ พฤติกรรมของการมี
อิทธิพลอย่างมีอดุ มการณ์ นักวิจยั ส่วนใหญ่ยงั คงใช้เครื่องมือวัดภาวะผูน้ าํ พหุ องค์ประกอบรูปแบบ 5x (MLQ 5s)
ล่าสุดในปี ค.ศ. 2004 อโวลิโอ และแบสได้นาํ เสนอองค์ประกอบ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงเป็ น 4 องค์ประกอบ
ได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างมีอดุ มการณ์ การกระตุน้ ปัญญา การสร้างแรงบันดาลใจ และการคํานึงถึงความเป็ นปัจเจก
บุคคล งานวิจยั ที่ทาํ การศึกษาภาวะผูน้ าํ การเปลีย่ นแปลงส่วนใหญ่ยงั คงใช้เครื่องมือวัดภาวะผูน้ าํ พหุองค์ประกอบ
รู ปแบบ 5x(MLQ 5s) ที่มีจ าํ นวนของข้อคําถามทัง้ หมด 45 ข้อ แต่ อาจจะมีนกั วิจ ยั บางท่านได้ปรับจํานวนข้อ
คําถามให้นอ้ ยลง โดยศึกษาเฉพาะภาวะผูน้ าํ การเปลีย่ นแปลงซึง่ มีจาํ นวนข้อคําถาม 20 ข้อ (Walumbwa; Avolio;
& Zhu. 2008: 806; Zhang; & Peterson. 2011: 1009) นอกจากนี้อโวลิโอ และแบสยังได้พฒั นาเครื่องมือวัด
ภาวะผูน้ าํ พหุองค์ประกอบ (5x-short) ขึ้นมาใหม่โดยมีช่อื เรียกว่า The multifactor leadership questionnaire
(MLQ)-short5x (Leader form and rater form) มี จํานวนข้อคําถาม 16 ข้อ จัดเป็ นเครื่องมือวัดฉบับล่าสุดที่มี
ความกระชับได้ใจความ (concise) มี ทิศทางที่ชดั เจน และง่ายสําหรับผูป้ ระเมิน เครื่องมือวัด (MLQ)-short5x นี้
จะมีความแตกต่างจาก เครื่องมือวัดฉบับเดิม (MLQ 5s) คือ ข้อค าถามที่อยู่ในเครื่องมือวัดฉบับเดิม จะให้ผูน้ าํ
รายงาน พฤติกรรมโดยทัว่ ๆ ไปทัง้ หมดที่มีต่อ ผู ต้ าม เช่น ฉันให้เวลาในการสอนและฝึ กอบรม แต่ ขอ้ คําถาม
เครื่องมือวัดฉบับล่าสุดที่สร้างขึ้นมาใหม่น้ ีจะมุ่งเน้นที่ผูต้ ามโดยเฉพาะ เช่น ฉันให้เวลาในการสอน และฝึ กอบรม
ผู ใ้ ต้บ งั คับ บัญ ชา (Wang. 2011) แต่ เครื่ อ งมือ วัด (MLQ)-short5x นี้ ยัง มีก ารนํามาใช้ ศึ ก ษาภาวะผู น้ ําการ
เปลีย่ นแปลงไม่เป็ นทีแ่ พร่หลาย
จากการศึ ก ษาเอกสาร ผู ว้ ิจ ยั ได้เลือ กใช้เครื่ อ งมือ วัด ภาวะผู น้ ําพหุ อ งค์ป ระกอบรู ป แบบ 5x ตาม
องค์ประกอบของอโวลิโอ และแบสที่ได้นําเสนอไว้ โดยศึ กษาเฉพาะภาวะผู น้ ําการเปลี่ยนแปลงจํานวน 20 ข้อ
เนื่องจากพิจารณาแล้วว่า เครื่องมือวัดนี้มเี นื้อหาทีค่ รอบคลุมการวัดภาวะผูน้ าํ การเปลีย่ นแปลง
6.2.3 งานวิจยั ที่เกีย่ วข้องกับภาวะผูน้ ํ าการเปลี่ยนแปลง
จากการทบทวนเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง พบว่ามีการ
นําแนวคิดภาวะผู น้ ําการเปลี่ยนแปลงมาศึ กษากับผู น้ ําในหลายๆ วงการ อาทิภาวะผูน้ ําการเปลี่ยนแปลงในผู น้ ํา
ธุ ร กิ จ การทหาร การศึ ก ษา รวมถึง ผู น้ ํา การพยาบาล เป็ น ต้น ในงานวิจ ยั ครัง้ นี้ ได้ก ําหนดให้ภ าวะผู น้ ําการ
เปลีย่ นแปลงเป็ นตัวแปรระดับกลุ่มที่เกิดจากการรับรู ้ ร่วมกันของสมาชิกภายในกลุ่ม Shared properties (Klein;
& Kozlowski. 2000: 33-34) การวัดตัวแปรจะให้พนักงานปฏิบตั ิงานส่วนหน้าของโรงแรมในทีมเดียวกันประเมิน
พฤติกรรมที่สะท้อนถึงภาวะผู น้ ําการเปลี่ยนแปลงที่หวั หน้างานคนเดียวกัน นัน้ ได้ปฏิบตั ิหรือ แสดงออกต่ อ ทีม
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พนักงาน เนื่ อ งจากตัวแปรนี้ เกิดขึ้น จากประสบการณ์ ทัศ นคติ ความคิด ค่ านิ ยม ความเชื่อที่หล่อหลอมทําให้
สมาชิกภายในกลุ่มรับรูต้ วั แปรนี้ร่วมกัน ดังนัน้ คะแนนตัวแปรภาวะผูน้ าํ การเปลีย่ นแปลงที่เก็บจากพนักงานในทีม
เดียวกัน จะต้องมีความสอดคล้องกันจึงจะสามารถนําเอาคะแนนตัวแปรจากสมาชิกแต่ละคนภายในทีมไปสร้าง
คะแนนตัวแปรเป็ นระดับกลุ่มได้ ดังเช่น งานวิจยั ของแบส และ คนอื่น ๆ (Bass; et al. 2003) ที่ทาํ นายผลการ
ปฏิบตั ิงานของกลุ่มงานโดยประเมินความเป็ นผูน้ าํ การเปลีย่ นแปลง และผูน้ าํ การแลกเปลี่ยน ผลการศึกษาพบว่า
การรับรูข้ องกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นทหารราบในภาวะผูน้ าํ การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ งั คับหมวดทหารราบ และรองผูบ้ งั คับ
หมวดทหารราบมีความสอดคล้องกัน ผลทดสอบพบว่ามีระดับการวิเคราะห์ของภาวะผู น้ ําการเปลี่ยนแปลงเป็ น
ระดับกลุ่ม งานวิจยั ของมาร์เควซ-ควินเทโร และคณะ (Marques-Quinteiro; et al. 2015) ที่พบความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผูน้ าํ การเปลีย่ นแปลงกับการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงของทีม
จากข้อ ค้น พบนี้ เป็ นหลักฐานที่ช่วยสนับสนุ นว่าภาวะผู น้ ําการเปลี่ยนแปลง เป็ นตัวแปรเชิงเหตุดา้ น
สภาพแวดล้อมของกลุม่ งานทีส่ ่งผลต่อการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงในระดับบุคคล

ตอนที่ 7 การวิเคราะห์พหุระดับ
ในการศึ ก ษาครัง้ นี้ เป็ น การวิจ ยั ทางด้า นพฤติ ก รรมศาสตร์ มุม มองการอธิ บ ายภาพกว้างของการ
ปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงของพนักงานโรงแรมนัน้ ด้วยโครงสร้างและธรรมชาติของข้อมูลที่ทาํ การศึกษานัน้ มี
ลักษณะเป็ นข้อมูลที่ลดหลัน่ กันไป(Hierarchical data) ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เป็ นพหุระดับ ถือเป็ นมุมมองระดับกลาง
(Meso-level)เป็ น การรวมกันของหลายระดับ มีการบูรณาการหลายๆ ศาสตร์ทาํ ให้มองเห็นและสามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์และพฤติกรรมของพนักงานโรงแรมที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ในส่วนนี้จึงขอนําเสนอประเด็นของการทํา
ความเข้าใจการวิเคราะห์พ หุระดับ ได้แก่ ระดับของตัวแปรพหุระดับ รู ปแบบความสัมพัน ธ์ของพหุระดับ และ
เทคนิคการวิเคราะห์พหุระดับ
7.1 ระดับของตัวแปรพหุระดับ
ตัวแปรพหุระดับ หรือตัวแปรระดับกลุ่ม สามารถแบ่งระดับการวัดตัวแปรระดับกลุ่มเป็ น 3 ระดับ ดังนี้
1) ตัวแปรกลุ่มเชิงคุ ณลักษณะ (Global properties) 2) ตัวแปรกลุ่มที่เกิดจากการรับรูร้ ่วมกันของสมาชิกกลุ่ม
(Shared properties) และ 3) ตัวแปรกลุ่มที่เกิดจากการรวมกันของคุ ณลักษณะที่ตอ้ งการวัด จากสมาชิกกลุ่ม
เดียวกัน (Configuralproperties) โดยขอนําเสนอตัวแปรกลุ่มที่เกิดจากการรับรูร้ ่วมกันของสมาชิกกลุ่ม (Shared
properties) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้ (Klein; & Kozlowski. 2000)
ตัวแปรระดับกลุ่มที่เกิดจากการรับรูร้ ่วมกันของสมาชิกกลุ่ม (Shared properties) เป็ นลักษณะของตัว
แปรกลุ่มที่เกิดจากการที่สมาชิกแต่ละคนมาอยู่รวมกัน เป็ นกลุ่ม สมาชิกกลุ่มที่ค ล้ายคลึงกันจะเกิดปฏิสมั พัน ธ์
ระหว่างกัน ได้แก่ สมาชิกกลุ่มที่มปี ระสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อที่หล่อหลอมทําให้สมาชิกภายในกลุ่มรับรูต้ วั
แปรนี้ร่วมกันก่อให้เกิดตัวแปรระดับกลุม่ ขึ้นในการศึกษาครัง้ นี้ เช่น ตัวแปรบรรยากาศการเรียนรูข้ องทีม (Team Learning
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Climate)การวัดตัวแปรจะให้พนักงานโรงแรมภายในทีมเดียวกันประเมิน พฤติกรรมที่สะท้อนถึงบรรยากาศการ
เรียนรู ้ เนื่องจากตัวแปรนี้เกิดขึ้นจากประสบการณ์ เจตคติ ความคิด ค่านิยม ความเชื่อทีม่ กี ารหล่อหลอมทําให้สมาชิก
กลุ่มมีการรับรูต้ วั แปรนี้ ร่วมกัน (Klein; & Kozlowski. 2000) นอกจากเป็ นตัวแปรระดับกลุ่มที่เกิดจากการรับรู ้
ร่วมกันของสมาชิกกลุ่มแล้ว ยังเป็ นรูปแบบการเปลีย่ นจุดอ้างอิง (Referent-shift model) ซึ่งจุดเปลีย่ นอ้างอิงนี้จะ
ทํา ให้ต วั แปรเดิ ม มีรูป แบบใหม่ โดยมีนิ ย ามเชิง ปฏิบ ตั ิการที่เปลี่ย นไปจากเดิม ด้ว ย เช่ น จากเดิม บุค คลรับ รู ้
บรรยากาศการเรียนรู ข้ องแต่ละคน แล้วนําคะแนนมารวมกัน ส่วนการเปลี่ยนจุดอ้างอิง โดยเน้นบรรยากาศการ
เรียนรูข้ องทีม บุคคลรับรู ถ้ ึงบรรยากาศการเรียนในทีม มีการเรียนรูก้ นั ภายในทีม เพื่อให้เป็ นไปตามเป้ าประสงค์
ของทีม (Chen; Mathieu; &Bliese. 2004) ด้วยแบบวัดนี้ให้พนักงานโรงแรมแต่ละคนภายในทีมเป็ นผูป้ ระเมิน
นําค่ าคะแนนที่ได้มาพิจารณาเป็ นภาพรวมของกลุ่ม (whole) ระดับของการวัดคือ การรวมค่ าเฉลีย่ ของบุคคลใน
สมาชิกกลุ่ม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ภายในกลุ่ม (rwg) และค่ าสัมประสิทธิ์ภายในชัน้ (ICC(1) และ ICC(2)) ในการ
พิจารณาความเป็ นกลุม่ ของตัวแปร
7.2 รูปแบบความสัมพันธ์พหุระดับของตัวแปร
รูปแบบความสัมพันธ์พหุระดับของตัวแปร เป็ นรูปแบบความสัมพันธ์ขา้ มระดับ (Cross-level model)
เป็ น การบรรยายความสัม พัน ธ์ระหว่ างโครงสร้างของตัว แปรอิส ระและตัว แปรตามที่อ ยู่ ต่างกัน ของระดับการ
วิเคราะห์ในการศึกษาครัง้ นี้ ศึกษาความสัมพันธ์ขา้ มระดับ ในรูปแบบของความสัมพันธ์ขา้ มระดับคัน่ กลาง (Crosslevel mediation) ซึ่งเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ที่ถูกคัน่ กลางด้วยตัวแปรข้ามระดับ
ลงมาจากตัวแปรในระดับทีมลงมาที่ระดับบุคคล นัน่ คือ บรรยากาศการเรียนรู ข้ องทีม มีอิทธิพลข้ามระดับต่อผล
การปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวในระดับบุคคล ผ่านผลการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวของทีม
(Klein; & Kozlowski. 2000)
7.3 เทคนิ คการวิเคราะห์พหุระดับ
มิวเธ็น (Muthen. 1994) ได้เสนอแนวทางขัน้ ตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 1) การตรวจสอบแบบจําลอง
สมการเชิงโครงสร้างว่าเส้นทางอิทธิพลของโมเดลที่ผูว้ ิจยั สร้างไว้มคี วามสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เพียงใด
รวมทัง้ ยังมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรใดที่ยงั ไม่ได้ทาํ การระบุหรือระบุผิดพลาดหรือไม่ (misspecification)
ต้องทําการแก้ไขให้ถูกต้อง ในขัน้ ตอนนี้ ใช้เมทริกซ์ความแปรปรวน-แปรปรวนร่วม (Total covariance matrix)
2) การประมาณค่ าความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม โดยพิจารณาว่าค่ าเมทริกซ์ความแปรปรวน-แปรปรวนร่วมระหว่าง
กลุ่มเป็ นศูนย์ แสดงว่าระหว่างกลุ่มไม่มคี วามแตกต่างกัน สะท้อนให้เห็นว่าข้อมูลนัน้ เป็ นข้อมูลระดับเดียวเท่านัน้
ในการพิจารณาว่าเป็ นศูนย์หรือไม่ สามารถประมาณค่าความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม (Intraclass correlation: ICC)
ถ้าค่า ICC ไม่มนี ยั สําคัญ แสดงว่าข้อมูลนัน้ มีเพียงระดับการวิเคราะห์เดียวเท่านัน้ 3) การทดสอบแบบจําลองและ
ประมาณค่ าโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรภายในกลุ่ม ใช้เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมภายในกลุ่ม (Pooled
within-group covariance matrix) ซึ่งเป็ นการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เกิดขึ้นที่ระดับหน่วยย่อยหรือ
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ระดับบุคคล 4) การทดสอบแบบจําลองและประมาณโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรระหว่างกลุ่ม ใช้เมทริกซ์
ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม (Between-group covariance matrix) ซึ่งเป็ นการทดสอบความสัมพัน ธ์ของตัว
แปรที่เกิดขึ้นที่ระดับกลุ่ม และ5) การวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างพหุระดับ (MSEM) โดยวิเคราะห์ทงั้ ระดับ
บุคคลและระดับกลุม่ พร้อมๆ กัน
ดัง นั้น จึ ง มี ค วามเหมาะสมในการใช้โปรแกรม Mplusในการวิเคราะห์แ บบจํา ลองความสัม พัน ธ์
โครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ เนื่องจากเป็ นโปรแกรมทีส่ ามารถวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ทัง้ สองระดับได้พร้อมๆ กัน

ตอนที่ 8 นิ ยามเชิงปฏิบตั กิ าร
การปฏิบ ตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลง (Adaptive Performance)หมายถึง พฤติกรรมการทํางานของ
พนักงานโรงแรมในการปรับ พฤติ กรรมที่ เกี่ ย วกับ การทํา งานให้เข้า กับ บทบาทใหม่ สถานการณ์ ใ หม่ หรื อ
สภาพแวดล้อ มใหม่ ๆ แบ่ ง เป็ น 5 องค์ป ระกอบดัง นี้ 1) การแก้ป ัญ หาอย่ างสร้างสรรค์ (Solving problems
creatively) เป็ นการเปลีย่ นการมองปัญหาเพื่อค้นหามุมมองแนวคิดใหม่ๆมีการคิดนอกกรอบ ค้นหาความเป็ นไป
ได้ วิธีการใหม่ๆ หรือใช้ทรัพยากรใหม่ๆ บูรณาการข้อมูลต่างๆ แล้วพัฒนาขึ้นเพือ่ แก้ไขปัญหา2) การเผชิญหน้าต่อ
เหตุการณ์ ท่ีไม่ได้คาดคิ ดมาก่ อ น (Handling unpredictable situations) เป็ นการแสดงถึงความสามารถที่จ ะ
จัดลําดับความสําคัญของเหตุการณ์เมือ่ ต้องเจอกับเหตุการณ์ท่ไี ม่ได้คาดคิด เพื่อให้ปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในการทํางานได้3) ความสามารถในการปรับตัวระหว่างบุคคล (Interpersonal adaptability) เป็ นการ
แสดงถึงความสามารถของพนักงานในการปรับรูปแบบความสัมพันธ์ในทีท่ าํ งาน ระหว่างบุคคลทีม่ คี วามแตกต่างกัน
ไม่ว่าจะภายในหน่ วยงานเดียวกันหรือต่างหน่ วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) ความมุ่งมัน่ ในการฝึ กฝนและเรียนรู ้
(Training and learning effort)เป็ น การแสดงถึง ความมุ่งมัน่ ของพนักงานที่จ ะทําในสิ่งที่เป็ น การพัฒ นาตนเอง
เรียนรูว้ ธิ ีการทํางานใหม่ๆ ปรับวิธีการทํางาน และมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการทํางาน ด้วย
การเข้าร่วมการอบรม หรือกิจกรรมต่างๆที่องค์การจัดให้ 5) การจัดการความเครียด (Managing stress)เป็ นการ
แสดงออกถึงการมีสติและใจเย็นเมือ่ ต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ท่มี คี วามยากลําบากหรือเมือ่ มีภาระงานมาก ไม่
แสดงอาการตื่นตูมเมือ่ พบเจอกับข่าวหรือสถานการณ์ท่ไี ม่ทนั ได้คาดคิดมาก่อน มีการจัดการกับความคับข้องใจโดย
มุง่ มัน่ ที่จะแก้ไขปัญหามากกว่าจะกล่าวโทษผูอ้ ่นื มีการแสดงออกทีส่ งบและมัน่ คง มีอทิ ธิพลต่อผูอ้ ่นื ที่กาํ ลังมองหา
คําแนะนํา แบบวัดนี้มลี กั ษณะเป็ นมาตรวัดประมาณค่า6 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่ปฏิบตั เิ ลย” (1 คะแนน) ถึง “ปฏิบตั มิ าก
ทีส่ ุด” (6 คะแนน) พนักงานทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผูป้ ฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงได้ดกี ว่าพนักงานทีไ่ ด้
คะแนนตํา่ กว่า
ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน (Work Engagement)หมายถึง สภาวะจิตใจทางบวกของพนักงานโรงแรมที่มี
ความความผูกพันในงานบริการแบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบ ดังนี้1) ความกระตือรือร้น (Vigor) หมายถึง การที่พนักงานมี
พลังในการทํางาน มีความยืดหยุ่นทางจิตใจสูง เต็มใจที่จะใช้ความพยายามในการทํางาน และมีความเพียรพยายาม
ในการทํางานแม้จะต้องเผชิญอุปสรรค 2) การอุทศิ ทุ่มเท (Dedication) หมายถึง ความรูส้ กึ ของพนักงานทีม่ คี วาม
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เต็มใจ ภูมิใจ มีแรงบันดาลใจ และรู ส้ ึกท้าทายในการทํางาน และ 3) ความจดจ่อใส่ใจ (Absorption) หมายถึง
ความรูส้ กึ มุ่งมัน่ และเป็ นสุขในการทํางาน ยากที่จะถอนตัวออกจากงานเหมือนเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว แบบวัดนี้มี
ลัก ษณะเป็ น มาตรวัด ประมาณค่ า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่ จ ริงเลย” (1 คะแนน) ถึง “จริงมากที่สุด ” (6 คะแนน)
พนักงานทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผูม้ คี วามยึดมันผู
่ กพันในงานมากกว่าพนักงานทีไ่ ด้คะแนนตํา่ กว่า
การรับรู ก้ ารสนับสนุ นจากหัวหน้างาน (Perceived Supervisor Support) หมายถึง การที่พนักงาน
รับรูไ้ ด้ถึงการสนับสนุ นจากหัวหน้างาน ในรู ปแบบของพฤติกรรมที่หวั หน้างานปฏิบตั ิหรือแสดงออกมาแล้วทําให้
เกิดขวัญกําลังใจทําให้พนักงานมีกาํ ลังใจที่จะปฏิบตั ิงานหรือให้บริการที่ดีกบั ลูกค้าวัดการสนับสนุ นใน 3 ด้าน คือ
1) ด้านอารมณ์ หมายถึง การที่หวั หน้างานให้กาํ ลังใจในการทํางานกับพนักงาน ด้วยการพูดปลอบโยน พูดให้
กําลังใจ และให้แสดงความยิน ดี เมื่อ พนักงานทํางานสําเร็จ 2) ด้านข้อ มูลข่ าวสาร การที่ห วั หน้างานให้ค วาม
ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาให้กบั พนักงาน ให้คาํ แนะนํา คําปรึกษา และมีการพูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับ
พนักงานและ 3) ด้านวัสดุอุปกรณ์ในการทํางาน การที่หวั หน้างานคอยดูแลจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือที่จาํ เป็ นในการ
ทํางานให้กบั พนักงาน แบบวัดนี้มลี กั ษณะเป็ นมาตรวัดประมาณค่ า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่จริงเลย” (1 คะแนน) ถึง
“จริงมากที่สุด” (6 คะแนน) พนักงานที่ได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผูท้ ร่ี บั รูก้ ารสนับสนุ นจากหัวหน้างานมากกว่า
พนักงานทีไ่ ด้คะแนนตํา่ กว่า
บรรยากาศการให้บริการ (Service Climate)หมายถึง การรับรูข้ องพนักงานที่มตี ่อสภาพแวดล้อมของ
โรงแรมที่กระตุน้ ส่งเสริมให้พนักงานทํางานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ แบบวัดนี้มลี กั ษณะเป็ นมาตรวัดประมาณค่า
6 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่จริงเลย” (1 คะแนน) ถึง “จริงมากที่สุด” (6 คะแนน) พนักงานที่ได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู ท้ ่ี
รับรูบ้ รรยากาศการให้บริการมากกว่าพนักงานที่ได้คะแนนตํา่ กว่า
ทุ น ทางจิต เชิ ง บวก(Positive psychological capital) หมายถึง หมายถึ ง สภาวะจิ ตใจทางบวกของ
พนักงานในการปฏิบตั ิงานแม้ว่าจะตกอยู่ในสภาวะกดดันหรือการเปลี่ยนแปลงในการทํางาน ทุนทางจิตเชิงบวก
ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ความมัน่ ใจในความสามารถของตน self-efficacy หมายถึง การที่พนักงานมี
ความเชื่อมัน่ ว่าตนเองเป็ นผูม้ คี วามสามารถ มีศกั ยภาพ และมีความพยายามอย่างไม่หยุดยัง้ เพื่อจะไปให้ถงึ เป้ าหมาย
หรือประสบความสําเร็จในงานที่ได้ทาํ อยู่ แม้ว่าจะมีปญั หาหรืออุปสรรคในการทํางานทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต2)
ความหวัง Hope หมายถึง การที่พนักงานมีพลังจูงใจทางบวกที่จะทําให้เกิดความรูส้ กึ ว่าตนเองมีหนทาง มีวธิ ีการที่
จะนําไปสู่ความสําเร็จของงาน และถ้าหนทางที่เลือกไว้พบอุปสรรค ก็สามารถคิดหาหนทางอื่นๆ อีกหลายหนทาง
เพื่อนําไปสู่ความสําเร็จในอนาคต 3) ความหยุ่นตัว Resilience หมายถึง ศักยภาพทางจิตใจของพนักงานในการ
ปรับคืนสู่ความเป็ นปกติ มีจติ ใจสงบ สามารถกลับทํางานได้ดีเหมือนเดิมภายหลังจากการเผชิญเหตุการณ์ท่กี ดดัน
ในการทํางาน และ 4) การมองโลกในแง่ดี Optimism หมายถึง ลักษณะวิธีคิดของพนักงานที่คิดถึงแต่ดา้ นที่ดีใน
การทํางานบริการ มีมมุ มองด้านบวกในการทํางานของตนเองไม่โทษหรือตําหนิตนเอง แต่จะมองหาโอกาสในการ
พัฒนาการทํางานต่อไปแบบวัดนี้มลี กั ษณะเป็ นมาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่จริงเลย” (1 คะแนน) ถึง “จริง
มากที่สุด” (6 คะแนน) พนักงานที่ได้คะแนนสู งกว่า แสดงว่าเป็ นผูท้ ่มี ที ุนทางจิตวิทยาเชิงบวกมากกว่าพนักงานที่ได้
คะแนนตํา่ กว่า
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บุ ค ลิก ภาพแบบเปิ ดรับ ประสบการณ์ (Openness to Experience) หมายถึง บุ คลิกภาพของผู ท้ ่ี มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองการณ์ไกล มีจินตนาการ ใจกว้างและเปิ ดรับประสบการณ์ดา้ นต่างๆ แบบวัดนี้มลี กั ษณะ
เป็ นมาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่จริงเลย” (1 คะแนน) ถึง “จริงมากที่สุด” (6 คะแนน) พนักงานที่ได้
คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผูท้ ม่ี บี คุ ลิกภาพแบบเปิ ดกว้างมากกว่าพนักงานทีไ่ ด้คะแนนตํา่ กว่า
จิตบริการ (Service Mind) หมายถึง การแสดงออกที่เหมาะสมของพนักงานบริการเพื่อทําให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจ ส่งผลให้การบริการของโรงแรมมีคุณภาพและประสิทธิภาพทีด่ ี ในการวัดจิตบริการมี 5 ด้าน คือ 1)
การมีความรูใ้ นงานทีใ่ ห้บริการ Knowledge หมายถึง การที่พนักงานมีความรูค้ วามเข้าใจในกระบวนการทํางาน ให้
ข้อมูลที่เป็ น แประโยชน์และตอบข้อซักถามลู กค้าได้ถูกต้อง หรือให้คาํ แนะนํากับลู กค้าถึงบุคคล สถานที่ท่ีค วร
ติด ต่ อหากไม่สามารถให้ขอ้ มูลใดๆ รวมทัง้ การรักษาภาพลักษณ์ ของตนเองและองค์การเป็ น อย่ างดี 2) การมี
ทัศ นคติท่ีดีAttitude หมายถึง การที่พ นักงานมีค วามรู ส้ ึกที่ดีต่อ งานบริการ ได้แก่ การให้ความสําคัญกับการ
บริการ มีความรูส้ ึกที่ดีต่องานบริการ และแสดงออกถึงความพร้อมและความเต็มใจในการให้บริการกับลูกค้า 3)
การมีกริ ิยาวาจาสุภาพManner หมายถึง กิรยิ าวาจาของพนักงานที่แสดงออกด้านความรูส้ กึ และการกระทําทีแ่ สดง
ให้เห็นว่ามีกริ ิยาวาจาสุภาพอ่อนโยนกับลูกค้า 4) การควบคุมอารมณ์Emotional Control หมายถึง การทีพ่ นักงาน
สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ทุกสถานการณ์ในขณะที่ปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ นอย่างดี พร้อมรับฟังคําติชมจาก
ลูกค้าในการให้บริการของตน และสามารถระบายอารมณ์ออกมาในรู ปแบบที่เหมาะสม 5)การควบคุ มอารมณ์
Calmness หมายถึง การที่พนักงานให้บริการตามความต้องการของลูกค้า จัดการกับสถานการณ์การให้บริการให้
ลุล่วงอย่างราบรื่น เช่น มีสมาธิและสติในการทํางาน เสนอทางเลือกที่ดีท่สี ุดให้ลูกค้า ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และทบทวนตนเองเพือ่ พัฒนาปรับปรุงการให้บริการ แบบวัดนี้มลี กั ษณะเป็ นมาตรวัดประมาณค่า
6 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่จริงเลย” (1 คะแนน) ถึง “จริงมากทีส่ ุด” (6 คะแนน) พนักงานทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผูท้ ม่ี ี
จิตบริการมากกว่าพนักงานทีไ่ ด้คะแนนตํา่ กว่า
ภาวะผู น้ ํ าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) หมายถึงการรับรูร้ ่วมกันของพนักงานใน
พฤติกรรมของหัวหน้างานที่ปฏิบตั ิต่อพนักงานในทีม4 ด้าน คือ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized
influence) หมายถึง การรับ รู ร้ ่ ว มกัน ของพนัก งานในพฤติก รรมที่ห วั หน้างานปฏิบ ตั ิ ตนเป็ น แบบอย่ า งให้ก บั
พนักงานในทีม โดยมีการเสียสละประโยชน์ของตนเองเพื่อประโยชน์ของทีมมีเป้ าหมายในการทํางานที่ชดั เจน และ
มุง่ เน้นการทุ่มเทต่อภารกิจร่วมกัน ทําให้พนักงานมีความเคารพนับถือและเกิดความภาคภูมใิ จในการทํางานร่วมกัน
กับ ผู น้ ํ า 2) การสร้า งแรงบัน ดาลใจ(Inspirational motivation) หมายถึ ง การรับ รู ร้ ่ ว มกัน ของพนัก งานใน
พฤติกรรมที่หวั หน้าได้ส่อื สารถึงเป้ าหมาย และวิสยั ทัศน์ท่เี กี่ยวกับการทํางานอย่างชัดเจน ด้วยความกระตือรือร้น
และเชื่อมัน่ ว่าจะสามารถบรรลุเป้ าหมายได้ 3) การกระตุน้ ทางปัญญา (Intellectual stimulation) หมายถึง การ
รับรู ร้ ่วมกันของพนักงานในพฤติกรรมที่หวั หน้ากระตุน้ ให้พนักงานตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น มีการหามุมมอง
ต่างๆ ในการแก้ปญั หาและมองปัญหาในหลายแง่มมุ มีการเสนอแนะวิธกี ารใหม่ๆ ในการปฏิบตั งิ าน4) การคํานึงถึง
ความเป็ น ปัจ เจกบุค คล (Individual consideration) หมายถึง การรับรู ร้ ่ วมกัน ของพนักงาน ในพฤติกรรมที่
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หัวหน้าให้ความตระหนักในความต้องการของพนักงานเป็ นรายบุคคล โดยจะปฏิบตั ิหน้าที่ในการให้คาํ แนะนําการ
ทํางาน รวมถึงการปฏิบตั ิต่อกันโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาจุดเด่นของ
พนักงานแบบวัดนี้มลี กั ษณะเป็ นมาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่จริงเลย” (1 คะแนน) ถึง “จริงมากที่สุด”
(6 คะแนน)
การปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงของทีม(Team Adaptive Performance)หมายถึง การที่พนักงาน
โรงแรมรับรู ร้ ่วมกันถึงความสามารถของทีมในการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน รู จ้ กั หน้าที่ของตน ทํางานประสาน
เชื่อมโยงกัน ร่วมกันหาทางออกและร่วมกันรับมือเมื่อเกิดปัญหาในการทํางาน แบบวัดนี้ มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัด
ประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่จริงเลย” (1 คะแนน) ถึง “จริงมากที่สุด” (6 คะแนน) พนักงานที่ได้คะแนนสูงกว่า
แสดงว่ารับรูถ้ งึ การปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงของทีมมากกว่าพนักงานทีไ่ ด้คะแนนตํา่ กว่า

ตอนที่ 9 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ภาวะผูน้ าํ การเปลีย่ นแปลง

การปฏิบตั งิ าน
ตามการเปลีย่ นแปลงของทีม

Job Resource
การรับรูก้ ารสนับสนุนจากหัวหน้างาน
บรรยากาศการให้บริการ

ความชัดเจนในบทบาท

Personal Resource
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก

ความยึดมันผู
่ กพันในงาน
- ความกระตือรือร้น
- การอุทศิ ทุ่มเท
- ความจดจ่อใส่ใจ

บุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้าง
จิตบริการ

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั

การปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลง
- การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
- การเผชิญหน้ากับสถานการณ์ทไ่ี ม่ได้คาดคิด
- ความสามารถในการปรับตัวระหว่างบุคคล
- ความมุ่งมันในการเรี
่
ยนรู ้
- การจัดการความเครียด
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PSS2
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PSS3

IAP5
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SVM
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SVM3
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ภาพประกอบ 3 แบบจําลองสมมติฐานโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ
ตัวแปรระดับบุคคล
IAP การปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลง
WENG ความยึดมันผู
่ กพันในงาน
ROLE ความชัดเจนในบทบาท
SVM จิตบริการ
OPEN บุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้าง
PCAP ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
SVC บรรยากาศการให้บริการ
PSS การรับรูก้ ารสนับสนุ นจากหัวหน้างาน

TL
TAP

ตัวแปรระดับทีม
ภาวะผูน้ าํ การเปลีย่ นแปลง
การปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงของทีม
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ตอนที่ 10 สมมติฐานการวิจยั
1. ความยึดมันผู
่ กพันในงานมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลง
2. ปัจจัยด้านทรัพยากรบุคคล (บุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้างจิตบริการ) มีอทิ ธิพลต่อการปฏิบตั งิ านตามการ
เปลีย่ นแปลง
3. ปัจจัยทีเ่ อื้อต่อการทํางาน (ความชัดเจนในบทบาท) มีอทิ ธิพลต่อการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลง
4. ปัจจัยด้านทรัพยากรบุคคล (ทุนทางจิตเชิงบวก) มีอทิ ธิพลต่อความยึดมันผู
่ กพันในงาน
5. ปัจจัยที่เอื้อต่อการทํางาน (การรับรูก้ ารสนับสนุ นจากหัวหน้างานบรรยากาศการให้บริการ) มีอิทธิพล
ต่อความยึดมันผู
่ กพันในงาน
6. ภาวะผูน้ าํ การเปลีย่ นแปลงมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงของทีม
7. การปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลของทีมมีอิทธิพลข้ามระดับต่อการปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลง
ในระดับบุคคล

59

บทที่ 3
วิธีการวิจยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการวิจยั เรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับของการปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลง
ของพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านส่วนหน้าของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวัดในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การพิทกั ษ์สทิ ธิ์กลุม่ ตัวอย่าง
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรในการศึ กษาครัง้ นี้ คือ พนักงานที่ปฏิบตั ิงานในส่วนหน้า (Front Office Operations) ของ
โรงแรมที่มมี าตรฐานโรงแรมระดับ5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 38 โรงแรม (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
2559)
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึ กษาครัง้ นี้ คือ พนักงานที่ปฏิบตั ิงานส่วนหน้า (Front Office Operations)
ของโรงแรมที่มมี าตรฐานโรงแรมระดับ 5 ดาว ประกอบด้วยผูจ้ ดั การแผนกต้อนรับส่วนหน้า ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การแผนกต้อนรับ
ส่วนหน้า พนักงานสํารองห้องพัก พนักงานต้อนรับส่วนหน้า พนักงานบริการโทรศัพท์ พนักงานเก็บเงินส่วนหน้า
หัวหน้าพนักงานบริการข้อมูลข่าวสาร พนักงานขนสัมภาระ และพนักงานเปิ ดประตู เป็ นต้น
การกําหนดขนาดของกลุ่ม ตัว อย่ างในการวิจ ยั ในกลุ่ม ตัว อย่ างระดับ บุค คล พิจ ารณาเกณฑ์ค วาม
เหมาะสมของขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เพียงพอในการวิเคราะห์ทางสถิติขนั้ สูงด้วยโปรแกรมลิสเรลและเทคนิควิธีการ
ประมาณค่ าแบบความน่ าจะเป็ นสู งสุด (Maximum likelihood) การใช้กลุ่มตัวอย่างที่มขี นาดใหญ่ จะทําให้การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ของประชากรมีความคงเส้นคงวาเช่นกัน ทัง้ นี้วธิ กี ารประมาณค่าแบบความน่ าจะเป็ นสูงสุดจะได้ผลดี
เมือ่ กลุม่ ตัวอย่างมีขนาดใหญ่กว่า 500 หน่วย (Tabachnick; &Fidell. 1996; citing Comrey; & Lee. 1992)
การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ในกลุ่มตัวอย่างระดับกลุ่ม สําหรับการศึกษาในโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างพหุระดับ โดยนักวิชาการต่ างๆ (Muthen. 1989; Heck; & Thomas. 2000) กล่าวว่า
จํานวนกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ หมาะสมสําหรับการวิเคราะห์ในระดับกลุม่ ควรมีประมาณ 50-100 กลุม่
ดังนัน้ กลุม่ ตัวอย่างระดับบุคคล ต้องมีขนาดใหญ่ ควรมากกว่า 500 คน และในระดับกลุ่มทีย่ อมรับได้
อยู่ทป่ี ระมาณ 50 กลุม่ ขึ้นไป ผูว้ จิ ยั จึงใช้เกณฑ์ดงั กล่าวในการกําหนดกลุม่ ตัวอย่างระดับบุคคลและระดับกลุม่
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การได้มากลุ่มตัวอย่าง ผู ว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน (Multi-stage sampling)
ดังนี้
1. การสุ่ มตัวอย่ างแบบชัน้ ภูมิ (Stratified random sampling) โดยใช้มาตรฐานโรงแรมเป็ นชัน้ ภูมิ
หน่ วยในการสุ่มคือ โรงแรมเขตกรุ งเทพมหานครที่มีมาตรฐานโรงแรมระดับ 5 ดาว โดยสุ่มมาร้อยละ 50 ของ
จํานวนโรงแรม ในขัน้ นี้ได้โรงแรม 19 แห่ง
2. การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยใช้แผนกเป็ นกลุม่ หน่ วยในการสุ่ม
คือ แผนกต้อนรับส่วนหน้า (Front office department) จึงสุ่มมาทัง้ แผนกต้อนรับส่วนหน้า ซึ่งมีส่วนงานภายใต้แผนก
ต้อนรับ 4 ส่วนงานในขัน้ นี้จะได้กลุม่ ตัวอย่าง76 กลุม่
3. การสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) หน่ วยในการสุ่มคือ พนักงานโรงแรม โดยสุ่มอย่าง
ง่ายมากลุม่ ละ 3-5 คน ในขัน้ นี้จะได้กลุม่ ตัวอย่างจํานวน 315 คน

2. การสร้างและหาคุณภาพเครือ่ งมือวัดในการวิจยั

ในการวัดตัวแปรในงานวิจยั นี้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็ น 11 ตอน
ซึ่งใช้วดั ตัวแปรในการวิจยั นี้ทงั้ หมด 10 ตัวแปร โดยผูว้ ิจยั ได้ทาํ การพัฒนาแบบวัดจากงานวิจยั ภายต่างประเทศ
และงานวิจ ยั ภายในประเทศที่มีน กั วิจ ยั สร้างไว้ และนําแบบวัด ที่มีก ารสร้างไว้แล้ว มาดําเนิ น การใช้แล้ว ซึ่ง มี
รายละเอียดของขัน้ ตอนในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องตามตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั เพื่อกําหนดเป็ น
นิยามเชิงปฏิบตั กิ ารของตัวแปรที่ตอ้ งการวัด
ขัน้ ตอนที่ 2การสร้างข้อคําถามในแต่ละตัวแปรตามนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการดังนี้ กรณี
ตัว แปรที่มีเครื่อ งมือ มาตรฐานที่สร้างไว้แล้ว และสอดคล้อ งกับ นิ ยามเชิง ปฏิบตั ิ การ ผู ว้ ิจ ยั นําเครื่อ งมือ นัน้ มา
ดัดแปลงและแก้ไขให้เหมาะสมกับบริบทที่ศึกษา สําหรับเครื่องมือจากต่างประเทศผูว้ จิ ยั ทําการแปลข้อคําถามเป็ น
ภาษาไทยแล้วปรับปรุงให้เหมาะกับบริบทที่ศึกษา นําเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความชัดเจน ความ
ถูกต้อง ความครอบคลุมในเนื้อหา และความเหมาะสมของข้อคําถาม จากนัน้ นําผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขเบื้องต้น
และพัฒนาเป็ นเครื่องมือวิจยั ฉบับร่าง โดยแบบวัดทัง้ หมดมีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ
ขัน้ ตอนที่ 3 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ของแบบวัดโดยอาจารย์ผูเ้ ชี่ยวชาญ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ผู ว้ ิจยั นําแบบวัดที่สร้างขึ้นพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อการวิจยั วัตถุประสงค์การวิจยั
กรอบแนวคิดการวิจยั นิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปรในการวิจยั ให้ผูเ้ ชี่ยวชาญเครื่องมือตรวจสอบที่ใช้ในการวิจยั
จํานวน 5 ท่าน (รายนามผูเ้ ชี่ยวชาญแสดงในภาคผนวก) ประกอบไปด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ 1 ท่าน
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการโรงแรม 2 ท่าน ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาองค์การ 2 ท่าน ทําการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความครอบคลุม ความชัดเจนของข้อคําถาม และความถูกต้องทางภาษา
รวมทัง้ ข้อ เสนอแนะอื่น ๆ แล้ว นํามาปรับปรุ งแก้ไข ข้อ คําถามที่นําไปใช้ได้จ ะต้อ งมีการประเมิน ค่ าดัชนี ค วาม
สอดคล้องระหว่างเนื้อหาในข้อคําถามกับนิยามเชิงปฏิบตั ิการและแนวคิดทฤษฎีของตัวแปรในการวิจยั (Index of Item-
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Objective Congruence) IOCโดยได้กาํ หนดให้ผูเ้ ชี่ยวชาญตัดสินใจว่าข้อคําถามในแบบสอบถามแต่ละข้อมีความ
สอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบตั ิการทีม่ ่งุ วัดหรือไม่ มีเกณฑ์ดงั นี้ คือ 1 = คําถามสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการ
วัด 0 = ไม่แน่ใจว่าคําถามสอดคล้องกับจุดมุง่ หมายที่ตอ้ งการวัด และ -1 = คําถามไม่สอดคล้องกับจุดมุง่ หมาย
ที่ตอ้ งการวัด โดยพิจ ารณาใช้ขอ้ คําถามที่มีค่ า IOC มากกว่า 0.50 ขึ้นไป (Rovinelli; & Hambleton. 1977)
สําหรับข้อคําถามที่มคี ่า IOC ตํา่ กว่า 0.05 เล็กน้อย ผูว้ จิ ยั ทําการปรับปรุงเนื้อหาตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ก่อนนํามาใช้จริง
ขัน้ ตอนที่ 4 การทดลองใช้ โดยผู ว้ ิจยั นําแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขจากข้อเสนอแนะของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ มาทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่มคี วามใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ พนักงานที่ปฏิบตั ิงานใน
โรงแรมที่มมี าตรฐาน 4 ดาว จํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยใช้การวิเคราะห์ค่าอํานาจจําแนก
รายข้อด้วยค่าสหสัมพันธ์คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total correlation) โดยพิจารณาตัดทิ้งหรือปรับข้อ
คําถามที่มคี ่ าสหสัมพันธ์ตาํ ่ กว่า 0.30 (Nunnally; & Bernstein. 1994) และความเชื่อมัน่ (Reliability) ด้วยค่ า
สัม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่ ง ค่ า ความเชื่ อ มัน่ ที่ ใ ห้ก ารยอมรับ
โดยทัว่ ไปควรมีค่าสูงกว่า 0.70 (Kline. 2000)
ขัน้ ตอนที่ 5 ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดด้านความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) ของตัวแปร
ระดับบุคคล โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis: CFA) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์
เชิงการวัดระหว่างตัวแปรแฝงกับตัวแปรสังเกต โดยกําหนดให้ตวั บ่งชี้ในแต่ละด้านของตัวแปรแฝงมีความสัมพันธ์
เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านนัน้ ๆ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแต่ละโมเดลพิจารณาจากความ
สอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หากผลการวิเคราะห์พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่าโมเดลมีความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง พิจารณาได้จากเกณฑ์ดชั นีท่ใี ช้ตรวจสอบความ
กลมกลืนของโมเดล ดังนี้ (Schumacker; & Lomax. 2004: Hair; et al. 2010)
ค่าสถิตวิ ดั ระดับความกลมกลืนของโมเดล

X2
X2 / df
Comparative fit index: CFI
Tucker – Lewis index: TLI
Root mean squared error of approximation: RMSEA

เกณฑ์ระดับความกลมกลืน
ไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
มีค่าน้อยกว่า 5.00
มีค่ามากกว่า 0.90
มีค่ามากกว่า 0.90
มีค่ามากกว่า 0.08

หากผลการตรวจสอบพบว่าโมเดลไม่มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู ว้ ิจยั จะปรับ
โมเดลแล้วทําการวิเคราะห์ใหม่ การปรับแก้จะอยู่ภายใต้พ้ นื ฐานทางทฤษฎีท่ผี ูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องนอกจากนี้ ผู ว้ ิจยั ได้วิเคราะห์หาค่ าความเชื่อมัน่ และความเที่ยงตรงในการวัด (Construct reliability
and validity) โดยทําการตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้ว่าตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝงมีความเชื่อมัน่ และความ
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เทีย่ งตรงในการวัดตัวแปรแฝง โดยทําการคํานวณหาค่าความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง (Construct reliability: CR)
ซึง่ เกณฑ์การพิจารณาหากมีมากกว่า 0.70 แสดงว่าตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝงมีค่าความเชื่อมันในการวั
่
ดตัวแปร
แฝง หรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านทีต่ วั แปรสังเกตนัน้ จะวัด (Hair; et al . 2010)
และทําการคํานวณหาค่ าเฉลี่ยความแปรปรวนของตัวบ่งชี้ท่ีตวั แปรแฝงสามารถอธิบายได้ (Average variance
extract: AVE) เกณฑ์การพิจารณาหากมีค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่าตัวบ่งชี้น้ ีมคี วามเที่ยงตรงในการวัดตัวแปรแฝง
ในด้านที่ตวั บ่งชี้นนั้ จะวัด (Hair; et al. 2010) หลังจากนัน้ ทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงของตัวบ่งชี้โดยการหา
ค่ าความเที่ยงตรงเชิงเสมือน (Convergent validity) โดยตัวบ่งชี้ของตัวแปรแฝงต้องมีค่านํา้ หนักองค์ประกอบ
(Factor loading) ของตัว แปรแฝงที่ ว ดั อย่ า งมี น ัย สํา คัญ เกณฑ์พิ จ ารณาขัน้ ตํา่ ที่ ย อมรับ ได้ข องค่ านํ้าหนัก
องค์ประกอบควรอยู่ระหว่าง 0.30 ถึง 0.40 (Hair; et al. 2010: 118) และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจําแนก
(Discriminant validity) คือข้อคําถามในแบบวัดเดียวกันไม่ใช่กลายเป็ นองค์ประกอบเดียวกันแต่ เป็ นการวัด
องค์ประกอบที่แตกต่ างกันได้ตามโครงสร้างทฤษฎีของตัวแปรซึ่งสามารถใช้วิธีการตรวจสอบโดยการใช้วิธีการ
วิเคราะห์แบบจําลองระหว่ างแบบจําลองที่มีอ งค์ประกอบตามโครงสร้างทฤษฎีเปรียบเทียบกับแบบจําลองที่มี
องค์ประกอบเดียวหรือสององค์ประกอบ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ มีจาํ นวน 10 แบบวัดแต่ ละแบบวัดมีรายละเอียดของการสร้างแบบวัด
และผลของการหาคุ ณ ภาพของแบบวัด ตัว แปรระดับ บุ ค คล โดยการวิ เคราะห์อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน
(Confirmatory factor analysis: CFA) มีรายละเอียดดังนี้
1. แบบวัดการปฏิบตั งิ านตามการเปลี่ยนแปลง (Adaptive Performance)
การสร้างแบบวัดการปฏิบตั งิ านตามการเปลี่ยนแปลง
ผูว้ จิ ยั ได้พฒั นาและปรับปรุงแบบวัดการปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงของชาร์บอนเนียร์ วอยริน และรุ
สเซล (Charbonnier-Voirin; & Roussel. 2012) โดยเป็ นการวัดพฤติกรรมการทํางานของพนักงานโรงแรมในการปรับ
พฤติกรรม ของตนให้เข้ากับบทบาทใหม่ สถานการณ์ใหม่ หรือสภาพแวดล้อมใหม่ๆ แบ่งเป็ น5 องค์ประกอบดังนี้
1) การแก้ป ญ
ั หาอย่ า งสร้างสรรค์ (Solving problems creatively) เป็ น การเปลี่ย นการมองปัญ หาเพื่ อ ค้น หา
มุมมองแนวคิดใหม่ๆมีการคิดนอกกรอบ ค้นหาความเป็ นไปได้ วิธีการใหม่ๆ หรือใช้ทรัพยากรใหม่ๆ บูรณาการ
ข้อ มูลต่ างๆ แล้วพัฒ นาขึ้น เพื่อ แก้ไขปัญ หา2) การเผชิญ หน้าต่ อ เหตุการณ์ท่ีไม่ได้คาดคิ ด มาก่ อ น (Handling
unpredictable situations) เป็ นการแสดงถึงความสามารถที่จะจัดลําดับความสําคัญของเหตุการณ์เมื่อต้องเจอ
กับเหตุการณ์ท่ไี ม่ได้คาดคิด เพื่อให้ปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในการทํางานได้3) ความสามารถใน
การปรับตัวระหว่างบุคคล (Interpersonal adaptability) เป็ นการแสดงถึงความสามารถของพนักงานในการปรับ
รู ปแบบความสัมพันธ์ในที่ทาํ งาน ระหว่างบุคคลที่มคี วามแตกต่างกันไม่ว่าจะภายในหน่ วยงานเดียวกันหรือต่ าง
หน่ วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) ความมุ่งมัน่ ในการฝึ กฝนและเรียนรู ้ (Training and learning effort) เป็ น
การแสดงถึงความมุ่งมัน่ ของพนักงานที่จะทําในสิ่งที่เป็ นการพัฒนาตนเอง เรียนรูว้ ิธีการทํางานใหม่ๆ ปรับวิธีการ
ทํางาน และมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการทํางาน ด้วยการเข้าร่วมการอบรม หรือกิจกรรม
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ต่างๆที่องค์การจัดให้ 5) การจัดการความเครียด (Managing stress)เป็ นการแสดงออกถึงการมีสติและใจเย็นเมือ่
ต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ท่มี คี วามยากลําบากหรือเมือ่ มีภาระงานมาก ไม่แสดงอาการตื่นตูมเมือ่ พบเจอกับข่าว
หรือสถานการณ์ท่ีไม่ทนั ได้คาดคิดมาก่อน มีการจัดการกับความคับข้องใจโดยมุ่งมัน่ ที่จะแก้ไขปัญหามากกว่าจะ
กล่าวโทษผูอ้ ่นื มีการแสดงออกทีส่ งบและมันคง
่ มีอทิ ธิพลต่อผูอ้ ่นื ที่กาํ ลังมองหาคําแนะนํา แบบวัดนี้มลี กั ษณะเป็ น
มาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่ปฏิบตั ิเลย” (1 คะแนน) ถึง “ปฏิบตั ิมากที่สุด” (6 คะแนน) พนักงานที่ได้
คะแนนสู งกว่า แสดงว่าเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าพนักงานที่ได้คะแนนตํา่ กว่า มีจาํ นวนข้อ
คําถามทัง้ สิ้น 18 ข้อ
การหาคุณภาพแบบวัดการปฏิบตั งิ านตามการเปลี่ยนแปลง
แบบวัด การปฏิ บ ตั ิ ง านตามการเปลี่ย นแปลงมีข นั้ ตอนการหาคุ ณ ภาพของแบบวัด ดัง นี้ การ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญพบว่า ค่าความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่สอดคล้องกันระหว่าง
ข้อคําถาม และนิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปรในการวิจยั (Item-objective congruence index: IOC) ผลการ
วิเคราะห์ค่า IOC จากข้อคําถามทัง้ หมด 18 ข้อ พบว่ามีค่า IOC เท่ากับ 0.20 จํานวน 2 ข้อ และอยู่ระหว่าง 0.60
ถึง 1.00จํานวน 16 ข้อ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การตัดข้อคําถามที่มีค่า 0.20 ทิ้ง หลังจากนัน้ นําไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือด้านความเชื่อมัน่ (Reliability) ผลจากการวิเคราะห์ความเชื่อมัน่ พบว่าแบบวัดการปฏิบตั ิงาน
ตามการเปลี่ยนแปลงมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ ากับ 0.93แสดงว่าแบบวัดที่พ ฒั นาขึ้นมีคุณ ภาพด้านความสอดคล้อ ง
ภายในอยู่ในระดับที่ยอมรับได้มคี ่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.205 – 0.827 จากนัน้ ผูว้ จิ ยั นําแบบวัดไปทดลอง
เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบค่ าความเชื่อมัน่ พบว่าแบบวัดนี้ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.942 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่
ระหว่ าง 0.430 – 0.738 และทําการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัด การปฏิบ ตั ิ ง านตามการ
เปลีย่ นแปลง ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าแบบจําลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
X2= 243.816, df = 92, CFI = 0.940, TLI = 0.922, RMSEA = 0*072 พบว่าดัชนี ความกลมกลืนผ่านเกณฑ์
ทุกตัว ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าแบบจําลองการปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เมื่อ พิจารณาความเชื่อ มัน่ ของตัว แปรแฝงพบว่า CR = 0.953 และAVE = 0.614 แสดงว่าข้อคําถามหรือตัวแปร
สังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านที่ตวั แปรสังเกตนัน้ จะวัดสําหรับค่ านํา้ หนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้
พบว่า ค่ านํา้ หนักองค์ประกอบของข้อคําถามรายข้ออยู่ระหว่าง 0.631 – 0.739ดังนัน้ แบบวัดการปฏิบตั ิงานตามการ
เปลีย่ นแปลงมีจาํ นวน 16 ข้อ
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ตัวอย่างแบบวัดการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลง
ด้านการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
0 ฉันไม่ลงั เลทีจ่ ะเสนอวิธกี ารแก้ไขปัญหาใหม่ๆ
ปฏิบตั มิ ากทีส่ ุด
……….……..

ปฏิบตั มิ าก
……….……..

ปฏิบตั คิ ่อนข้างมาก ปฏิบตั คิ ่อนข้างน้อย
……….……..

……….……..

ปฏิบตั นิ อ้ ย
……….……..

ไม่ปฏิบตั เิ ลย
……….……..

ด้านการเผชิญหน้าต่อเหตุการณ์ทไ่ี ม่ได้คาดคิดมาก่อน
0 ฉันจัดระเบียบการทํางานของตนเองเพือ่ ให้งา่ ยต่อการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่
ปฏิบตั มิ ากทีส่ ุด
……….……..

ปฏิบตั มิ าก
……….……..

ปฏิบตั คิ ่อนข้างมาก ปฏิบตั คิ ่อนข้างน้อย
……….……..

……….……..

ปฏิบตั นิ อ้ ย
……….……..

ไม่ปฏิบตั เิ ลย
……….……..

ด้านความสามารถในการปรับตัวระหว่างบุคคล
0 ฉันเรียนรูว้ ธิ กี ารใหม่ ๆ เพือ่ ให้การทํางานดีข้นึ และเพือ่ ให้สามารถทํางานร่วมกับเพือ่ นร่วมงานได้
ปฏิบตั มิ ากทีส่ ุด
……….……..

ปฏิบตั มิ าก
……….……..

ปฏิบตั คิ ่อนข้างมาก ปฏิบตั คิ ่อนข้างน้อย
……….……..

……….……..

ปฏิบตั นิ อ้ ย

ไม่ปฏิบตั เิ ลย

ปฏิบตั นิ อ้ ย

ไม่ปฏิบตั เิ ลย

ปฏิบตั นิ อ้ ย

ไม่ปฏิบตั เิ ลย

……….……..

……….……..

ด้านความมุง่ มันในการฝึ
่
กฝนและเรียนรู ้
0 ฉันมองหาสิง่ ใหม่ๆ ทีจ่ ะนํามาพัฒนาวิธกี ารทํางานของตนเอง
ปฏิบตั มิ ากทีส่ ุด
……….……..

ปฏิบตั มิ าก
……….……..

ปฏิบตั คิ ่อนข้างมาก ปฏิบตั คิ ่อนข้างน้อย
……….……..

……….……..

ด้านการจัดการความเครียด
0 เมือ่ อยู่ในสถานการณ์ทต่ี อ้ งมีการตัดสินใจฉันจะตัง้ สติให้ดีก่อนตัดสินใจ
ปฏิบตั มิ ากทีส่ ุด
……….……..

ปฏิบตั มิ าก
……….……..

ปฏิบตั คิ ่อนข้างมาก ปฏิบตั คิ ่อนข้างน้อย
……….……..

……….……..

……….……..

……….……..

……….……..

……….……..

2. ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน (Work Engagement)
การสร้างแบบวัดความยึดมัน่ ผูกพันในงาน
ผูว้ ิจยั พัฒนาและปรับปรุงแบบวัดความยึดมัน่ ผูกพันในงานมาจากงานวิจยั ของ Karatepe; &Karadas.
2014(ตามแนวคิดของ Schaufeli; et al. 2002) สภาวะจิตใจทางบวกของพนักงานโรงแรมที่มคี วามความผู กพันในงาน
บริการแบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบ ดังนี้1) ความกระตือรือร้น (Vigor) หมายถึง การที่พนักงานมีพลังในการทํางาน มีความ
ยืดหยุ่นทางจิตใจสูง เต็มใจที่จะใช้ความพยายามในการทํางาน และมีความเพียรพยายามในการทํางานแม้จะต้อง
เผชิญอุปสรรค2) การอุทศิ ทุ่มเท (Dedication) หมายถึง ความรูส้ กึ ของพนักงานที่มคี วามเต็มใจ ภูมใิ จ มีแรงบันดาลใจ
และรูส้ กึ ท้าทายในการทํางาน และ 3) ความจดจ่อใส่ใจ (Absorption) หมายถึง ความรูส้ กึ มุ่งมัน่ และเป็ นสุขในการ
ทํางาน ยากที่จะถอนตัวออกจากงานเหมือนเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว แบบวัดนี้ มลี กั ษณะเป็ นมาตรวัดประมาณค่ า 6
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ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่จริงเลย”(1 คะแนน) ถึง “จริงมากที่สุด” (6 คะแนน) พนักงานที่ได้คะแนนสู งกว่า แสดงว่าเป็ นผูม้ ี
ความยึดมันผู
่ กพันในงานมากกว่าพนักงานทีไ่ ด้คะแนนตํา่ กว่า มีจาํ นวนข้อคําถามทัง้ สิ้น 10 ข้อ
การหาคุณภาพแบบวัดความยึดมัน่ ผูกพันในงาน
แบบวัดความยึดมันผู
่ กพันในงานมีขนั้ ตอนการหาคุณภาพของแบบวัด ดังนี้ การตรวจสอบความเทีย่ งตรง
ตามเนื้ อหาโดยผู เ้ ชี่ยวชาญพบว่ า ค่ าความคิ ดเห็นของผู เ้ ชี่ยวชาญที่สอดคล้องกันระหว่างข้อคําถาม และนิ ยามเชิง
ปฏิบตั ิการของตัวแปรในการวิจยั (Item-objective congruence index: IOC) ผลการวิเคราะห์ค่า IOC จากข้อคําถาม
ทัง้ หมด 10 ข้อ พบว่ามีค่ า IOC อยู่ ระหว่าง 0.60ถึง 1.00 หลังจากนั้น นําไปทดลองใช้เพื่อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพ
เครื่องมือด้านความเชื่อมัน่ (Reliability) ผลจากการวิเคราะห์ความเชื่อมัน่ พบว่าแบบวัดความยึดมันผู
่ กพันในงานมี
ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.901แสดงว่าแบบวัดทีพ่ ฒั นาขึ้นมีคุณภาพด้านความสอดคล้องภายในอยู่ในระดับทีย่ อมรับ
ได้มคี ่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.574 – 0.818จากนัน้ ผูว้ จิ ยั นําแบบวัดไปทดลองเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบ
ค่าความเชื่อมัน่ พบว่าแบบวัดนี้มคี ่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.904 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.582 – 0.783 และ
ทําการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดความยึดมันผู
่ กพันในงาน ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน พบว่า แบบจําลองความยึดมัน่ ผู กพันในงาน ยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผู ว้ ิจยั จึงได้
พิจารณาตัดข้อคําถามที่มคี ่านํา้ หนักองค์ประกอบ (Factor loading) น้อย รวมไปถึงข้อคําถามที่มคี วามซํา้ ซ้อนกับ
ข้อคําถามอื่นๆ ออกไป โดยทําการตัดออกทีละข้อคําถาม จนแบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
พิจารณาได้จากค่าสถิติท่ีใช้ตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนของความยึดมัน่ ผูกพันในงาน ได้แก่ X2= 60.462, df = 23,
CFI = 0.962, TLI = 0.940, RMSEA = 0.072 พบว่ าดัชนี ความกลมกลืนผ่ านเกณฑ์ทุ กตัว ดังนั้น จึ งสรุ ปได้ว่ า
แบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมือ่ พิจารณาความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝงพบว่า CR = 0.919 และ
AVE = 0.560 แสดงว่าข้อคําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านที่ตวั แปรสังเกต
นัน้ จะวัด สําหรับค่านํา้ หนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้พบว่า ค่านํา้ หนักองค์ประกอบของข้อคําถามรายข้ออยู่ระหว่าง
0.589 – 0.804ดังนัน้ แบบวัดความยึดมันผู
่ กพันในงานมีจาํ นวนข้อคําถามทีป่ รับใหม่จาํ นวน 9 ข้อ
ตัวอย่างแบบวัดความยึดมันผู
่ กพันในงาน
ด้านความกระตือรือร้น
0 เมือ่ ตื่นเช้ามาฉันรูส้ กึ อยากไปทํางาน
จริงมากทีส่ ุด
……….……..

จริงมาก

……….……..

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

……….……..

……….……..

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

……….……..

……….……..

ด้านการอุทศิ ทุ่มเท
0 ฉันทุ่มเทใส่ใจในงานทีท่ าํ
จริงมากทีส่ ุด
……….……..

จริงมาก

……….……..

……….……..

……….……..

……….……..

……….……..
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ด้านความจดจ่อใส่ใจ
0 เมือ่ ลงมือทํางานฉันจะอยู่กบั งานโดยไม่สนใจเรื่องอื่น
จริงมากทีส่ ุด
……….……..

จริงมาก

……….……..

ค่อนข้างจริง
……….……..

ค่อนข้างไม่จริง
……….……..

ไม่จริง

……….……..

ไม่จริงเลย
……….……..

3. แบบวัดความชัดเจนในบทบาท(Role clarity)
การสร้างแบบวัดความชัดเจนในบทบาท
ผูว้ จิ ยั พัฒนาและปรับปรุงแบบวัดความชัดเจนในบทบาทจากงานวิจยั Barakus, Yavas; &Karatape.
2008 (ตามแนวคิดของ Bakker &Demerouti. 2008)ความชัดเจนในบทบาทหมายถึง การที่พนักงานมีความเข้าใจใน
บทบาทและหน้าทีท่ ่รี บั ผิดชอบ ตลอดจนความเข้าใจถึงความคาดหวังจากบุคคลอื่นและความคาดหวังขององค์กรที่
มีต่อบทบาทและตําแหน่ งที่พนักงานดํารงสถานะอยู่ แบบวัดนี้มลี กั ษณะเป็ นมาตรวัดประมาณค่ า 6 ระดับ ตัง้ แต่
“ไม่จริงเลย” (1 คะแนน) ถึง “จริงมากทีส่ ุด” (6 คะแนน) พนักงานที่ได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผูท้ ่รี บั รูถ้ งึ ความ
ชัดเจนในบทบาทมากกว่าพนักงานที่ได้คะแนนตํา่ กว่า มีจาํ นวนข้อคําถามทัง้ สิ้น 8 ข้อ
การหาคุณภาพแบบวัดความชัดเจนในบทบาท
แบบวัดความชัดเจนในบทบาทมีขนั้ ตอนการหาคุณภาพของแบบวัด ดังนี้ การตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญพบว่า ค่าความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่สอดคล้องกันระหว่างข้อคําถาม และนิยามเชิง
ปฏิบตั ิการของตัวแปรในการวิจยั (Item-objective congruence index: IOC) ผลการวิเคราะห์ค่า IOC จากข้อคําถาม
ทัง้ หมด 8 ข้อ พบว่ ามีค่ า IOC อยู่ ระหว่ าง 0.80ถึง 1.00 หลัง จากนั้น นําไปทดลองใช้เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพ
เครื่องมือด้านความเชื่อมัน่ (Reliability) ผลจากการวิเคราะห์ความเชื่อมัน่ พบว่าแบบวัดการรับรูก้ ารสนับสนุ นจาก
หัวหน้างานมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.846แสดงว่าแบบวัดที่พฒั นาขึ้นมีคุณภาพด้านความสอดคล้องภายในอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้มคี ่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.398 – 0.673จากนัน้ ผูว้ จิ ยั นําแบบวัดไปทดลองเก็บข้อมูล
เพื่อตรวจสอบค่ าความเชื่อมัน่ พบว่าแบบวัดนี้มคี ่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.902 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง
0.659 – 0.798 และทําการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากหัวหน้างาน
ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจําลองความชัดเจนในบทบาทยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงได้พิจารณาตัดข้อคําถามที่มคี ่านํา้ หนักองค์ประกอบ (Factor loading) น้อย รวมไปถึง
ข้อคําถามที่มีความซํา้ ซ้อ นกับข้อ คําถามอื่น ๆ ออกไป โดยทําการตัด ออกทีละข้อคําถามจนแบบจําลองมีความ
กลมกลืน กับ ข้อ มูล เชิ งประจัก ษ์ พิจ ารณาได้จ ากค่ าสถิติท่ีใช้ต รวจสอบดัชนี ค วามกลมกลืน ของการรับ รู ก้ าร
สนับ สนุ น จากหัว หน้างานได้แก่ X2= 0.139, df = 2, CFI =1.00, TLI = 1.00, RMSEA = 0.000 พบว่ าดัช นี
ความกลมกลืนผ่านเกณฑ์ทุกตัว ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าแบบจําลองความชัดเจนในบทบาทมีความกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์เมื่อพิจารณาความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝงพบว่า CR = 0.937 และAVE = 0.713 แสดงว่าข้อคําถาม
หรือ ตัว แปรสัง เกตมีค วามสัม พัน ธ์เฉพาะกับ ตัว แปรแฝงในด้า นที่ต วั แปรสัง เกตนั้น จะวัด สํา หรับ ค่ านํา้ หนัก
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องค์ประกอบของตัวบ่งชี้พบว่า ค่านํา้ หนักองค์ประกอบของข้อคําถามรายข้ออยู่ระหว่าง 0.726 – 0.919ดังนัน้ แบบ
วัดการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากหัวหน้างานมีจาํ นวนข้อคําถามที่ปรับใหม่จาํ นวน 4 ข้อ
ตัวอย่างแบบวัดความชัดเจนในบทบาท
0 ฉันเข้าใจถึงหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตนเอง
จริงมากทีส่ ุด
……….……..

จริงมาก

……….……..

ค่อนข้างจริง
……….……..

ค่อนข้างไม่จริง
……….……..

ไม่จริง

……….……..

ไม่จริงเลย

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

……….……..

00ฉันทํางานกับหลายๆ ทีมทีท่ าํ งานแตกต่างกัน
จริงมากทีส่ ุด
……….……..

จริงมาก

……….……..

ค่อนข้างจริง
……….……..

……….……..

……….……..

……….……..

4. แบบวัดการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากหัวหน้างาน(Perceived Supervisor Support)
การสร้างแบบวัดการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากหัวหน้างาน
ผูว้ ิจยั พัฒนาปรับปรุ งแบบวัดการรับรู ก้ ารสนับสนุ นจากหัวหน้างานจากงานวิจยั ของ พรพรรณ บัวทอง.
2557การรับรู ก้ ารสนับสนุ นจากหัวหน้างาน หมายถึง การที่พ นักงานรับรู ไ้ ด้ถึงการสนับสนุ นจากหัวหน้างาน ใน
รูปแบบของพฤติกรรมที่หวั หน้างานปฏิบตั หิ รือแสดงออกมาแล้วทําให้เกิดขวัญกําลังใจ ทําให้พนักงานมีกาํ ลังใจทีจ่ ะ
ปฏิบตั งิ านหรือให้บริการทีด่ กี บั ลูกค้าวัดการรับรูส้ นับสนุ นของของหัวหน้า 3 ด้านคือ 1) ด้านอารมณ์หมายถึง การที่
หัวหน้างานให้กาํ ลังใจในการทํางานกับพนักงาน ด้วยการพูดปลอบโยน พูดให้กาํ ลังใจ และให้แสดงความยินดีเมือ่
พนักงานทํางานสําเร็จ 2) ด้านข้อมูลข่าวสาร การที่หวั หน้างานให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาให้กบั พนักงาน
ให้คาํ แนะนํา คําปรึกษา และมีการพูดคุ ยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพนักงานและ 3) ด้านวัสดุอุปกรณ์ในการ
ทํางาน การทีห่ วั หน้างานคอยดูแลจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือทีจ่ าํ เป็ นในการทํางานให้กบั พนักงาน แบบวัดนี้มลี กั ษณะ
เป็ นมาตรวัดประมาณค่ า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่จริงเลย” (1 คะแนน) ถึง “จริงมากที่สุด” (6 คะแนน) พนักงานที่ได้
คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผูท้ ่รี บั รูก้ ารสนับสนุ นจากหัวหน้างานมากกว่าพนักงานที่ได้คะแนนตํา่ กว่า มีจาํ นวนข้อ
คําถามทัง้ สิ้น 8 ข้อ
การหาคุณภาพแบบวัดการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากหัวหน้างาน
แบบวัดการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากหัวหน้างาน มีขนั้ ตอนการหาคุณภาพของแบบวัด ดังนี้ การตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญพบว่า ค่ าความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่สอดคล้องกันระหว่างข้อคําถาม
และนิ ยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปรในการวิจยั (Item-objective congruence index: IOC) ผลการวิเคราะห์ค่า IOC
จากข้อคําถามทัง้ หมด 8 ข้อ พบว่ามีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80ถึง 1.00 หลังจากนัน้ นําไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบ
คุ ณ ภาพเครื่องมือด้านความเชื่อมัน่ (Reliability) ผลจากการวิเคราะห์ความเชื่อมัน่ พบว่าแบบวัด การรับรู ก้ าร
สนับสนุ นจากหัวหน้างานมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.804แสดงว่าแบบวัดที่พฒั นาขึ้นมีคุณภาพด้านความสอดคล้อง
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ภายในอยู่ในระดับที่ยอมรับได้มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ ระหว่าง 0.398 – 0.673จากนัน้ ผู ว้ ิจยั นําแบบวัดไป
ทดลองเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบค่ าความเชื่อมัน่ พบว่าแบบวัดนี้มคี ่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.922 มีค่าอํานาจจําแนก
รายข้อ อยู่ ระหว่าง 0.659 – 0.798 และทําการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัด การรับรู ก้ าร
สนับสนุ นจากหัวหน้างานด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจําลองการรับรูก้ ารสนับสนุ นจาก
หัว หน้า งานยัง ไม่ ส อดคล้อ งกับ ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ ดัง นั้น ผู ว้ ิจ ยั จึง ได้พิจ ารณาตัด ข้อ คําถามที่ มีค่ านํ้าหนัก
องค์ประกอบ (Factor loading) น้อย รวมไปถึงข้อคําถามที่มคี วามซํา้ ซ้อนกับข้อคําถามอื่นๆ ออกไป โดยทําการ
ตัดออกทีละข้อคําถามจนแบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าสถิตทิ ่ใี ช้ตรวจสอบ
ดัชนีความกลมกลืนของการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากหัวหน้างานได้แก่ X2= 24.802, df = 10, CFI = 0.985, TLI =
0.968, RMSEA = 0.069 พบว่าดัชนีความกลมกลืนผ่านเกณฑ์ทุกตัว ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าแบบจําลองการรับรูก้ าร
สนับสนุ นจากหัวหน้างานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์เมือ่ พิจารณาความเชื่อมันของตั
่
วแปรแฝงพบว่า CR
= 0.937 และAVE = 0.713 แสดงว่าข้อคําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านทีต่ วั
แปรสังเกตนัน้ จะวัด สําหรับค่านํา้ หนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้พบว่า ค่านํา้ หนักองค์ประกอบของข้อคําถามรายข้อ
อยู่ระหว่าง 0.726 – 0.919ดังนัน้ แบบวัดการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากหัวหน้างานมีจาํ นวนข้อคําถามทีป่ รับใหม่จาํ นวน
7 ข้อ
ตัวอย่างแบบวัดการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากหัวหน้างาน
ด้านอารมณ์
0 หัวหน้างานเป็ นผูฟ้ งั ทีด่ เี มือ่ ฉันต้องการระบายความในใจ
จริงมากทีส่ ุด
…………

จริงมาก
…………

ค่อนข้างจริง
…………

ค่อนข้างไม่จริง
…………

ไม่จริง
…………

ไม่จริงเลย
…………

ไม่จริง
…………

ไม่จริงเลย
…………

ไม่จริง
…………

ไม่จริงเลย
…………

ด้านข้อมูลข่าวสาร
0 หัวหน้างานมักพูดคุยแลกเปลีย่ นข่าวสาร ความคิดเห็นกับฉัน
จริงมากทีส่ ุด
…………

จริงมาก
…………

ค่อนข้างจริง
…………

ค่อนข้างไม่จริง
…………

ด้านวัสดุอปุ กรณ์ในการทํางาน
0 หัวหน้างานของฉันจะจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทีจ่ าํ เป็ นในการทํางานให้กบั พนักงาน
จริงมากทีส่ ุด
…………

จริงมาก
…………

ค่อนข้างจริง
…………

ค่อนข้างไม่จริง
…………
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5. แบบวัดบรรยากาศการให้บริการ Service Climate
การสร้างแบบวัดบรรยากาศการให้บริการ
ผู ว้ ิจ ยั พัฒ นาและปรับปรุ งแบบวัด บรรยากาศการให้บริการจากงานวิจยั ของ Hee Jung Kang.
2014 ตามแนวคิดของ Schneider & White. 2004บรรยากาศการให้บริการหมายถึง การรับรูข้ องพนักงานทีม่ ตี ่อ
สภาพแวดล้อมของโรงแรมที่กระตุน้ ส่งเสริมให้พนักงานทํางานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ แบบวัดนี้มลี กั ษณะเป็ น
มาตรวัดประมาณค่ า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่จริงเลย” (1 คะแนน) ถึง “จริงมากที่สุด” (6 คะแนน) พนักงานที่ได้คะแนนสู ง
กว่า แสดงว่าเป็ นผูท้ ่รี บั รูบ้ รรยากาศการให้บริการมากกว่าพนักงานที่ได้คะแนนตํา่ กว่า มีจาํ นวนข้อคําถามทัง้ สิ้น 6
ข้อ
การหาคุณภาพแบบวัดบรรยากาศการให้บริการ
แบบวัดบรรยากาศการให้บริการมีขน้ั ตอนการหาคุณภาพของแบบวัด ดังนี้ การตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญพบว่า ค่าความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่สอดคล้องกันระหว่างข้อคําถาม และนิยามเชิง
ปฏิบตั ิการของตัวแปรในการวิจยั (Item-objective congruence index: IOC) ผลการวิเคราะห์ค่า IOC จากข้อคําถาม
ทัง้ หมด 6 ข้อ พบว่ามีค่า IOC เท่ากับ 0.20 จํานวน 1 ข้อ อยู่ระหว่าง 0.60ถึง 0.80 จํานวน 5 ข้อ ผู ว้ จิ ยั ได้ทาํ การตัด
ข้อคําถามที่มคี ่า 0.20 ทิ้งหลังจากนัน้ นําไปทดลองใช้เพือ่ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความเชื่อมัน่ (Reliability)
ผลจากการวิเคราะห์ความเชื่อมัน่ พบว่าแบบวัดบรรยากาศการให้บริการมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.823แสดงว่า
แบบวัดที่พ ฒั นาขึ้นมีคุณภาพด้านความสอดคล้องภายในอยู่ในระดับที่ยอมรับได้มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง
0.425 – 0.796จากนัน้ ผูว้ จิ ยั นําแบบวัดไปทดลองเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบค่ าความเชื่อมัน่ พบว่าแบบวัดนี้มคี ่าความ
เชื่อมัน่ เท่ากับ 0.917 มีค่ าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ ระหว่าง 0.681 – 0.879 และทําการตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสร้างของโมเดลการวัดบรรยากาศการให้บริการด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจําลองยัง
ไม่ ส อดคล้อ งกับข้อ มูล เชิงประจักษ์ ดังนั้น ผู ว้ ิจ ยั จึ งได้พิจารณาตัดข้อคําถามที่มีค่ านํา้ หนักองค์ประกอบ (Factor
loading) น้อย รวมไปถึงข้อคําถามที่มคี วามซํา้ ซ้อนกับข้อคําถามอื่นๆ ออกไป โดยทําการตัดออกทีละข้อคําถาม จน
แบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่ าสถิติท่ใี ช้ตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนของ
บรรยากาศการให้บริการ ได้แก่ X2=0.000, df = 0, CFI = 1.000 TLI = 1.000, RMSEA = 0.000 พบว่าดัชนีความ
กลมกลืนผ่านเกณฑ์ทุกตัว ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าแบบจําลองบรรยากาศการให้บริการมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ เมื่อพิจารณาความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝงพบว่า CR = 0.895และAVE = 0.683 แสดงว่าข้อคําถามหรือ
ตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านทีต่ วั แปรสังเกตนัน้ จะวัด สําหรับค่านํา้ หนักองค์ประกอบ
ของตัว บ่ ง ชี้ พ บว่ า ค่ า นํ้า หนัก องค์ป ระกอบของข้อ คําถามรายข้อ อยู่ ร ะหว่ าง 0.726 – 0.919ดัง นั้น แบบวัด
บรรยากาศการให้บริการมีจาํ นวนข้อคําถามที่ปรับใหม่จาํ นวน 3 ข้อ
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ตัวอย่างแบบวัด บรรยากาศการให้บริการ
0 โรงแรมของฉันมีนโยบายทีช่ ดั เจนเกี่ยวกับการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
จริงมากทีส่ ุด
…………

จริงมาก
…………

ค่อนข้างจริง
…………

ค่อนข้างไม่จริง
…………

ไม่จริง
…………

ไม่จริงเลย
…………

ค่อนข้างไม่จริง
…………

ไม่จริง
…………

ไม่จริงเลย
…………

00 โรงแรมของฉันมีการรักษาข้อมูลของลูกค้าเป็ นอย่างดี
จริงมากทีส่ ุด
…………

จริงมาก
…………

ค่อนข้างจริง
…………

6. ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychological capital)
การสร้างแบบวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
ผูว้ ิจยั พัฒนาและปรับปรุงแบบวัดพัฒนาแบบวัดทุนทางจิตเชิงบวกมาจากแบบวัดของ Cetin; &Basim.
2012 ตามแนวคิ ดของ Luthan et al., 2007 ทุ นทางจิตทางบวก หมายถึง สภาวะจิตใจทางบวกของพนักงานในการ
ปฏิบตั ิงานแม้ว่าจะตกอยู่ในสภาวะกดดันหรือการเปลี่ยนแปลงในการทํางาน ทุนทางจิตเชิงบวกประกอบไปด้วย 4
องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ความมัน่ ใจในความสามารถของตน self-efficacy หมายถึง การที่พนักงานมีความเชื่อมัน่ ว่ า
ตนเองเป็ นผูม้ คี วามสามารถ มีศกั ยภาพ และมีความพยายามอย่างไม่หยุดยัง้ เพื่อจะไปให้ถงึ เป้ าหมาย หรือประสบ
ความสําเร็จในงานที่ได้ทาํ อยู่ แม้ว่าจะมีปญั หาหรืออุปสรรคในการทํางานทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต2) ความหวัง
Hope หมายถึง การที่พนักงานมีพลังจูงใจทางบวกที่จะทําให้เกิดความรูส้ กึ ว่าตนเองมีหนทาง มีวธิ ีการที่จะนําไปสู่
ความสําเร็จของงาน และถ้าหนทางที่เลือกไว้พบอุปสรรค ก็สามารถคิดหาหนทางอื่นๆ อีกหลายหนทางเพื่อนําไปสู่
ความสําเร็จในอนาคต 3) ความหยุ่นตัว Resilience หมายถึง ศักยภาพทางจิตใจของพนักงานในการปรับคืนสู่
ความเป็ นปกติ มีจิตใจสงบ สามารถกลับทํางานได้ดีเหมือนเดิมภายหลังจากการเผชิญเหตุการณ์ท่ีกดดันในการ
ทํางาน และ 4) การมองโลกในแง่ดี Optimism หมายถึง ลักษณะวิธีคิดของพนักงานที่คิดถึงแต่ดา้ นที่ดีในการ
ทํางานบริการ มีมุมมองด้านบวกในการทํางานของตนเองไม่โทษหรือตําหนิ ตนเอง แต่ จะมองหาโอกาสในการ
พัฒนาการทํางานต่อไปแบบวัดนี้มลี กั ษณะเป็ นมาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่จริงเลย” (1 คะแนน) ถึง “จริง
มากที่สุด” (6 คะแนน) พนักงานที่ได้คะแนนสู งกว่า แสดงว่าเป็ นผูท้ ่มี ที ุนทางจิตวิทยาเชิงบวกมากกว่าพนักงานที่ได้
คะแนนตํา่ กว่า มีจาํ นวนข้อคําถามทัง้ สิ้น 16 ข้อ
การหาคุณภาพแบบวัดทุนทางจิตเชิงบวก
แบบวัดทุนทางจิตเชิงบวกมีขนั้ ตอนการหาคุณภาพของแบบวัด ดังนี้ การตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เนื้ อหาโดยผู เ้ ชี่ยวชาญพบว่า ค่ าความคิดเห็น ของผู เ้ ชี่ยวชาญที่สอดคล้องกันระหว่างข้อ คําถาม และนิ ยามเชิง
ปฏิบตั ิการของตัวแปรในการวิจยั (Itam-objective congruence index: IOC) ผลการวิเคราะห์ค่า IOC จากข้อคําถาม
ทัง้ หมด 16 ข้อ พบว่ามีค่ า IOC อยู่ระหว่าง 0.60ถึง 0.80 จํานวน 16 ข้อ หลังจากนัน้ นําไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือด้านความเชื่อมัน่ (Reliability)ผลจากการวิเคราะห์ความเชื่อมัน่ พบว่าแบบวัดทุนทางจิตเชิงบวกมี
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.965แสดงว่าแบบวัดทีพ่ ฒั นาขึ้นมีคุณภาพด้านความสอดคล้องภายในอยู่ในระดับทีย่ อมรับได้มี
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ค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.607 – 0.885จากนัน้ ผูว้ จิ ยั นําแบบวัดไปทดลองเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบค่าความ
เชื่อมัน่ พบว่าแบบวัดนี้มคี ่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.959 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.497 – 0.841 และทํา
การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดทุนทางจิตเชิงบวกด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
พบว่า แบบจําลองยังไม่สอดคล้องกับข้อ มูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผู ว้ ิจ ยั จึงได้พิจารณาตัดข้อคําถามที่มีค่ านํา้ หนัก
องค์ประกอบ (Factor loading) น้อย รวมไปถึงข้อคําถามที่มคี วามซํา้ ซ้อนกับข้อคําถามอื่นๆ ออกไป โดยทําการตัด
ออกทีละข้อคําถาม จนแบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าสถิติท่ใี ช้ตรวจสอบ
ดัชนีความกลมกลืนของทุนทางจิตเชิงบวก ได้แก่ X2=214.557, df = 71, CFI = 0.945, TLI = 0.929, RMSEA = 0.080
พบว่าดัชนีความกลมกลืนผ่านเกณฑ์ทุกตัว ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าแบบจําลองทุนทางจิตเชิงบวกมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝงพบว่า CR = 0.955และAVE = 0.662 แสดงว่าข้อ
คําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านที่ตวั แปรสังเกตนัน้ จะวัด สําหรับค่านํา้ หนัก
องค์ประกอบของตัวบ่งชี้พบว่า ค่านํา้ หนักองค์ประกอบของข้อคําถามรายข้ออยู่ระหว่าง 0.658 – 0.850ดังนัน้ แบบวัด
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกมีจาํ นวนข้อคําถามทีป่ รับใหม่จาํ นวน 14 ข้อ
ตัวอย่างแบบวัดทุนทางจิตเชิงบวก
ด้านความมันใจในความสามารถของตน
่
0 ฉันมันใจว่
่ าความสําเร็จต้องเกิดจากการลงมือทําด้วยตัวเราเอง
จริงมากทีส่ ุด
…………

จริงมาก
…………

ค่อนข้างจริง
…………

ค่อนข้างไม่จริง
…………

ไม่จริง
…………

ไม่จริงเลย
…………

ไม่จริง
…………

ไม่จริงเลย
…………

ไม่จริง
…………

ไม่จริงเลย
…………

ด้านความหวัง
0 ฉันเชื่อว่าปัญหาทุกอย่างมีวธิ กี ารแก้ไขอยู่หลากหลายแนวทาง
จริงมากทีส่ ุด
…………

จริงมาก
…………

ค่อนข้างจริง
…………

ค่อนข้างไม่จริง
…………

ด้านความหยุ่นตัว
0 ฉันสามารถทนกับช่วงเวลาทีย่ ากลําบากในการทํางานและผ่านพ้นไปได้
จริงมากทีส่ ุด
…………

จริงมาก
…………

ค่อนข้างจริง
…………

ค่อนข้างไม่จริง
…………
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ด้านการมองโลกในแง่ดี
0 ในการทํางานมักมีสง่ิ ผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอ
จริงมากทีส่ ุด
…………

จริงมาก
…………

ค่อนข้างจริง
…………

ค่อนข้างไม่จริง
…………

ไม่จริง
…………

ไม่จริงเลย
…………

7. แบบวัดบุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้าง (Openness to Experience)
การสร้างแบบวัดบุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้าง
ผูว้ ิจยั พัฒนาและปรับปรุงแบบวัดบุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้างมาจากงานวิจยั ของพรพรรณ บัวทอง. 2557
บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์หมายถึง บุคลิกภาพของผูท้ ่มี คี วามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองการณ์ไกล มีจนิ ตนาการ
ใจกว้างและเปิ ดรับประสบการณ์ดา้ นต่างๆ แบบวัดนี้มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดประมาณค่ า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่จริง
เลย” (1 คะแนน) ถึง “จริงมากที่สุด” (6 คะแนน) พนักงานที่ได้คะแนนสู งกว่า แสดงว่าเป็ นผูท้ ่มี บี ุคลิกภาพแบบ
เปิ ดกว้างมากกว่าพนักงานทีไ่ ด้คะแนนตํา่ กว่า มีจาํ นวนข้อคําถามทัง้ สิ้น 6 ข้อ
การหาคุณภาพแบบวัดบุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้าง
แบบวัดบุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้างมีขนั้ ตอนการหาคุณภาพของแบบวัด ดังนี้ การตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญพบว่า ค่าความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่สอดคล้องกันระหว่างข้อคําถาม และนิยามเชิง
ปฏิบตั ิการของตัวแปรในการวิจยั (Item-objective congruence index: IOC) ผลการวิเคราะห์ค่า IOC จากข้อคําถาม
ทัง้ หมด 6 ข้อ พบว่ามีค่า IOC เท่ากับ 1 ทุกข้อคําถาม หลังจากนัน้ นําไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้าน
ความเชื่อมัน่ (Reliability)ผลจากการวิเคราะห์ค วามเชื่อ มัน่ พบว่าแบบวัด บุค ลิกภาพแบบเปิ ดกว้างมีค่ าความ
เชื่อมันเท่
่ ากับ 0.879แสดงว่าแบบวัดทีพ่ ฒั นาขึ้นมีคุณภาพด้านความสอดคล้องภายในอยู่ในระดับทีย่ อมรับได้มคี ่าอํานาจ
จําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.444 – 0.895จากนัน้ ผู ว้ จิ ยั นําแบบวัดไปทดลองเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบค่ าความเชื่อมัน่
พบว่าแบบวัดนี้ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.912 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.676 – 0.820 และทําการ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดบุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน พบว่า แบบจําลองยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคําถามทีม่ คี ่านํา้ หนัก
องค์ประกอบ (Factor loading) น้อย รวมไปถึงข้อคําถามที่มคี วามซํา้ ซ้อนกับข้อคําถามอื่นๆ ออกไป โดยทําการตัด
ออกทีละข้อคําถาม จนแบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่ าสถิติท่ใี ช้ตรวจสอบ
ดัชนี ค วามกลมกลืนของบุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้างได้แก่ X2=4.022, df = 2, CFI = 0.995, TLI = 0.984, RMSEA =
0.057 พบว่าดัชนีความกลมกลืนผ่านเกณฑ์ทุกตัว ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าแบบจําลองบุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้างมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมือ่ พิจารณาความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝงพบว่า CR = 0.912 และAVE = 0.677
แสดงว่าข้อคําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านทีต่ วั แปรสังเกตนัน้ จะวัดสําหรับค่า
นํา้ หนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้พบว่า ค่านํา้ หนักองค์ประกอบของข้อคําถามรายข้ออยู่ระหว่าง 0.640 – 0.754ดังนัน้
แบบวัดบุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้างมีจาํ นวนข้อคําถามทีป่ รับใหม่จาํ นวน 4 ข้อ
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ตัวอย่างแบบวัดบุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้าง
0 ฉันชอบแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูอ้ ่นื
จริงมากทีส่ ุด
…………

จริงมาก
…………

ค่อนข้างจริง
…………

ค่อนข้างไม่จริง
…………

ไม่จริง
…………

ไม่จริงเลย
…………

ไม่จริง
…………

ไม่จริงเลย
…………

00 ฉันกระตือรือร้นทีเ่ ริ่มทําสิง่ ใหม่ๆ เพือ่ ความสําเร็จของตนเองและเพือ่ นร่วมงาน
จริงมากทีส่ ุด
…………

จริงมาก
…………

ค่อนข้างจริง
…………

ค่อนข้างไม่จริง
…………

8. แบบวัดจิตบริการ(Service Mind)
การสร้างแบบวัดจิตบริการ
ผู ว้ ิจ ยั พัฒ นาและปรับ ปรุ ง แบบวัด จิ ต บริก ารมาจากงานวิจ ยั ของ มนต์จ รัส วัช รสิ ง ห์. 2556
ความหมายของจิตบริการ คือ การแสดงออกที่เหมาะสมของพนักงานบริการเพื่อทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
ส่งผลให้การบริการของโรงแรมมีคุณภาพและประสิทธิภาพทีด่ ี ในการวัดจิตบริการมี 5 ด้าน คือ 1) การมีความรูใ้ น
งานที่ให้บริการ Knowledge หมายถึง การที่พนักงานมีความรูค้ วามเข้าใจในกระบวนการทํางาน ให้ขอ้ มูลที่เป็ น
แประโยชน์และตอบข้อซักถามลูกค้าได้ถูกต้อง หรือให้คาํ แนะนํากับลูกค้าถึงบุคคล สถานที่ท่ีควรติดต่ อหากไม่
สามารถให้ขอ้ มูล ใดๆ รวมทัง้ การรัก ษาภาพลักษณ์ ของตนเองและองค์ก ารเป็ น อย่ างดี 2) การมีท ศั นคติ ท่ีดี
Attitude หมายถึ ง การที่ พ นัก งานมี ค วามรู ส้ ึก ที่ ดี ต่ อ งานบริก าร ได้แ ก่ การให้ค วามสํา คัญ กับ การบริก าร
มีความรู ส้ ึกที่ดีต่องานบริการ และแสดงออกถึงความพร้อมและความเต็มใจในการให้บริการกับลู กค้า 3) การมี
กิริยาวาจาสุภาพ Manner หมายถึง กิริยาวาจาของพนักงานที่แสดงออกด้านความรูส้ กึ และการกระทําที่แสดงให้
เห็นว่ามีกิริยาวาจาสุภาพอ่อนโยนกับลูกค้า 4) การควบคุมอารมณ์Emotional Control หมายถึง การที่พนักงาน
สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ทุกสถานการณ์ในขณะที่ปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ นอย่างดี พร้อมรับฟังคําติชมจาก
ลู กค้าในการให้บริการของตน และสามารถระบายอารมณ์ ออกมาในรู ปแบบที่เหมาะสม5)การควบคุ ม อารมณ์
Calmness หมายถึง การที่พนักงานให้บริการตามความต้องการของลูกค้า จัดการกับสถานการณ์การให้บริการให้
ลุล่วงอย่างราบรื่น เช่น มีสมาธิและสติในการทํางาน เสนอทางเลือกที่ดีท่สี ุดให้ลูกค้า ตอบสนองความต้องการของ
ลู กค้าได้อ ย่ างรวดเร็ว และทบทวนตนเองเพื่อ พัฒ นาปรับปรุงการให้บริการ แบบวัดนี้ มีลกั ษณะเป็ น มาตรวัด
ประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่จริงเลย” (1 คะแนน) ถึง “จริงมากทีส่ ุด” (6 คะแนน) พนักงานที่ได้คะแนนสูงกว่า
แสดงว่าเป็ นผูท้ ม่ี จี ติ บริการมากกว่าพนักงานทีไ่ ด้คะแนนตํา่ กว่า มีจาํ นวนข้อคําถามทัง้ สิ้น 20 ข้อ
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การหาคุณภาพแบบวัดจิตบริการ
แบบวัดจิตบริการมีขนั้ ตอนการหาคุณภาพของแบบวัด ดังนี้ การตรวจสอบความเทีย่ งตรงตามเนื้อหาโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญพบว่า ค่าความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่สอดคล้องกันระหว่างข้อคําถาม และนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารของตัว
แปรในการวิจยั (Item-objective congruence index: IOC) ผลการวิเคราะห์ค่า IOC พบว่ามีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60
ถึง 1.00 จํานวน 20 ข้อหลังจากนัน้ นําไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความเชื่อมัน่ (Reliability)ผล
จากการวิเคราะห์ความเชื่อมัน่ พบว่าแบบวัดจิตบริการมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.876แสดงว่าแบบวัดที่พฒั นาขึ้นมี
คุ ณภาพด้านความสอดคล้องภายในอยู่ในระดับที่ยอมรับได้มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง0.205 – 0.710จากนัน้
ผูว้ จิ ยั นําแบบวัดไปทดลองเก็บข้อมูลเพือ่ ตรวจสอบค่าความเชื่อมันพบว่
่ าแบบวัดนี้มคี ่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.957 มี
ค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.542 – 0.847 และทําการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัด
จิตบริการด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจําลองยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้
ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคําถามที่มคี ่านํา้ หนักองค์ประกอบ (Factor loading) น้อย รวมไปถึงข้อคําถามทีม่ คี วามซํา้ ซ้อน
กับข้อคําถามอืน่ ๆ ออกไป โดยทําการตัดออกทีละข้อคําถาม จนแบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
พิจ ารณาได้จ ากค่ าสถิติ ท่ีใช้ตรวจสอบดัชนี ค วามกลมกลืนของบุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์ ได้แก่ X2=
214.913, df = 80, CFI = 0.945, TLI = 0.927, RMSEA = 0.073พบว่ า ดัช นี ค วามกลมกลื น ผ่ า นเกณฑ์ทุ ก ตัว
ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าแบบจําลองจิตบริการมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมือ่ พิจารณาความเชื่อมัน่ ของตัว
แปรแฝงพบว่า CR = 0.966และAVE = 0.670 แสดงว่าข้อคําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัว
แปรแฝงในด้านที่ตวั แปรสังเกตนัน้ จะวัดสําหรับค่านํา้ หนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้พบว่า ค่ านํา้ หนักองค์ประกอบ
ของข้อคําถามรายข้ออยู่ระหว่าง 0.606 – 0.840ดังนัน้ แบบวัดจิตบริการมีจาํ นวนข้อคําถามทีป่ รับใหม่จาํ นวน 15 ข้อ
ตัวอย่างแบบวัดจิตบริการ
ด้านการมีความรูใ้ นงานทีใ่ ห้บริการ
0 ฉันสามารถตอบข้อซักถามตามทีล่ ูกค้าต้องการได้อย่างละเอียด
จริงมากทีส่ ุด
…………

จริงมาก
…………

ค่อนข้างจริง
…………

ค่อนข้างไม่จริง
…………

ไม่จริง
…………

ไม่จริงเลย
…………

ไม่จริง
…………

ไม่จริงเลย
…………

ด้านการมีทศั นคติทด่ี ี
0 ทุกครัง้ ทีต่ อ้ งให้บริการฉันจะแสดงออกด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม
จริงมากทีส่ ุด
…………

จริงมาก
…………

ค่อนข้างจริง
…………

ค่อนข้างไม่จริง
…………
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ด้านการมีกริ ยิ าวาจาสุภาพ
0 ฉันจะตอบกลับด้วยนํา้ เสียงทีส่ ุภาพเสมอ แม้ตอ้ งเผชิญกับลูกค้าทีพ่ ดู ด้วยนํา้ เสียงก้าวร้าว
จริงมากทีส่ ุด
…………

จริงมาก
…………

ค่อนข้างจริง
…………

ค่อนข้างไม่จริง
…………

ไม่จริง
…………

ไม่จริงเลย
…………

จริงมากทีส่ ุด
…………

จริงมาก
…………

ค่อนข้างจริง
…………

ค่อนข้างไม่จริง
…………

ไม่จริง
…………

ไม่จริงเลย
…………

ค่อนข้างจริง
…………

ค่อนข้างไม่จริง
…………

ไม่จริง
…………

ไม่จริงเลย
…………

ด้านการควบคุมอารมณ์
0 ฉันสามารถควบคุมสติอารมณ์ได้ดี เมือ่ เจอกับลูกค้าทีอ่ ารมณ์รอ้ น

ด้านการมีสติในการแก้ปญั หา
0 ฉันมีสมาธิและสติในการทํางานอยู่เสมอ
จริงมากทีส่ ุด
…………

จริงมาก
…………

9. แบบวัดภาวะผูน้ ํ าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)
การสร้างแบบวัดภาวะผูน้ ํ าการเปลี่ยนแปลง
ผูว้ ิจยั พัฒนาและปรับปรุงแบบวัดภาวะผูน้ ําการเปลี่ยนแปลงมาจากงานวิจยั ของ สมหญิง ละมูล
พักต์ (2558)ภาวะผูน้ าํ การเปลีย่ นแปลงหมายถึง การรับรูร้ ่วมกันของพนักงานในพฤติกรรมของหัวหน้างานที่ปฏิบตั ิ
ต่อพนักงาน4 ด้าน คือ1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized influence) หมายถึง การรับรู ร้ ่วมกันของ
พนักงานในพฤติกรรมที่หวั หน้างานปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างให้กบั พนักงานในทีม โดยมีการเสียสละประโยชน์ของ
ตนเองเพื่อ ประโยชน์ของทีม มีเป้ าหมายในการทํางานที่ชดั เจน และมุ่งเน้น การทุ่ม เทต่ อ ภารกิจ ร่ วมกัน ทําให้
พนักงานมีความเคารพนับถือ และเกิดความภาคภูมิใจในการทํางานร่วมกันกับผู น้ ํา2) การสร้างแรงบัน ดาลใจ
(Inspirational motivation) หมายถึง การรับรู ร้ ่วมกันของพนักงานในพฤติกรรมที่หวั หน้าได้ส่อื สารถึงเป้ าหมาย
และวิสยั ทัศน์ท่เี กี่ยวกับการทํางานอย่างชัดเจน ด้วยความกระตือรือร้น และเชื่อมัน่ ว่าจะสามารถบรรลุเป้ าหมายได้
3) การกระตุน้ ทางปัญ ญา (Intellectual stimulation) หมายถึง การรับ รู ร้ ่ว มกัน ของพนักงานในพฤติก รรมที่
หัวหน้ากระตุน้ ให้พนักงานตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น มีการหามุมมองต่างๆ ในการแก้ปญั หาและมองปัญหาใน
หลายแง่มุม มีการเสนอแนะวิธีการใหม่ๆ ในการปฏิบตั ิงาน4) การคํานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล (Individual
consideration) หมายถึง การรับรูร้ ่วมกันของพนักงาน ในพฤติกรรมที่หวั หน้าให้ความตระหนักในความต้องการ
ของพนักงานเป็ นรายบุคคล โดยจะปฏิบตั ิหน้าทีใ่ นการให้คาํ แนะนําการทํางาน รวมถึงการปฏิบตั ติ ่อกันโดยคํานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาจุดเด่นของพนักงานแบบวัดนี้มลี กั ษณะเป็ นมาตรวัด
ประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่จริงเลย” (1 คะแนน) ถึง “จริงมากทีส่ ุด” (6 คะแนน) มีจาํ นวนข้อคําถามทัง้ สิ้น 12 ข้อ
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การหาคุณภาพแบบวัดภาวะผูน้ ํ าการเปลี่ยนแปลง
แบบวัดภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงมีขนั้ ตอนการหาคุ ณภาพของแบบวัด ดังนี้ การตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญพบว่า ค่ าความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่สอดคล้องกันระหว่างข้อคําถาม และ
นิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปรในการวิจยั (Item-objective congruence index: IOC) ผลการวิเคราะห์ค่า IOC จาก
ข้อคําถามทัง้ หมด 12 ข้อ พบว่ามีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6 ถึง 0.80 จํานวน 3 ข้อ มีค่า 1.00 จํานวน 9 ข้อ หลังจากนัน้
นําไปทดลองใช้เพือ่ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความเชือ่ มัน่ (Reliability)ผลจากการวิเคราะห์ความเชื่อมัน่ พบว่า
แบบวัดภาวะผู น้ าํ การเปลี่ยนแปลงมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.985แสดงว่าแบบวัดที่พฒั นาขึ้นมีคุณภาพด้านความ
สอดคล้องภายในอยู่ในระดับที่ยอมรับได้มคี ่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.870 – 0.954จากนัน้ ผูว้ ิจยั นําแบบวัดไป
ทดลองเก็บข้อมูลเพือ่ ตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ พบว่าแบบวัดนี้มคี ่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.983 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อ
อยู่ระหว่าง 0.870 – 0.954 และทําการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดภาวะผูน้ าํ การเปลีย่ นแปลง
ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจําลองยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้
พิจารณาตัดข้อคําถามที่มีค่ านํา้ หนักองค์ประกอบ (Factor loading) น้อย รวมไปถึงข้อคําถามที่มีความซํา้ ซ้อนกับข้อ
คําถามอื่น ๆ ออกไป โดยทําการตัดออกทีละข้อ คําถาม จนแบบจําลองมีค วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
พิจารณาได้จากค่ าสถิติท่ีใช้ตรวจสอบดัชนี ความกลมกลืนของภาวะผู น้ าํ การเปลี่ยนแปลง ได้แก่ X2=246.215, df =
81, CFI = 0.910, TLI = 0.878, RMSEA = 0.080 พบว่าดัชนีความกลมกลืนผ่านเกณฑ์ทกุ ตัว ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่า
แบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์เมื่อพิจารณาความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝงพบว่า CR = 0.975
และAVE = 0.850 แสดงว่าข้อคําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านที่ตวั แปร
สังเกตนัน้ จะวัดสําหรับค่ านํา้ หนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้พบว่า ค่ านํา้ หนักองค์ประกอบของข้อคําถามรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.863 – 0.949ดังนัน้ แบบวัดจิตบริการมีจาํ นวนข้อคําถามทีป่ รับใหม่จาํ นวน 7 ข้อ
ตัวอย่างแบบวัดภาวะผูน้ าํ การเปลีย่ นแปลงของทีม
ด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอดุ มการณ์
0 หัวหน้างานของฉันมุง่ เน้นถึงความสําคัญของการทุ่มเทในการทํางานร่วมกัน
จริงมากทีส่ ุด
…………

จริงมาก
…………

ค่อนข้างจริง
…………

ค่อนข้างไม่จริง
…………

ไม่จริง
…………

ไม่จริงเลย
…………

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
0 หัวหน้างานของฉันให้ความเชื่อมันว่
่ าพนักงานในทีมสามารถทํางานได้บรรลุเป้ าหมาย
จริงมากทีส่ ุด
…………

จริงมาก
…………

ค่อนข้างจริง
…………

ค่อนข้างไม่จริง
…………

ไม่จริง
…………

ไม่จริงเลย
…………
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ด้านการกระตุน้ ทางปัญญา
0 หัวหน้างานของฉันให้ความเชื่อมันว่
่ าพนักงานในทีมสามารถทํางานได้บรรลุเป้ าหมาย
จริงมากทีส่ ุด
…………

จริงมาก
…………

ค่อนข้างจริง
…………

ค่อนข้างไม่จริง
…………

ไม่จริง
…………

ไม่จริงเลย
…………

ด้านการคํานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล
0 หัวหน้างานของฉันปฏิบตั ติ ่อฉันและพนักงานในทีม โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
จริงมากทีส่ ุด
…………

จริงมาก
…………

ค่อนข้างจริง
…………

ค่อนข้างไม่จริง
…………

ไม่จริง
…………

ไม่จริงเลย
…………

10. แบบวัดการปฏิบตั งิ านตามการเปลี่ยนแปลงของทีม (Team Adaptive Performance)
การสร้างแบบวัดการปฏิบตั งิ านตามการเปลี่ยนแปลงของทีม
ผูว้ จิ ยั พัฒนาและปรับปรุงแบบวัดการปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงของทีมมาจากงานวิจยั ของ Tae
Young Han. 2008 ตามแนวคิดของ Kozlowski et al;1999 การปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลง หมายถึง การที่
พนักงานโรงแรมรับรูร้ ่วมกันถึงความสามารถของทีมในการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน รู จ้ กั หน้าที่ของตน ทํางาน
ประสานเชื่อมโยงกัน ร่วมกันหาทางออกและร่วมกันรับมือเมื่อเกิดปัญหาในการทํางาน แบบวัดนี้มีลกั ษณะเป็ น
มาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่จริงเลย” (1 คะแนน) ถึง “จริงมากที่สุด” (6 คะแนน) มีจาํ นวนข้อคําถาม
ทัง้ สิ้น 8 ข้อ ใช้มาตรประมาณค่ า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่จริงเลย”(1 คะแนน) ถึง “จริงที่สุด”(6 คะแนน) พนักงานที่ได้
คะแนนสูงกว่า แสดรูถ้ งึ การปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงของทีมมากกว่าพนักงานทีไ่ ด้คะแนนตํา่ กว่า
การหาคุณภาพแบบวัดการปฏิบตั งิ านตามการเปลี่ยนแปลงของทีม
แบบวัดการปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงของทีมมีขน้ั ตอนการหาคุณภาพของแบบวัด ดังนี้ การ
ตรวจสอบความเทีย่ งตรงตามเนื้อหาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญพบว่า ค่าความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่สอดคล้องกันระหว่างข้อ
คําถาม และนิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปรในการวิจยั (Item-objective congruence index: IOC) ผลการวิเคราะห์
ค่า IOC จากข้อคําถามทัง้ หมด8 ข้อ พบว่ามีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.8 ถึง 1 จํานวน 7 ข้อ มีค่า 0.20 จํานวน 1 ข้อ
ผู ว้ ิจ ยั ตัด ข้อ คํา ถามดังกล่ าวทิ้ ง หลังจากนั้นนําไปทดลองใช้เพื่ อตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ องมือด้านความเชื่อมัน่
(Reliability)ผลจากการวิเคราะห์ความเชื่อมัน่ พบว่าแบบวัดการปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงของทีมมีค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.904แสดงว่าแบบวัดที่พฒั นาขึ้นมีคุณภาพด้านความสอดคล้องภายในอยู่ในระดับที่ยอมรับได้มคี ่าอํานาจจําแนก
รายข้ออยู่ระหว่าง0.582 – 0.847จากนัน้ ผูว้ จิ ยั นําแบบวัดไปทดลองเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบค่ าความเชื่อมัน่ พบว่าแบบ
วัดนี้ มคี ่ าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.909 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.613 – 0.780 และทําการตรวจสอบความ
ตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดการปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงของทีมด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน พบว่า แบบจําลองยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคําถามทีม่ คี ่านํา้ หนัก
องค์ประกอบ (Factor loading) น้อย รวมไปถึงข้อคําถามที่มคี วามซํา้ ซ้อนกับข้อคําถามอื่นๆ ออกไป โดยทําการตัด
ออกทีละข้อคําถาม จนแบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าสถิติท่ใี ช้ตรวจสอบ
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ดัชนีความกลมกลืนของภาวะผูน้ าํ การเปลีย่ นแปลง ได้แก่ X2=18.254, df = 11, CFI = 0.991, TLI = 0.983, RMSEA
= 0.046พบว่ า ดัชนี ค วามกลมกลืน ผ่ านเกณฑ์ทุ กตัว ดัง นั้น จึง สรุ ป ได้ว่ าแบบจําลองการปฏิบ ตั ิ งานตามการ
เปลีย่ นแปลงของทีมมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมือ่ พิจารณาความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝงพบว่า CR =
0.882 และAVE = 0.605 แสดงว่าข้อคําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านทีต่ วั
แปรสังเกตนัน้ จะวัดสําหรับค่านํา้ หนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้พบว่า ค่านํา้ หนักองค์ประกอบของข้อคําถามรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.532 – 0.845ดังนัน้ แบบวัดการปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงของทีมมีจาํ นวนข้อคําถามที่ปรับใหม่จาํ นวน 5
ข้อ
ตัวอย่างแบบวัดการปฏิบตั งิ านตามการเปลี่ยนแปลงของทีม
0 เมือ่ ต้องพบกับสถานการณ์ทไ่ี ม่คาดคิด สมาชิกในทีมจะรูจ้ กั บทบาทและหน้าทีข่ องตน
จริงมากทีส่ ุด
…………

จริงมาก
…………

ค่อนข้างจริง
…………

ค่อนข้างไม่จริง
…………

ไม่จริง
…………

ไม่จริงเลย
…………

จริงมากทีส่ ุด
…………

จริงมาก
…………

ค่อนข้างจริง
…………

ค่อนข้างไม่จริง
…………

ไม่จริง
…………

ไม่จริงเลย
…………

00 เมือ่ เกิดปัญหาขึ้นในทีม สมาชิกจะรีบหาทางป้ องกันก่อนทีป่ ญั หาจะลุกลาม

ขัน้ ตอนที่ 6 การตรวจสอบโครงสร้างองค์ประกอบตัวแปรพหุระดับ มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดพหุระดับของ
ตัวแปรระดับกลุ่มที่พนักงานโรงแรมเป็ นแหล่งสําคัญที่ให้ขอ้ มูล ได้แก่ บรรยากาศการเรียนรู ข้ องทีม และผลการ
ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวของทีม เป็ นต้น ผู ว้ ิจยั ใช้การตรวจสอบจากค่ าสถิติท่ีเกี่ยวข้องกับเทคนิ คการ
วิเคราะห์พหุระดับ ได้แก่ ค่า rwg, ค่า ICC1, ค่า ICC2 เมือ่ พบว่าสามารถนํามาสร้างเป็ นตัวแปรระดับกลุม่ ได้ จึงใช้การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ (Multilevel confirmatory factor analysis: MCFA) ซึ่งผลการตรวจสอบ
สําหรับตัวแปรระดับกลุม่ สามารถพิจารณาโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาความสอดคล้องของแบบจําลอง

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้นําเครื่องมือวัดที่ใช้ในการศึ กษาครัง้ นี้ ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นพนักงาน
โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ปฏิบตั ิงานในแผนกต้อนรับส่วนหน้าในโรงแรมที่มมี าตรฐาน 5 ดาว โดยดําเนินการตาม
ขัน้ ตอน ดังนี้
1. ขอหนังสือขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บข้อมูลสําหรับงานวิจยั จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ เพือ่ ใช้ในการติดต่อขอความร่วมมือในการดําเนินการเก็บข้อมูลกับโรงแรมทีเ่ ป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
2. นําหนังสือขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บข้อมูลสําหรับงานวิจยั จากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ไปทําการติดต่ อกับโรงแรมแห่งหนึ่ งในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บ
ข้อมูลสําหรับงานวิจยั

79
3. ประสานงานกับ ผู อ้ ํานวยการฝ่ ายทรัพ ยากรบุ ค คลของโรงแรมเพื่ อ แนะนําตัว พร้อ มทัง้ อธิ บ าย
วัตถุประสงค์และลักษณะของการวิจยั รวมทัง้ มีการชี้แจงรายละเอียดของการเก็บข้อมูล
4. จัดส่งแบบสอบถามให้กบั ผูป้ ระสานงานในการเก็บข้อมูล เป็ นแบบสอบถามฉบับที่เป็ นเอกสาร พร้อม
ทัง้ มีการนัดวันเวลาในการรับแบบสอบถามกลับคืน
5. เมื่อครบตามวันเวลาที่กาํ หนด ผู ว้ ิจยั รับแบบสอบถามกลับคืนมาด้วยตนเอง พร้อมทัง้ ตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม เพือ่ ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตติ ่อไป

4. การพิทกั ษ์สทิ ธิ์กลุม่ ตัวอย่าง
1. ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การจัดส่งเอกสารชี้แจงผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั และหนังสือเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจยั แนบ
ไปกับแบบสอบถาม เพือ่ ชี้แจงรายละเอียดโครงการวิจยั และทราบสิทธิ์ของผูม้ สี ่วนร่วมในการวิจยั
2. ผูว้ จิ ยั ให้ผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั ส่งแบบสอบถาม รวมทัง้ หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจยั คืนที่
ผู ป้ ระสานงานของฝ่ ายทรัพ ยากรบุคคล ในการส่ งแบบสอบถามกลับคื น โดยบรรจุแบบสอบถามและหนังสือ
ยินยอมเข้าร่วมการวิจยั ลงในซองสีนาํ้ ตาล และผิดผนึกเรียบร้อย เพื่อป้ องกันการล่วงละเมิดความลับ และความ
เป็ นส่วนตัวของผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั

5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

ผูว้ จิ ยั ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน ผูว้ จิ ยั ใช้สถิติบรรยาย เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและลักษณะ
ของตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง
เพื่อศึกษาลักษณะการแจกแจงของตัวแปร และความสัมพันธ์รายตัวแปร เพื่อทราบถึงความสัมพันธ์เบื้องต้นก่อน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ตอบคําถามการวิจยั
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง เครื่องมือวัดตัวแปร
ต่างๆ ในระดับบุคคล
3. การวิเคราะห์เพื่อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่อ งมือ วัดพหุ ระดับ ผู ว้ ิจยั ใช้การตรวจสอบจากค่ าสถิติ ท่ี
เกี่ยวข้องกับเทคนิคการวิเคราะห์พหุระดับ ได้แก่ ค่า r wg , ค่ า ICC1, ค่า ICC2 โดยพิจารณาตามเกณฑ์ท่ีกาํ หนด
เมื่อ พบว่ า สามารถนํา มาสร้างเป็ น ตัว แปรระดับ กลุ่ ม ได้ จึ ง ใช้ก ารวิเคราะห์อ งค์ป ระกอบเชิ ง ยืน ยัน พหุ ระดับ
(Multilevel confirmatory factor analysis: MCFA) ซึ่ง ผลการตรวจสอบสํา หรับ ตัว แปรระดับ กลุ่ ม ในการ
ตรวจสอบคุ ณภาพของเครื่องมือวัดตัวแปรระดับกลุ่มเพื่อค้นหาโครงสร้าง/องค์ประกอบของตัวแปรระดับกลุ่ม
สามารถพิจารณาโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาความสอดคล้องของแบบจําลอง
4. การวิเคราะห์เพื่อทดสอบแบบจําลองตามสมมติฐานการวิจยั โดยใช้เทคนิควิเคราะห์ความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิง เส้น พหุ ระดับ (Multilevel structural equation modeling: MSEM) โดยใช้โปรแกรม Mplus
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สามารถทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้ สองระดับได้พร้อมๆ กัน ตามแนวทางการวิเคราะห์ของมิวเธ็น เริ่ม
จากการวิเคราะห์แบบจําลองในระดับบุคคลก่อนว่ามีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล จึงทําการวิเคราะห์เพื่อ
ทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของแบบจําลองพหุระดับต่อไป
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่มี ผี ลต่อการปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลง
ของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานส่วนหน้าของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ผูว้ จิ ยั แบ่ง
การนาเสนอข้อมูลออกเป็ น4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรระดับบุคคล
ตอนที่ 2. ผลการวิเคราะห์ความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้างตัวแปรระดับกลุม่
ตอนที่ 3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นพหุระดับของการปฏิบตั งิ านตาม
การเปลีย่ นแปลง
เพื่อ ให้การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและเกิดความเข้าใจในผลการวิเคราะห์ท่ีตรงกัน ผู ว้ ิจ ยั ได้
กาหนดสัญลักษณ์ตลอดจนความหมายทีใ่ ช้แทนค่าสถิตติ ่างๆ ในการวิเคราะห์ดงั ต่อไปนี้

สัญลักษณ์หรืออักษรใช้แทนค่าสถิติ
สัญลักษณ์หรืออักษร
SD
SE
df
R2
β
W หรือตัวห้อย w
B หรือตัวห้อย b

ความหมาย
ค่าเฉลีย่ เลขคณิต
ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
ค่าความคลาดเคลือ่ นมาตรฐาน (Standard error)
ค่าสถิติไค-สแควร์
องศาอิสระ (Degree of freedom)
สัมประสิทธิ์การทานาย (Coefficient of determination)
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน
ระดับบุคคล (Individual level) หรือภายในกลุม่ (Within group)
ระดับกลุม่ (Group level) หรือระหว่างกลุม่ (Between group)

ตัวแปรในการวิจยั นี้แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มตามระดับการวิเคราะห์คือตัวแปรระดับบุคคล และตัวแปรระดับกลุ่ม
ในการนาเสนอผลการวิจยั นี้ผูว้ จิ ยั ใช้สญั ลักษณ์ช่อื ตัวแปรดังต่อไปนี้
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ตัวแปรระดับบุคคล
=
PSS1
PSS2
PSS3
=
SVC
=
PCAPP
PCAP1
PCAP2
PCAP3
PCAP4
=
OPEN
=
SVM
SVM1
SVM2
SVM3
SVM4
SVM5
=
ROLE
=
WENG
WENG1
WENG2
WENG3
=
IAP
IAP1
IAP2
IAP3
IAP4
IAP5
PSS

การรับรูก้ ารสนับสนุนจากหัวหน้างาน
= ด้านอารมณ์
= ด้านข้อมูลข่าวสาร
= ด้านวัสดุอปุ กรณ์
บรรยากาศการให้บริการ
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
= ความมันใจในความสามารถของตน
่
= ความหวัง
= ความหยุ่นตัว
= การมองโลกในแง่ดี
บุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้าง
จิตบริการ
= มีความรูใ้ นงานบริการ
= มีทศั นคติทด่ี ตี ่องานบริการ
= มีกริยาวาจาสุภาพ
= การควบคุมอารมณ์
= มีสติในการแก้ไขปัญหา
ความชัดเจนในบทบาท
ความยึดมันผู
่ กพันในงาน
= ความกระตือรือร้น
= การอุทศิ ทุ่มเท
= ความจดจ่อใส่ใจ
การปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลง
= การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
= การเผชิญหน้าต่อสถานการณ์ทไ่ี ม่ได้คาดคิด
= ความสามารถในการปรับตัวระหว่างบุคคล
= ความมุง่ มันในการฝึ
่
กฝนและเรียนรู ้
= การจัดการความเครียด
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ตัวแปรระดับทีม
TL

TAP

=
TL1
TL2
TL3
TL4
=

ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงของหัวหน้าทีม
= การมีอทิ ธิพลอย่างมีอดุ มการณ์
= การสร้างแรงบันดาลใจ
= การกระตุน้ ทางปัญญา
= การคานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล
การปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงของทีม

ตอนที่ 1. สถิตพิ ้ นื ฐานของตัวแปรสังเกตระดับบุคคลที่ใช้ในการศึกษา
การวิจยั ครัง้ นี้แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ตามระดับการวิเคราะห์คือตัวแปรระดับบุคคลและตัวแปรระดับกลุม่
1. ตัวแปรระดับบุคคลแบ่งออกเป็ น2กลุ่มคือตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุระดับบุคคลตัวแปรคัน่ กลางและตัว
แปรผล
1.1 ตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุระดับบุคคลประกอบด้วยตัวแปรปัจจัยที่เอื้อต่อการทางานและตัวแปร
ปัจจัยด้านทรัพยากรบุคคล
1.1.1 ตัวแปรปัจจัยที่เอื้อต่อการทางาน คือการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากหัวหน้างาน บรรยากาศ
การให้บริการ และความชัดเจนในบทบาท
1.1.2 ตัวแปรปัจจัยด้านทรัพยากรบุคคล คือ ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก บุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้าง
และจิตบริการ
1.2 ตัวแปรคัน่ กลางคือ ความยึดมันผู
่ กพันในงาน
1.3 ตัวแปรผลคือการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลง
2. ตัว แปรระดับ ทีม คื อ ภาวะผู น้ าการเปลี่ย นแปลงของหัว หน้างาน และการปฏิบ ตั ิ ง านตามการ
เปลีย่ นแปลงของทีม
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ตาราง 1 ค่าสถิตพิ ้นื ฐานของตัวแปรสังเกตระดับบุคคลทีพ่ นักงานปฏิบตั งิ านส่วนหน้าให้ขอ้ มูล
ตัวแปร
ปัจจัยที่เอื้อต่อการทางาน
1. การรับรูก้ ารสนับสนุนจากหัวหน้างาน
1.1 ด้านอารมณ์
1.2 ด้านข้อมูลข่าวสาร
1.3 ด้านวัสดุอปุ กรณ์
2. บรรยากาศการให้บริการ
3. ความชัดเจนในบทบาท
ตัวแปรปัจจัยด้านจิตลักษณะ
4. ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
4.1 ความมันใจในความสามารถของตน
่
4.2 ความหวัง
4.3 ความหยุ่นตัว
4.4 การมองโลกในแง่ดี
5. บุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้าง
6. จิตบริการ
6.1 ความรูใ้ นงานบริการ
6.2 ทัศนคติทด่ี ตี ่องานบริการ
6.3 กริยาวาจาสุภาพ
6.4 การควบคุมอารมณ์
6.5 มีสติในการแก้ไขปัญหา
ตัวแปรคัน่ กลาง
7. ความยึดมันผู
่ กพันในงาน
7.1 ความกระตือรือร้น
7.2 การอุทศิ ทุ่มเท
7.3 ความจดจ่อใส่ใจ
ตัวแปรผล
8. การปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลง
8.1 การแก้ปญั หาอย่างสร้างสรรค์

ค่าเบี่ยงเบน
ค่าตา่ สุด ค่าสูงสุด
มาตรฐาน

จานวน

ค่าเฉลี่ย

315
315
315
315
315

4.48
4.90
4.77
5.01
4.89

0.82
0.83
0.93
0.75
0.64

3
3
2
3
3

6
6
6
6
6

315
315
315
315
315

4.73
4.85
4.85
4.81
4.41

0.76
0.87
0.85
0.90
0.80

3
2
2
2
2

6
6
6
6
6

315
315
315
315
315

4.45
4.62
4.84
4.76
4.68

0.89
1.00
0.90
0.90
0.81

2
3
3
3
3

6
6
6
6
6

315
315
315

4.99
4.93
5.01

0.75
0.80
0.70

3
3
3

6
6
6

315

4.60

0.83

3

6

85
ตาราง 1 (ต่อ)
ตัวแปร
8.2 การเผชิญหน้าต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน
8.3 ความสามารถในการปรับตัวระหว่างบุคคล
8.4 ความมุง่ มันในการฝึ
่
กฝนและเรียนรู ้
8.5 การจัดการความเครียด

จานวน

ค่าเฉลี่ย

315
315
315
315

4.79
5.02
4.94
4.57

ค่าเบี่ยงเบน
ค่าตา่ สุด ค่าสูงสุด
มาตรฐาน
0.75
3
6
0.79
3
6
0.72
3
6
0.76
3
6

จากตาราง1ค่าสถิตพิ ้ นื ฐานของตัวแปรสังเกตระดับบุคคล กลุม่ ตัวแปรปัจจัยที่เอื้อต่อการทางาน พบว่าตัว
แปรสังเกตที่มีค่าสู งสุดคือ บรรยากาศการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.01 รองลงมาคือ การรับรูก้ ารสนับสนุ นจาก
หัวหน้างานด้านข้อมูลข่าวสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 และความชัดเจนในบทบาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 ตัวแปร
ปัจจัยจิตลักษณะ พบว่า ตัวแปรสังเกตที่มคี ่ าสู งสุด คือ ตัวแปรทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกด้านความหวัง และด้าน
ความหยุ่นตัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 รองลงมาคือ ตัวแปรจิตบริการด้านการมีกิริยาวาจาสุภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.84 ตัวแปรคัน่ กลาง พบว่า ตัวแปรสังเกตที่มคี ่าสูงสุดของตัวแปรแฝงความยึดมัน่ ผูกพันในงาน คือ ความจดจ่อ
ใส่ใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.10ตัวแปรผล พบว่า ตัวแปรสังเกตที่มคี ่าสูงสุดของตัวแปรแฝงการปฏิบตั ิงานตามการ
เปลีย่ นแปลง คือ ความสามารถในการปรับตัวระหว่างบุคคล มีค่าเฉลีย่ คือ 5.02
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ตาราง 2 ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สนั ของตัวแปรสังเกตในโมเดลวิจยั ระดับบุคคล
ตัวแปร
iap1
iap2
iap3
iap4
iap5
engage1
engage2
engage3
open
pcap1
pcap2
pcap3
pcap4
pss1
pss2
pss3
svc
svm1
svm2
svm3
svm4
svm5
role

iap1

iap2

iap3

1
.728**
.525**
.641**
.393**
.246**
.275**
.245**
.123*
.111*
.119*
.144*
.115*
.369**
.312**
.331**
.042
.090
.031
.063
.086
.187**
.153**

1
.683**
.725**
.511**
.221**
.257**
.232**
.260**
.187**
.218**
.226**
.218**
.395**
.348**
.383**
.075
.151**
.070
.111*
.097
.196**
.183**

1
.739**
.608**
.306**
.301**
.263**
.278**
.212**
.279**
.304**
.297**
.376**
.381**
.406**
.177**
.365**
.239**
.223**
.189**
.261**
.205**

iap4

iap5

enga1

enga2

enga3

open

pcap1

pcap2

1
.357**
.375**
.295**
.352**
.185**
.245**
.268**
.205**
.339**
.344**
.385**
.082
.244**
.127*
.102
.067
.142*
.133*

1
.672**
.600**
.120*
.136*
.188**
.209**
.174**
.399**
.358**
.371**
.055
.208**
.134*
.134*
.147**
.181**
.130*

1
.667**
.134*
.123*
.155**
.166**
.161**
.378**
.293**
.352**
.090
.198**
.140*
.137*
.131*
.158**
.084

1
.104
.116*
.141*
.128*
.127*
.406**
.377**
.364**
.043
.122*
.088
.105
.124*
.130*
.109

1
.035
.091
.098
.108
.060
.126*
.155**
.003
.117*
.029
.029
.037
.031
.054

1
.803**
.699**
.654**
.089
.069
.173**
.367**
.240**
.099
.145*
.073
.137*
.614**

1
.794**
.796**
.143*
.084
.183**
.449**
.356**
.155**
.167**
.131*
.159**
.571**

pcap3

pcap4

pss1

1
.140*
.098
.196**
.541**
.381**
.201**
.211**
.200**
.194**
.553**

1
.648**
.607**
.080
.248**
.156**
.127*
.133*
.200**
.092

pss2

pss3

svc

svm1

svm2

svm3

svm4

svm5

role

1
.560**
.035

1
.123*

1

1
**

.546
.345**
.316**
.336**
.234**
.225**
.259**
.261**
.196**
.404**
.391**
.399**
.086
.227**
.125*
.141*
.124*
.208**
.205**

1
**

.855
.130*
.110
.195**
.440**
.333**
.182**
.179**
.172**
.189**
.560**

1
.811**
.060
.214**
.128*
.095
.095
.219**
.072

1
**

.150
.243**
.144*
.139*
.148**
.233**
.140*

1
.193**
.097
.086
.071
.118*
.556**

1
.577**
.413**
.498**
.565**
.168**

1
**

.541
.599**
.383**
.054

1
.726**
.487**
.068
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ผูว้ จิ ยั จึงได้ตรวจสอบข้อตกลงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั
(Pearson product moment correlation coefficient) เพื่อเป็ นการตรวจสอบว่าตัวแปรสังเกตที่ศึกษาจะต้องไม่
มีความสัมพันธ์กนั สู งจนเกิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุ (Multicollinearity) โดยผลการตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร ดังแสดงในตารางที่ 2
ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตทีศ่ ึกษา พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้ หมด
276 คู่ ส่วนใหญ่แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ 0.05 ในภาพรวมความสัมพันธ์ของตัวแปรมีค่า
อยู่ระหว่าง 0.003 ถึง 0.855 ตัวแปรที่มคี วามสัมพันธ์กนั สูงสุดและเป็ นความสัมพันธ์ทางบวก คือ ทุนทางจิตเชิง
บวกด้านความหยุ่นตัว (PCAP3) กับ ทุนทางจิตเชิงบวกด้านการมองโลกในแง่ดี (PCAP4) มีค่าความสัมพันธ์
เท่ากับ 0.855 สาหรับตัวแปรที่มคี วามสัมพันธ์ก นั น้อยที่สุดคือ บุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้าง (OPEN) กับ บรรยากาศ
การให้บริการ (SVC) มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.003 เมือ่ พิจารณาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร พบว่า ใน
ภาพรวมคู่ความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตส่วนใหญ่มคี ่าความสัมพันธ์ไม่เกิน 0.85 ซึง่ จะทาให้เกิดปัญหาภาวะร่วม
เส้นตรงเชิงพหุ (Multicollinearity) (Kline. 2005) ดังนัน้ ตัวแปรสังเกตที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้จงึ ไม่มปี ญั หาภาวะ
ร่วมเส้นตรงเชิงพหุ ถือว่าเป็ นข้อมูลทีเ่ หมาะสมสาหรับการวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้นได้

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างตัวแปรระดับกลุม่
ในการวิจยั พหุระดับสิ่งที่นกั วิจยั จะต้องให้ความสาคัญ คือ การตรวจสอบความเที่ยงตรงในการวัดตัว
แปรพหุระดับ ซึ่งขัน้ ตอนที่ใช้ในการตรวจสอบนัน้ เฉิน แม็ทธิเออ และบลีส (Chen; Mathieu; &Bliese. 2004)
ได้พฒั นากรอบความคิดของการตรวจสอบความเที่ยงตรงของการวัดตัวแปรพหุระดับขึ้นมา โดยกรอบความคิดนี้
เกิดจากการผสมผสานแนวทางหลักของการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้างกับความก้าวหน้าในหลักการของ
พหุระดับ ทฤษฎี และระเบียบวิธีวิจยั โดยมีเป้ าหมายเพื่อใช้เป็ นแนวทางให้แก่นกั วิจยั ที่ศึกษาวิจยั พหุระดับได้
ตรวจสอบความเที่ยงตรงในการวัดตัวแปรพหุระดับต่อไป โดยการศึกษานี้ผูว้ จิ ยั ได้นามาใช้กบั ตัวแปรระดับกลุ่ม 2
ตัว คือ ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง และการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงของทีม สามารถอธิบายขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ 1 การนิ ยามความหมายมโนทัศน์ท่ศี ึกษา (Construct definition)
ในการเขียนนิยามความหมายของมโนทัศน์ท่ศี ึกษาให้มคี วามสอดคล้องสัมพันธ์กบั ระดับการวัดของตัว
แปร (Level of analysis) ตัง้ อยู่ บ นพื้น ฐานของทฤษฎีท่ีศึ ก ษา มีค วามครอบคลุ ม ในมิติ หรือ องค์ป ระกอบ
(Dimension)ในตัวแปรระดับกลุ่ม 2 ตัว คือ ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง และการปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลง
ของทีม อธิบายได้ ดังนี้
ภาวะผู ้น าการเปลี่ ยนแปลง (Transformational leadership) หมายถึ ง การรับรู ร้ ่ วมกันของพนักงาน
ปฏิบ ตั ิ งานส่ ว นหน้าของโรงแรมในพฤติก รรมของหัว หน้างานที่แ สดงถึง การบริห ารจัด การงานภายในแผนก
ปฏิบตั ิงานส่วนหน้าที่เป็ นระบบโดยพฤติกรรมการทางานของหัวหน้างานนัน้ มีอิทธิพล สร้างแรงบันดาลใจ และ
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กระตุน้ ให้พนักงานในแผนกเกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการทางานเพือ่ ให้การบริการที่ดตี ่อลูกค้ามากยิง่ ขึ้น โดย
แบ่งออกเป็ นองค์ประกอบย่อย4 ด้าน ดังนี้ คือ
1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ หมายถึง การรับรูร้ ่ วมกันของพนักงานในพฤติกรรมที่หวั หน้างาน
ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างให้กบั พนักงานในทีม โดยมีการเสียสละประโยชน์ของตนเองเพื่อประโยชน์ของทีม มี
เป้ าหมายในการทางานที่ชดั เจน และมุ่งเน้นการทุ่มเทต่อภารกิจร่วมกัน ทาให้พนักงานมีความเคารพนับถือและเกิด
ความภาคภูมใิ จในการทางานร่วมกันกับผูน้ า
2. การสร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง การรับรู ร้ ่วมกันของพนักงานในพฤติกรรมที่หวั หน้าได้ส่อื สารถึง
เป้ าหมายและวิสยั ทัศน์ท่เี กี่ยวกับการทางานอย่างชัดเจน ด้วยความกระตือรือร้น และเชื่อมัน่ ว่าจะสามารถบรรลุ
เป้ าหมายได้
3. การกระตุน้ ทางปัญ ญา หมายถึง การรับรู ร้ ่ วมกันของพนักงานในพฤติกรรมที่หวั หน้ากระตุน้ ให้
พนัก งานตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น มีการหามุมมองต่ างๆ ในการแก้ป ญ
ั หาและมองปัญหาในหลายแง่มุม มีการ
เสนอแนะวิธีการใหม่ๆ ในการปฏิบตั งิ าน
4. การคานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล หมายถึง การรับรูร้ ่วมกันของพนักงาน ในพฤติกรรมที่หวั หน้าให้
ความตระหนักในความต้องการของพนักงานเป็ นรายบุคคล โดยจะปฏิบตั ิหน้าที่ในการให้คาแนะนาการทางาน
รวมถึง การปฏิบ ตั ิต่ อ กัน โดยค านึ งถึงความแตกต่ างระหว่ างบุค คล และส่งเสริม ให้เกิด การพัฒ นาจุดเด่ น ของ
พนักงาน
การปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงของทีม Team Adaptive Performance หมายถึง การที่พนักงาน
โรงแรมรับรูร้ ่วมกันถึงความสามารถของทีมในการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน รูจ้ กั หน้าที่ของตน ทางานประสานเชื่อมโยง
กัน ร่วมกันหาทางออกและร่วมกันรับมือเมือ่ เกิดปัญหาในการทางาน
ขัน้ 2 การระบุ ธรรมชาติ ของตัวแปรระดับ กลุ่ ม (การสร้างคะแนนตัวแปร) (Articulation of the
nature of the aggregate construct)
ในขัน้ 2 ของการระบุธรรมชาติของตัวแปรระดับกลุ่มในมโนทัศน์ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง และการ
ปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงของทีม ผูว้ ิจยั อธิบายการระบุธรรมชาติของสองมโนทัศน์น้ ีได้สองแนวความคิด
ดัง นี้ ตามแนวคิด ของไคลน์ และโคโลสกี้ (Klein; & Kozlowski. 2000: 33-34) ทัง้ สองมโนทัศ น์น้ ี จ ดั อยู่ ใน
รูปแบบ Shared properties ที่ลกั ษณะของตัวแปรเกิดจากการที่สมาชิกแต่ละคนมาอยู่รวมกันเป็ นกลุ่ม ส่งผลให้
เกิดการรับรูร้ ่วมกัน หากจัดกลุม่ ตามแนวคิดของเฉิน แม็ทธิเออ และบลีส (Chen; Mathieu; &Bliese. 2004) ทัง้
สองมโนทัศน์ ได้แก่ ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงจัดอยู่ในรูปแบบ Referent-shift model เนื่องจากว่าเกิดจากการ
เก็บข้อมูลโดยให้พนักงานรายบุคคลมองภาพความเป็ นภาวะผูน้ าของการเปลีย่ นแปลงของหัวหน้างานเป็ นภาพรวม
ในการปฏิบตั ิงาน ข้อคาถามที่ใช้ในการสอบถาม เช่น หัวหน้าณี มของฉันเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์
ของทีมส่วนการปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงของทีม อยู่ในรูปแบบ Referent-shift model เช่นกัน เนื่องจากว่า
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ข้อคาถามทีถ่ ามพนักงานรายบุคคลที่รบั รูก้ ารปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงของทีม ข้อคาถามทีใ่ ช้ศึกษาเช่น หาก
ขาดสมาชิกคนใดคนหนึ่งของทีม ทีมของฉันจะกระจายงานเพื่อให้การทางานสาเร็จลุล่วงหลังจากที่ผูว้ จิ ยั ได้ทาการ
ระบุธรรมชาติของมโนทัศน์ท่ีศึกษาในขัน้ 2 แล้ว เนื่ องจากว่าสองมโนทัศน์ท่ีศึกษานี้ จดั อยู่ในรู ปแบบ Shared
properties เป็ นตัวแปรที่เกิดจากการรับรูร้ ่วมกัน ดังนัน้ ก่อนที่จะสร้างคะแนนตัวแปรเป็ นระดับกลุ่มได้นนั้ จึงต้อง
ทาการตรวจสอบว่าค่าคะแนนของสมาชิกที่อยู่ภายในกลุ่มในแต่ละคนมีความสอดคล้องหรือคล้ายคลึงกันเพียง
พอทีจ่ ะนาไปรวมกันภายในกลุม่ ได้หรือไม่ในขัน้ 3 ต่อไป
ขั้น 3 การแสดงหลัก ฐานคุ ณ ภาพการวัด ตัว แปรในแต่ ล ะระดั บ (Psychometric properties of
constructs across levels of analysis)
ในขัน้ 3 ของการแสดงหลักฐานคุณภาพการวัดตัวแปรระดับกลุ่มในมโนทัศน์ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
และการปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงของทีม ผู ว้ ิจยั จึงต้องทาการวิเคราะห์เพื่อหาคาตอบว่าข้อมูลที่ได้จาก
พนักงานปฏิบตั งิ านส่วนหน้าสามารถอธิบายได้ทงั้ ระดับบุคคล และระดับกลุ่มหรือไม่ โดยการตรวจสอบโครงสร้าง
องค์ป ระกอบ (Factor structure) ความเชื่อ มัน่ ของมโนทัศ น์ท่ีศึ ก ษา (Reliability) และการตรวจสอบความ
สอดคล้องภายในกลุม่ (Inter-member agreement) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การตรวจสอบโครงสร้างองค์ประกอบ (Factor structure)
ในขัน้ ตอนของการตรวจสอบโครงสร้างองค์ป ระกอบ โดยเทคนิ ค ที่น ามาใช้วิเคราะห์โครงสร้า ง
องค์ประกอบ คือ การวิเคราะห์อ งค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ (Multilevel confirmatory factor analysis:
MCFA) ซึ่งเป็ นเทคนิคที่สามารถวิเคราะห์โครงสร้างองค์ประกอบของตัวแปรระดับบุคคล และระดับกลุ่มได้พร้อม
กัน นอกจากนี้แล้วทาให้ทราบว่าตัวแปรภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง และการปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงของทีม
ทีเ่ ก็บข้อมูลจากพนักงานรายบุคคลนัน้ มีโครงสร้างองค์ประกอบตามทฤษฎีท่รี ะบุไว้ และสามารถอธิบายได้ทงั้ ระดับ
บุคคลและระดับกลุ่มหรือไม่ นอกจากนี้แล้วข้อคาถามที่เก็บมาจากระดับบุคคล เมื่อนามาศึกษาในระดับกลุ่มข้อ
คาถามเหล่านี้ขอ้ ใดที่สามารถนาไปวัดตัวแปรระดับกลุ่มได้ เนื่องจากมีความเป็ นไปได้ว่าโครงสร้างองค์ประกอบใน
มาตรวัดระดับกลุ่มจะมีความแตกต่างจากโครงสร้างองค์ประกอบในมาตรวัดระดับบุคคล อธิบายผลการวิเคราะห์
ดังนี้
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1.1 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างองค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับของภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
ตาราง 3 ค่าสถิตผิ ลการวิเคราะห์โครงสร้างองค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
ค่า
ระดับบุคคล/ภายในกลุม่
ระดับกลุม่ /ระหว่างกลุ่ม
สหสัมพันธ์
(Within group: W)
(Between group: B)
ข้อคาถาม
ภายในชัน้
(Standardized estimate)
(Standardized estimate)
(ICC)
SE
Z
P-value
SE
Z
P-value
TL11
0.098
0.754 0.050 15.027 0.000
0.941 0.227 4.143 0.000
TL13
0.153
0.788 0.032 24.428 0.000
0.712 0.212 3.358 0.001
TL14
0.118
0.740 0.046 16.091 0.000
0.892 0.306 2.913 0.004
TL22
0.249
0.467 0.124 3.749
0.000
TL23
0.081
0.669 0.155 4.326
0.000
0.630 2.122 0.297 0.767
TL31
0.118
0.760 0.039 19.724 0.000
0.975 0.223 4.372 0.000
TL32
0.199
0.892 0.026 34.863 0.000
0.868 0.128 6.782 0.000
TL33
0.244
0.761 0.035 21.738 0.000
0.809 0.185 4.378 0.000
TL41
0.195
0.899 0.024 37.991 0.000
1.00 0.049 20.242 0.000
TL42
0.173
0.733 0.060 21.110 0.000
0.994 0.091 10.927 0.000
TL43
0.145
0.994 0.020 46.724 0.000
0.998 0.063 15.868 0.000
= 234.904, df = 82, / df = 2.865CFI = 0.933, TLI = 0.911, RMSEA = 0.077
จากตารางที่ 3 ในการวิเคราะห์โครงสร้างองค์ประกอบเชิ งยืนยันพหุระดับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
แสดงค่ าสหสัมพันธ์ภายในชัน้ ของข้อคาถามแบบวัดภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงพบว่ามีค่า ICC ตัง้ แต่ 0.086 ถึง
0.179 จากเกณฑ์ข อง ICC (Dyer; Hanges; & Hall. 2005: 155) ควรมีค่ ามากกว่ า 0.05 แสดงให้เห็น ว่ าข้อ
คาถามเหล่านี้ มีความแปรปรวนของคะแนนเกิดขึ้นระหว่ างกลุ่ม เมื่อเปรียบเทียบกับความแปรปรวนที่เกิดขึ้น
ทัง้ หมดจึงสมควรที่จะนาข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์ลกั ษณะพหุระดับและผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุ
ระดับ หลัง จากปรับ แบบจาลองภาวะผู น้ าการเปลี่ย นแปลงมีค วามเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างหรือค่ าส ถิติมีขอ้ มูล
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่ าสถิติท่ใี ช้ตรวจสอบความตรงของโมเดลจากค่ า = 234.904,
df = 82,
/ df = 2.865CFI = 0.933, TLI = 0.911, RMSEA = 0.077(Schumacker; & Lomax. 2004:
82; Hair; et al. 2010)
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ภาพประกอบ 4 โครงสร้างองค์ประกอบพหุระดับของภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
ผลการวิเคราะห์จากภาพประกอบ 4โครงสร้างองค์ประกอบพหุร ะดับของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างองค์ประกอบของภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงระดับบุคคลมี 4 องค์ประกอบเมือ่ นามาสร้าง
เป็ น ตัว แปรระดับ กลุ่ม เหลือ เพีย งองค์ประกอบเดีย วเนื่ อ งจากค่ าสหสัมพันธ์ของตัว แปรสังเกตภาวะผู น้ าการ
เปลี่ยนแปลงที่มี4 องค์ประกอบนัน้ จะมีความสัมพันธ์กนั สูงและเมือ่ พิจารณาค่าสถิติท่ใี ช้ตรวจสอบความตรงของ
โมเดลโครงสร้างองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงระดับกลุ่มที่มี 4 องค์ประกอบนัน้ จะมี
ค่าสถิติความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ไม่ดีเท่าเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างองค์ประกอบของตั วแปรสังเกต
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงที่เหลือเพียงองค์ประกอบเดียวจึงแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตภาวะ
ผู น้ าการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไม่ได้แยกกัน แต่ รวมอยู่ในองค์ประกอบเดียวกัน ดังนัน้ ผู ว้ ิจ ยั จึงปรับโครงสร้าง
องค์ประกอบให้เหลือเพียงองค์ประกอบเดียวและการที่โ ครงสร้างองค์ประกอบย่อยบางองค์ประกอบมีอยู่ในระดับ
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บุคคลเท่านัน้ หรือการที่โครงสร้างองค์ประกอบของตัวแปรในระดับบุคคลและระดับกลุ่มแตกต่างกันเช่นนี้ตรงกับ
แนวคิดของกระบวนการเกิดตัวแปรระดับกลุ่มที่เรียกว่า Fuzzy composition เป็ นโครงสร้างองค์ประกอบในมโน
ทัศน์ท่ศี ึกษาที่อาศัยหลักความคล้ายคลึงบางส่วนหรือมีความแตกต่างกันในโครงสร้างองค์ประกอบที่ระดับบุคคล
และระดับกลุ่มเมือ่ พิจารณาค่ าสัมประสิทธิ์นา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน (β) ระดับบุคคลมีค่าอยู่ระหว่าง 0.863
ถึง 0.948 ทุกข้อมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี 0.01 โดยตัวแปรที่มคี ่าสัมประสิทธิ์นา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐานมากที่สุด
คือ TL23 (β = 0.948) และ TL43 (β = 0.948) ส่วนในระดับกลุ่มมีค่าอยู่ระหว่าง 0.939 ถึง 0.999 โดยตัว
แปรที่มคี ่ าสัมประสิทธิ์นา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐานมากที่สุดคือ TL23 TL31 TL32 (β = 0.999) มีนยั สาคัญ
ทางสถิติท่ี 0.01 แม้ว่าข้อ TL14 ผลการทดสอบไม่มีนยั สาคัญ ทางสถิติแต่มีค่านา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน
ค่อนข้างสูง TLA5 (β = 0.945) ผูว้ ิจยั จึงยังคงข้อคาถามนี้ไว้อธิบายเหตุผลว่าการทดสอบนัยสาคัญทางสถิติจะ
ขึ้นกับขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยขนาดกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั นี้มี 76 กลุ่มซึ่งเป็ นขนาดกลุ่ มตัวอย่างที่นอ้ ยจึงทา
ให้ผลการทดสอบไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ
สรุป ได้ว่ าจากการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างองค์ประกอบพหุระดับของภาวะผู น้ าการ
เปลีย่ นแปลงระดับบุคคลมี 4 องค์ประกอบแต่เมือ่ เป็ นระดับกลุ่มเหลือเพียงองค์ประกอบเดียวและเมือ่ พิจารณาข้อ
คาถามในระดับบุคคล และระดับกลุม่ มีจานวน 10ข้อ
1.2 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างองค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับของการปฏิบตั งิ านตามการ
เปลีย่ นแปลงของทีม
ตาราง 4 ค่าสถิตผิ ลการวิเคราะห์โครงสร้างองค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงของทีม
ค่า
สหสัมพันธ์
ข้อคาถาม
ภายในชัน้
(ICC)
TAP1
0.098
TAP4
0.132
TAP6
0.116
TAP7
0.166
= 6.201, df = 4,

ระดับบุคคล/ภายในกลุม่
ระดับกลุม่ /ระหว่างกลุ่ม
(Within group: W)
(Between group: B)
(Standardized estimate)
(Standardized estimate)
SE
Z P-value
SE
Z
P-value
0.526 0.063 8.412 0.000 0.982 0.245 4.013 0.000
0.852 0.029 29.041 0.000 0.991 0.051 19.516 0.000
0.800 0.035 22.602 0.000 0.990 0.092 10.795 0.000
0.816 0.026 30.810 0.000 0.991 0.067 14.864 0.000
/ df = 1.55CFI = 0.996, TLI = 0.989, RMSEA = 0.042

จากตารางที่ 4 ในการวิเคราะห์โครงสร้างองค์ป ระกอบเชิง ยืน ยัน พหุ ระดับ การปฏิบ ตั ิ งานตามการ
เปลี่ยนแปลงของทีมได้แสดงค่าสหสัมพันธ์ภายในชัน้ ของข้อคาถามแบบวัดภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงพบว่ามีค่า
ICC ตัง้ แต่ 0.098 ถึง 0.166 จากเกณฑ์ของ ICC ที่ควรมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงให้เห็นว่าข้อคาถามเหล่านี้มคี วาม
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แปรปรวนของคะแนนเกิดขึ้นระหว่างกลุ่ม เมื่อเปรียบเทียบกับความแปรปรวนที่เกิดขึ้นทัง้ หมดจึงสมควรที่จะนา
ข้อ มูลเหล่านี้ ไปวิเคราะห์ลกั ษณะพหุ ระดับและผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับหลังจากปรับ
แบบจาลองการปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงของทีมมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างหรือค่าสถิติมขี อ้ มูลกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่ าสถิติท่ีใช้ตรวจสอบความตรงของโมเดลจากค่ า = 6.201, df = 4,
/ df = 1.55 CFI = 0.996, TLI = 0.989, RMSEA = 0.042 (Schumacker; & Lomax. 2004: 82; Hair;
et al. 2010)
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0.274**

0.360**

0.333**

TAP1

TAP4

TAP6

TAP7

0.036

0.526**

0.852**

0.800**

0.816**

TAP

1.00

ภาพประกอบ 5 โครงสร้างองค์ประกอบพหุระดับของการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงของทีม
ผลการวิเคราะห์จ ากภาพประกอบ5โครงสร้างองค์ป ระกอบพหุ ร ะดับ ของการปฏิบ ตั ิ ง านตามการ
เปลี่ยนแปลงของทีมแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างองค์ประกอบของการปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงของทีม มี
องค์ประกอบเดียว ดังนัน้ ในการสร้างตัวแปรเป็ นระดับกลุ่มจึงมีเพียงองค์ประกอบเดียวเท่านัน้ เมื่อพิจารณา
ค่าสัมประสิทธิ์นา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน (β) ระดับบุคคลมีค่าอยู่ระหว่าง 0.526 ถึง 0.852 โดยตัวแปรที่มคี ่า
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สัมประสิทธิ์นา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐานมากที่สุดคือ TAPw4 (β = 0.852) ส่วนในระดับกลุ่มมีค่าอยู่ระหว่าง
0.982 ถึง 0.991 ทุกข้อมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี 0.01 โดยตัวแปรที่มคี ่ าสัมประสิทธิ์นา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน
มากที่สุดคือ TAPb4 และ TAPb7(β = 0.991) มีนยั สาคัญทางสถิติท่ี 0.01 สรุปได้ว่าจากการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้างองค์ประกอบพหุระดับของการปฏิบตั ิ งานตามการเปลีย่ นแปลงของทีมทัง้ ระดับบุคคลและ
ระดับกลุม่ มีองค์ประกอบเดียว ข้อคาถามจานวน 4 ข้อ
2. ความสอดคล้องภายในกลุม่ ของตัวแปรระดับกลุม่ (Inter-member agreement)
ในขัน้ ของการตรวจสอบความสอดคล้องภายในกลุ่ม (Inter-member agreement) ของมโนทัศน์
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง และการปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงของทีม เป็ นการตรวจสอบว่าค่ าคะแนนของ
สมาชิกที่ได้ในแต่ละคนในมโนทัศน์ท่ที าการศึกษามีความสอดคล้องหรือคล้ายคลึงกันเพียงพอที่จะนาไปรวมกัน
ภายในกลุ่มได้ห รือ ไม่ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ท่ีเรียกว่ า rwg(j) ซึ่ง rwg(j) ผู ว้ ิจ ยั ได้ใช้ Multilevel modeling in R
package (Bliese. 2006) ทาการวิเคราะห์ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา (LeBreton; &Senter. 2008: 836) คือ
ระหว่าง 0.00 ถึง 0.30 แสดงว่าไม่มคี วามสอดคล้องกันในระดับกลุม่
ระหว่าง 0.31 ถึง 0.50 แสดงว่ามีความสอดคล้องกันน้อยในระดับกลุม่
ระหว่าง 0.51 ถึง 0.70 แสดงว่ามีความสอดคล้องกันปานกลางในระดับกลุม่
ระหว่าง 0.71 ถึง 0.90 แสดงว่ามีความสอดคล้องกันมากในระดับกลุม่
ระหว่าง 0.91 ถึง 1.00 แสดงว่ามีความสอดคล้องกันมากทีส่ ุดในระดับกลุม่
ในการศึกษาครัง้ นี้ผูว้ ิจยั ได้ทาการตรวจสอบความสอดคล้องของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง และการ
ปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงของทีม ซึง่ ได้ผลการวิเคราะห์ดงั ตาราง
ตาราง 5 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องภายในกลุม่ ของตัวแปรระดับกลุ่ม
ตัวแปร
ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
การปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงของทีม

rwg(j)
0.9140
0.8750

จากตาราง 5 แสดงผลการตรวจสอบความสอดคล้องภายในกลุ่มของตัวแปรระดับกลุ่มพบว่าตัวแปร
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงและตัวแปรการปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงของทีม มีค่าrwg(j) เท่ากับ 0.914 และ
0.875 ตามลาดับแสดงว่าคะแนนที่เก็บจากพนักงานปฏิบตั ิงานส่วนหน้าแต่ละคนภายในกลุ่มงานเดียวกันมีความ
สอดคล้องกันมากคือพนักงานปฏิบตั ิงานส่วนหน้า ที่อยู่ในทีมเดียวกันต่างรับรูถ้ ึงภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของ
หัวหน้างานและรับรูถ้ งึ การปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงของทีม ในทิศทางทัส่ อดคล้องกันมากที่สุดเมือ่ พิจารณา
เกณฑ์การตัดสินตามทีไ่ ด้ระบุไว้
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ขั้น 4 การตรวจสอบความแปรปรวนของตัวแปรระหว่ างกลุ่ ม (Construct variability
between units)
ในการตรวจสอบความแปรปรวนของตัวแปรระหว่างกลุ่มของตัวแปรระดับกลุ่ ม โดยใช้วธิ ีการหาค่า
สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ภ ายในชัน้ (Intraclass correlation coefficient: ICCS) ได้แ ก่ ICC(1) และ ICC(2)
ค่า ICC(1) นัน้ เป็ นการพิจารณาว่าความแปรปรวนที่เกิดจากความแตกต่างของคะแนนระหว่างกลุ่มงานมีมากหรือ
น้อยเพียงใด เมือ่ เทียบกับความแตกต่างของคะแนนที่เกิดขึ้นทัง้ หมด เกณฑ์การพิจารณาค่า ICC(1) คือ ควรจะมี
ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ขึ้นไป ส่วนค่า ICC(2) เป็ นการประเมินความเชื่อมัน่ (Reliability) ของคะแนนเฉลีย่ ที่
สร้างจากคะแนนของสมาชิกภายในกลุม่ เดียวกัน เกณฑ์การพิจารณาค่า ICC(2) คือ ควรจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.70
ขึ้นไป (Klein; et al. 2000: 518) ผลการวิเคราะห์ ICC(1) และ ICC(2) แสดงดังตาราง
ตาราง 6 ผลการตรวจสอบความแปรปรวนระหว่างกลุม่ ของตัวแปรระดับกลุ่ม
ตัวแปร
ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
การปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงของทีม

ICC(1)
0.077
0.052

ICC(2)
0.256
0.185

จากตาราง6แสดงผลการตรวจสอบความแปรปรวนระหว่างกลุ่มของตัวแปรระดับกลุ่มโดยการพิจารณา
ค่ า Intraclass correlation coefficient (ICCS) พบว่ า ตัว แปรภาวะผู น้ าการเปลี่ ย นแปลงและตัว แปรการ
ปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงของทีม มีค่าICC(1) เท่ากับ 0.077 และ 0.052 ตามลาดับโดยทัง้ สองตัวแปรมีค่า
ICC(1) มากกว่า 0.05 ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดส่ ว นค่ า ICC(2) ของภาวะผู น้ าการเปลี่ยนแปลงคื อ 0.256 และการ
ปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงของทีมคือ 0.185 ตามลาดับพบว่าค่าICC(2) ของทัง้ สองตัวแปรมีค่าน้อยกว่า 0.70
ซึง่ ตา่ กว่าเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้การที่ค่าICC(2) ตา่ นัน้ เนื่องมาจากค่าICC(2) ขึ้นกับขนาดของจานวนสมาชิกภายในกลุ่ม
โดยเฉลีย่ (Bliese. 2000) ซึ่งในงานวิจยั นี้มสี มาชิกภายในกลุ่มโดยเฉลีย่ เท่ากับ 4.145 จึงมีผลทาให้ค่าICC(2) ตา่
แต่ ถึงแม้ว่าผลการวิจยั จะมีค่า ICC(2) ตา่ กว่าเกณฑ์แต่ เมื่อพิจารณาทฤษฎีภาวะผู น้ าการเปลี่ยนแปลงและการ
ปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงของทีม จัดเป็ นตัวแปรระดับกลุ่มร่วมกันกับดัชนี rwg(j) พบว่าตัวแปรภาวะผูน้ าการ
เปลีย่ นแปลงและตัวแปรการปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงของทีม มีค่าเท่ากับ 0.9140และ 0.8750ตามลาดับและ
ค่ าICC(1) สามารถสรุปได้ว่ ามีความแปรปรวนระดับกลุ่ม (Chen; &Bliese. 2002; Wang; & Howell. 2010:
1138)
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ตอนที่ 4 สถิตพิ ้ นื ฐานของตัวแปรสังเกตระดับกลุม่ ที่ใช้ในการศึกษา
จากผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างองค์ประกอบพหุระดับของตัวแปรระดับกลุม่ พบว่า ตัว
แปรภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงเมือ่ เป็ นระดับกลุ่มจะเหลือองค์ประกอบเดียว ทาให้ตวั แปรสังเกตตัวแปรระดับกลุ่ม
ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมีตวั เดียว ส่วนตัวแปรการปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงของทีม มีเพียงองค์ประกอบ
เดียวตามผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ
ตารางท 7 ค่าสถิตพิ ้นื ฐานของตัวแปรสังเกตระดับกลุม่ ที่พนักงานปฏิบตั งิ านส่วนหน้าของโรงแรมให้ขอ้ มูล
ตัวแปร

จานวน ค่าเฉลี่ย

ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
การปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงของทีม

315
315

4.79
4.85

ส่วนเบี่ยงเบน ค่าตา่ สุด
มาตรฐาน
0.61
2
0.45
2

ค่าสูงสุด
6
6

จากตาราง 7 ค่าสถิติพ้ นื ฐานของตัวแปรสังเกตระดับกลุ่มที่พนักงานปฏิบตั ิงานส่วนหน้าของโรงแรมให้
ข้อมูลผลปรากฏว่าตัวแปรสังเกตภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 ตัวแปรสังเกตการปฏิบตั ิงาน
ตามการเปลีย่ นแปลงของทีมค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.85
ตาราง 8 ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สนั ของตัวแปรการวิจยั ในโมเดลวิจยั ระดับกลุม่
ตัวแปร
TLb
TAP

TLb
1.00
0.355**

TAP
1.00

จากตาราง 8 แสดงค่ าสหสัม พัน ธ์เพีย ร์ส นั ของตัว แปรสัง เกตในโมเดลวิจ ยั ระดับ กลุ่ม ที่พ นัก งาน
ปฏิ บ ตั ิ ง านส่ ว นหน้า ของโรงแรมให้ข อ้ มู ล พบว่ า มีค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งตัว แปรภาวะผู น้ าการ
เปลีย่ นแปลง (TLb) กับตัวแปร การปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงของทีม (TAP) มีค่าสหสัมพันธ์ 0.355
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ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์แบบจาลองความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นพหุระดับ
5.1 ผลการวิเคราะห์แบบจาลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระดับบุคคล
ในการวิเคราะห์แบบจาลองพหุระดับ จาเป็ นต้องทดสอบแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ในระดับ
บุ ค คล และต้อ งปรับ แบบจ าลองให้มีค วามกลมกลืน ก่ อ น แล้ว จึ ง ท าการวิเคราะห์ท งั้ สองระดับ พร้อ มกัน
การวิเคราะห์แบบจาลองพหุระดับในขัน้ ตอนที่หนึ่งตามที่มิวเทนเสนอไว้ (Muthn.1994) ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นี้ มี
แบบจาลองสมมติฐานโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคล
ดังภาพที่ 6
ROLE1
OPEN1

WENG1

WENG2

ROLE

WENG3

OPEN
IAP1

PCAP1
PCAP2

IAP2

WENG

PCAPP

IAP

PCAP3

IAP3
IAP4

PCAP4

SVC

PSS

IAP5

SVM
SVC1
PSS1

PSS2

PSS3
SVM1

SVM2

SVM3

SVM4

SVM5

ภาพประกอบ 6 แบบจาลองสมมติฐานโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลง
ระดับบุคคล
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ตาราง 9 ค่ าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการปฏิบตั ิงานตามการ
เปลีย่ นแปลงในระดับบุคคล (แบบจาลองสมมติฐาน)
ดัชนี ความกลมกลืน
CFI
TLI
RMSEA

เกณฑ์
P > 0.05
มากกว่า 0.90
มากกว่า 0.90
น้อยกว่า 0.08

ค่าสถิติ
= 462.161, df = 209, p= 0.0000
0.940
0.927
0.062

จากตาราง 9 เมื่อพิจ ารณาค่ าดัชนี ความกลมกลืนของแบบจ าลองสมมติฐาน ปรากฏว่า แบบจ าลอง
สมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ยงั มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล ค่ าดัชนีความกลมกลืนทุกค่ายังผ่านเกณฑ์ทต่ี งั้ ไว้ แต่ พบ
ค่าที่ผิดปกติในโมเดลของตัวแปรบรรยากาศการให้บริก ารตัวแปรความชัดเจนในบทบาท และตัวแปรบุคลิกภาพ
แบบเปิ ดกว้าง เนื่องจากความสัมพันธ์ของตัวแปรค่อนข้างสูง จึงทาให้เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม PSI ไม่เป็ นบวก
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงปรับแบบจาลองโดยพิจารณาแนวคิดทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องที่น่าจะสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อ
ทาการปรับในแต่ละประเด็นก็จะวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ทดสอบความกลมกลืนของแบบจาลองใหม่ทลี ะครัง้ ดังต่อไปนี้
1. ตัดเส้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรบรรยากาศการให้บริการ (SVC) ที่ส่งผลทางตรงต่อความยึดมัน่
ผูกพันในงาน (WENG)
2. เพิ่มเส้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรบรรยากาศการให้บริการ (SVC) ที่ส่งผลทางตรงต่อตัวแปร
จิตบริการ (SVM)
3. เพิ่มเส้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรบรรยากาศการให้บริการ (SVC) ที่ส่งผลทางตรงต่อตัวแปร
ความชัดเจนในบทบาท (ROLE)
4. ตัดเส้น ความสัม พัน ธ์ระหว่ างตัว แปรบุค ลิก ภาพแบบเปิ ดกว้าง (OPEN) ที่ส่ง ผลทางตรงต่ อการ
ปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลง (IAP)
5. เพิ่มเส้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรบุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้าง (OPEN) ที่ส่งผลทางตรงต่อตัวแปร
จิตบริการ (SVM)
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จนกระทัง่ ได้แบบจาลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระดับบุคคลทีม่ คี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ดังภาพประกอบ 7
PCAP1
PCAP2

WENG1

PCAPP

PCAP3

WENG2

WENG3

0.214**

PCAP4

PSS

PSS1

WENG

0.310**

IAP1

0.092*

PSS2

IAP2
PSS3

ROLE

0.132**

0.427**
SVC1

SVC

OPEN

0.787**

SVM

0.228**

SVM1

SVM2

SVM3

SVM4

SVM5

ภาพประกอบ 7 แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลง
ในระดับบุคคล (แบบจาลองที่ปรับแล้ว)
ตาราง 10 ค่ าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการปฏิบตั ิงานตามการ
เปลีย่ นแปลงในระดับบุคคล (แบบจาลองทีป่ รับแล้ว)
ดัชนีความกลมกลืน
CFI
TLI
RMSEA

IAP3
IAP4

ROLE1

88 0.617**
OPEN1

IAP

เกณฑ์
P > 0.05
มากกว่า 0.90
มากกว่า 0.90
น้อยกว่า 0.08

ค่าสถิติ
= 539.484, df = 219, p= 0.0000
0.929
0.918
0.068

จากตาราง 10 เมื่อพิจารณาดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองสมมติฐานหลังการปรับเส้นอิทธิพ ล
ปรากฏว่าแบบจาลองสมมติฐานที่ตงั้ ไว้มคี วามกลมกลืนกับข้อมูลผ่านเกณฑ์ทต่ี งั้ ไว้

IAP5
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5.2 ผลการวิเคราะห์แบบจาลองพหุระดับความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของตัวแปรทัง้ ระดับบุคคลและ
ระดับกลุ่มการวิเคราะห์
ในการวิเคราะห์แบบจาลองพหุระดับ คือการวิเคราะห์ขอ้ มูลในระดับบุคคลและระดับกลุ่มพร้อมๆกัน
โดยในการวิจยั ครัง้ นี้มแี บบจาลองสมมติฐานพหุระดับดังนี้
C
TL

TAP

IAPb

ระดับทีม
ระดับบุคคล
PCAPP
PSS

WENG

OPEN

SVM

SVC

ROLE

IAPw

หมายเหตุ C แสดงถึงเส้นอิทธิพลข้ามระดับ (Cross-level effects) จากตัวแปรระดับกลุ่มไปยังตัวแปรระดับบุคคล
ภาพประกอบ 8 แบบจาลองสมมติฐานโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลง
จากภาพประกอบ 8 ในแบบจาลองของการวิเคราะห์ระดับกลุ่ม จากแบบจาลองตามสมมุติฐานเดิมตัว
แปรระดับกลุ่มประกอบด้วย การปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงในทีม และภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง ผูว้ ิจยั ได้
ปรับโดยเพิม่ เติมตัวแปรขึ้นมาอีก 1 ตัวแปร คือ ตัวแปรการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงในระดับบุคคล (IAPb)
การยกระดับตัวแปรแฝงระดับกลุ่มมาจากคะแนนตัวแปรระดับบุคคลแตกต่างไปจากการยกระดับตัว แปรระดับ
กลุ่มสองตัวแปรก่อนหน้า คือ การปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงในทีม และภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงซึ่งทัง้ สอง
ตัวแปรนี้ก่อนที่จะมีการยกระดับการวิเคราะห์ข้ นึ ไปในระดับกลุม่ นัน้ มีการตรวจสอบความสอดคล้องของคะแนนตัว
แปรภายในกลุ่มในหลายขัน้ ตอนและยืนยันได้ว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็ นตัวแปรระดับกลุ่ม แต่สาหรับตัวแปรการ
ปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคล ที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่จาเป็ นต้องมีการตรวจสอบความสอดคล้องร่วมกัน
ของคะแนนตัวแปรภายในกลุ่มก่อนที่จ ะนามาวิเคราะห์และสรุปเป็ นคะแนนตัวแปรระดับกลุ่มเพราะในความเป็ น
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จริง แล้ว ตัว แปรการปฏิ บ ตั ิ ง านตามการเปลี่ย นแปลงในระดับ บุ ค คล เป็ น ตัว แปรระดับ บุ ค คล และในการ
ตัง้ สมมติฐานของการวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ในการวิจยั นี้ ก็ยงั คงเป็ นตัวแปรระดับบุคคล
เช่นเดิม แต่ในการวิเคราะห์แบบจาลองพหุระดับในทางปฏิบตั ินนั้ การวิเคราะห์เส้นอิทธิพลที่ ขา้ มระดับจากตัวแปร
ระดับกลุ่มลงมายังตัวแปรระดับบุคคลตามที่ได้ตงั้ สมมติฐานไว้ไม่สามารถท าได้โดยตรง แต่ จะวิเคราะห์โดย
พิจารณาจากอิทธิพลของตัวแปรระดับกลุ่มที่มตี ่อความแปรปรวนที่เกิดขึ้น ในระดับกลุ่มของตัวแปรระดับบุคคล
นัน้ ๆ ผูว้ จิ ยั จึงได้ยกระดับคะแนนของตัวแปรดังกล่าวจากระดับบุคคลขึ้นไปเป็ นระดับกลุ่มเพื่อให้สามารถทาการ
วิเคราะห์แบบจาลองพหุระดับตามสมมติฐานการวิจยั ที่ตงั้ ไว้ได้โดยไม่จาเป็ นต้องมีการทดสอบความเหมาะสมของ
การเป็ นตัวแปรระดับกลุ่ม เพราะเป็ นเพียงการกระทาเพื่ อการวิเคราะห์ขอ้ มูลความสัมพันธ์ขา้ มระดับของตัวแปร
เท่านัน้ และตัวแปรดังกล่าวก็ยงั เป็ นตัวแปรระดับบุคคล ทัง้ นี้ธรรมชาติของตัวแปรแฝงเหล่านี้ สอดคล้องกับวิธีการ
วัดตัวแปรระดับกลุ่มประเภท Summary index model หรือ Additive aggregate indices ตามแนวคิดการ
จาแนกประเภทตัวแปรระดับกลุ่มของ ชาน โคซโลวสกี้และไคลน์ (Chen; Mathieu; &Bliese. 2004; citing
Chan. 1998; Kozlowski; & Klein. 2000) ซึ่ ง เป็ น การวัด ตัว แปรระดับ กลุ่ ม ที่ ได้ม าจากค่ าเฉลี่ ย ของผลรวม
คะแนนตัวแปรในระดับบุคคล นิยามวิธีการวัดตัวแปรระดับกลุ่มชนิดนี้ จะอธิบายถึงคุณลักษณะของกลุ่มด้วยการ
นิยามจากการรับรูใ้ นระดับบุคคล และไม่จาเป็ นต้องเกิดขึ้นจากการรับรูป้ ระสบการณ์ต่างๆ ร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม
แต่อย่างใด ทาให้ไม่จาเป็ นต้องมีการตรวจสอบความสอดคล้องร่วมกัน ของคะแนนตัวแปรภายในกลุม่ ดังที่ได้กล่าว
ข้างต้น ดังนัน้ จากภาพประกอบ 8ผูว้ ิจยั ได้เขียนสัญลักษณ์ “C” ที่เส้นอิทธิพลระหว่างตัวแปรการปฏิบตั ิงานตาม
การเปลี่ยนแปลงของทีมกับตัวแปรการปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงของบุคคลจึงเป็ นการแสดงถึงประเภทของ
เส้นอิทธิพลทีป่ ็ นอิทธิพลของตัวแปรข้ามระดับ (Cross-level effects)ซึง่ จะสอดคล้องกับกรอบแนวคิดของการวิจยั
TL

0.421**

TAP

0.932**

IAPb

ระดับทีม
ระดับบุคคล
PCAPP
PSS
OPEN

0.214**
0.310**
0.228**

WENG
0.092*
SVM

0.787**

ROLE

0.132**

IAPw

0.617**
SVC

0.427**

หมายเหตุ C แสดงถึงเส้นอิทธิพลข้ามระดับ (Cross-level effects) จากตัวแปรระดับกลุ่มไปยังตัวแปรระดับบุคคล
ภาพประกอบ 9 แบบจาลองสมมติฐานโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับของการปฏิบตั งิ านตามการ
เปลีย่ นแปลงในระดับบุคคล
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ตัวแปรระดับบุคคล
IAP การปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลง
WENG ความยึดมันผู
่ กพันในงาน
ROLE ความชัดเจนในบทบาท
SVM จิตบริการ
OPEN บุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้าง
PCAP ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
SVC บรรยากาศการให้บริการ
PSS การรับรูก้ ารสนับสนุนจากหัวหน้างาน

TL
TAP

ตัวแปรระดับทีม
ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
การปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงของทีม

ตาราง 11 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองพหุระดับความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างเชิงสาเหตุของการปฏิบตั ิงาน
ตามการเปลีย่ นแปลงของพนักงานปฏิบตั งิ านส่วนหน้าของโรงแรมในระดับบุคคลและระดับกลุม่
ดัชนีความกลมกลืน
CFI
TLI
RMSEA
SRMR within
SRMR between

เกณฑ์
P > 0.05
มากกว่า 0.90
มากกว่า 0.90
น้อยกว่า 0.08
น้อยกว่า 0.08
น้อยกว่า 0.08

ค่าสถิติ
= 527.942, df = 219, p= 0.0000
0.929
0.917
0.067
0.046
0.002

จากตาราง 11 ซึ่งแสดงค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับที่ผ่าน
การปรับแบบจาลองตามที่กล่าวมาแล้ว พบว่าแบบจาลองที่ผ่านการปรับแล้วมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เป็ นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากการทีค่ ่าดัชนีความกลมกลืนทุกค่าผ่านเกณฑ์ท่ตี งั้ ไว้
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ตาราง 12 ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลมาตรฐานทัง้ ระดับ บุ ค คลและระดับ กลุ่ ม งานของแบบจ าลองโครงสร้า ง
ความสัมพันธ์พหุระดับตัวแปรเชิงสาเหตุของการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลง (แบบจาลองทีป่ รับแล้ว)
ตัวแปรผล
IAP

-Within-Group
WENG
-Within-Group
SVM
-Within-Group
ROLE
-Within-Group
TAP
-Between-Group
IAPb
-Between-Group

ตัวแปรเหตุ
Estimate
WENG
0.092
SVM
0.787
ROLE
0.132
Residual Variance 0.294
PCAP
0.214
PSS
0.310
Residual Variance 0.844
SVC
0.617
OPEN
0.228
Residual Variance 0.480
SVC
0.427
Residual Variance 0.818
TL
0.421
Residual Variance 0.119
TAP
0.932
Residual Variance 0.832

SE
0.043
0.033
0.042
0.040
0.063
0.061
0.046
0.051
0.052
0.054
0.072
0.061
0.135
0.034
0.143
0.114

Z
2.115*
24.029**
3.163**
7.270**
3.375**
5.053**
18.150**
12.203**
4.385**
8.910**
5.950**
13.329**
3.120**
3.480**
6.535**
7.240**

P
0.034
0.000
0.002
0.000
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.002
0.000
0.000
0.000

R2
0.706**

0.156**

0.520**

0.182**
0.177**
0.881**

จากตาราง 12 แสดงถึงค่าสัมประสิทธิ์อิทธิมาตรฐานทัง้ ระดับบุคคลและระดับกลุ่มงานของแบบจาลอง
โครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับตัวแปรเชิงเหตุของการปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงที่ปรับแบบจาลองแล้ว เมือ่
พิจารณาพบว่าผลการวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับตัวแปรที่เกิดขึ้นที่ระดับบุคคล ระดับ
กลุม่ และความสัมพันธ์ขา้ มระดับ มีรายละเอียดดังนี้
1. อิทธิพลของตัวแปรทีเ่ กิดขึ้นระดับบุคคล ผลการศึกษาพบว่า
1.1 การปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลง (IAP) ได้รบั อิทธิพลทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติจาก
ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน (WENG)จิตบริการ (SVM) และความชัดเจนในบทบาท (ROLE)โดยตัวแปรที่มอี ิทธิพล
ต่อ การปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลง (IAP) เรียงตามลาดับคือ จิตบริการ (SVM) มีค่ าสัม ประสิทธิ์อิทธิพ ล
มาตรฐานเท่ากับ 0.787ความชัดเจนในบทบาท (ROLE)มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.132และความ
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ยึดมัน่ ผูกพันในงาน มีค่าสัมประสิทธิ์อทิ ธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.092 ตัวแปรทัง้ สามร่วมกันอธิบายความแปรปรวน
ของการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลง (IAP) ได้รอ้ ยละ 70
1.2ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน (WENG) ได้รบั อิทธิพลทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติจากทุนทาง
จิตวิทยาเชิงบวก (PCAP) และการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากหัวหน้างาน (PSS) โดยตัวแปรที่มอี ิทธิพลต่อความยึดมัน่
ผูกพันในงาน (WENG) เรียงตามลาดับคือ การรับรูก้ ารสนับสนุ นจากหัวหน้างาน (PSS) มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐานเท่ากับ 0.310 และทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (PCAP) มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.214 ซึ่ง
ตัวแปรทัง้ สองสามารถอธิบายความแปรปรวนของความยึดมันผู
่ กพันในงาน (WENG) ได้รอ้ ยละ 15
1.3จิตบริการ (SVM) ได้รบั อิทธิพลทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติจากบรรยากาศการให้บริการ
(SVC) และบุ ค ลิก ภาพแบบเปิ ด รับ ประสบการณ์ (OPEN) โดยตัว แปรที่มีอิท ธิพ ลต่ อ จิต บริก าร (SVM)เรีย ง
ตามลาดับคือ บรรยากาศการให้บริการ (SVC) มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.617 ตัวแปรบุคลิกภาพ
แบบเปิ ดรับ ประสบการณ์ (OPEN) มีค่ าสัม ประสิทธิ์อิทธิพ ลมาตรฐานเท่ ากับ 0.214ซึ่ง ตัวแปรทัง้ สองสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของจิตบริการ (SVM) ได้รอ้ ยละ 52
1.4 ความชัดเจนในบทบาท (ROLE) ได้รบั อิทธิพลทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติจากบรรยากาศ
การให้บริการ (SVC) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.427 และอธิบายความแปรปรวนของความ
ชัดเจนในบทบาท (ROLE) ได้รอ้ ยละ 18
2. อิทธิพลของตัวแปรทีเ่ กิดขึ้นระดับกลุม่ ผลการศึกษาพบว่า
2.1 การปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงของทีม (TAP) ได้รบั อิทธิพลทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติจากการรับรู ภ้ าวะผู น้ าตามการเปลี่ยนแปลง (TL) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.421 ซึ่ง
สามารถอธิบายความแปรปรวนของการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงของทีม (TAP) ได้รอ้ ยละ 17
3. อิทธิพลของตัวแปรข้ามระดับ ผลการศึกษาพบว่า
3.1 การปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงของบุคคล (IAPw) ได้รบั อิทธิพลข้ามระดับทางบวกอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติจากการปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงของทีม (TAPb) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน
เท่ ากับ 0.932ซึ่ งสามารถอธิ บ ายความแปรปรวนของการปฏิ บ ตั ิ งานตามการเปลี่ย นแปลงของบุ ค คล (IAPw)
ได้รอ้ ยละ 88
5.3 ผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลโดยรวมของแบบจาลองโครงสร้าง
ความสัมพันธ์พหุระดับของการปฏิบตั งิ านตามการเปลี่ยนแปลง
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ผ่านมาเป็ นการแสดงถึงอิทธิพลทางตรงที่ได้มาจาก ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐานเท่านัน้ ซึ่งในความเป็ นจริงในการวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไม่ได้มเี พียง
อิท ธิพ ลทางตรงเกิดขึ้นเท่านั้น แต่ ยงั พบว่ ามีอิทธิพ ลทางอ้อมเกิดขึ้น ได้อีกด้วย ดังนั้นผู ว้ ิจยั จึง ได้สรุปผลการ
วิเคราะห์อิทธิพลที่ตวั แปรเชิงเหตุส่งผลต่อตัวแปรคัน่ กลาง และตัวแปรตามในระดับบุคคล โดยได้นาเสนอผลการ
วิเคราะห์ค่าอิทธิพลสามประเภท ได้แก่ อิทธิพลทางตรง (Direct effect; DE) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effects;
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IE) และอิทธิพลโดยรวม (Total effect; TE) ของตัวแปรเชิง สาเหตุของการปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงใน
แต่ละเส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ดงั กล่าวดังตาราง
ตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลทางตรงอิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลโดยรวมของตัวแปรเชิงเหตุ ของการ
ปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลง
อิทธิพล
เส้นทาง
Effects from SVC to IAP
Total Effect
SVC
IAP
Indirect Effect SVC
SVM
IAP
Indirect Effect SVC
ROLE
IAP
Direct Effect
SVC
IAP
-Within-Group
Effects from PCAP to IAP
Total Effect
PCAP
IAP
Indirect Effect PCAP
WENG
IAP
Direct Effect
PCAP IAP
-Within-Group
Effects from PSS to IAP
Total Effect
PSSIAP
Indirect Effect PSS
WENG
IAP
Direct Effect
PSS IAP
-Within-Group
Effects from OPEN to IAP
Total Effect
OPEN
IAP
Indirect Effect OPEN
SVM
IAP
Direct Effect
OPEN IAP
-Within-Group
Effects from TL to IAPb
Total Effect
TL
IAPb
Indirect Effect TL
TAP
IAPb
Direct Effect
TL
IAPb
-Between-Group

Estimate

SE

Z

p

0.542
0.485
0.056
-

0.045
0.046
0.023
-

11.925
10.611
2.476
-

0.000**
0.000**
0.013*
-

0.020
0.020
-

0.011
0.011
-

1.850
1.850
-

0.064
0.064
-

0.028
0.028
-

0.013
0.013
-

2.124
2.124
-

0.034*
0.034*
-

0.179
0.179
-

0.041
0.041
-

4.374
4.374
-

0.000**
0.000**
-

0.363
0.363
-

0.137
0.137
-

2.658
2.658
-

0.008**
0.008**
-
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จากตารางจากตาราง 13 แสดงผลการวิเคราะห์ค่ าอิท ธิพ ลทางตรง อิท ธิพ ลทางอ้อม และอิท ธิพ ล
โดยรวมของตัวแปรเชิงเหตุของการปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงของพนักงานปฏิบตั ิงานส่วนหน้าของโรงแรมทัง้
ในระดับบุคคลและระดับทีม ผลการศึกษา พบว่า
1. ตัวแปรบรรยากาศการให้บริการ (SVC) มีอิทธิพลทางอ้อมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตติ ่อ การปฏิบตั งิ าน
ตามการเปลีย่ นแปลง (IAP) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อทิ ธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.542 ผ่านตัวแปรจิตบริการ (SVM) มี
ค่ าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.485 และผ่านตัวแปรความชัดเจนในบทบาท (ROLE)มีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.056
2. ตัวแปรทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (PCAP) มีอิทธิพ ลทางอ้อมอย่างไม่มีมีนยั สาคัญทางสถิติต่อ การ
ปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลง (IAP) ผ่ านตัว แปรความยึดมัน่ ผู ก พันในงาน(WENG) โดยมีค่ าสัม ประสิท ธิ์
อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.020
3. ตัวแปรการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากหัวหน้างาน (PSS) มีอิทธิพลทางอ้อมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติต่อ
การปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลง (IAP) ผ่านตัวแปรความยึดมัน่ ผูกพันในงาน (WENG) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.028
4. ตัว แปรบุค ลิก ภาพแบบเปิ ด กว้าง (OPEN) มีอิท ธิพ ลทางอ้อมอย่ างมีน ัย ส าคัญ ทางสถิติต่ อ การ
ปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลง (IAP) ผ่านตัวแปรจิตบริการ (SVM) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อทิ ธิพลมาตรฐานเท่ากับ
0.179
ตาราง 14 สรุปผลการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลทางตรงอิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลโดยรวมของตัวแปรเชิงเหตุ ของการ
ปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงของพนักงานโรงแรม
ตัวแปรเชิงสาเหตุ
WENG
Direct Effect
Indirect Effect
SVM
Direct Effect
Indirect Effect
ROLE
Direct Effect
Indirect Effect

ตัวแปรผล
SVM
ROLE

IAP

WENG

0.092*
-

-

-

0.787**
-

-

-

0.132**
-

TAP

IAPb

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ตาราง 14 (ต่อ)
ตัวแปรเชิงสาเหตุ
PCAP
Direct Effect
Indirect Effect
PSS
Direct Effect
Indirect Effect
SVC
Direct Effect
Indirect Effect
OPEN
Direct Effect
Indirect Effect
TL
Direct Effect
Indirect Effect
TAP
Direct Effect
Indirect Effect

ตัวแปรผล
SVM
ROLE

IAP

WENG

TAP

IAPb

0.020

0.214**
-

-

-

-

-

0.028*

0.310**
-

-

-

-

-

0.542**

-

0.617**
-

0.427**
-

-

-

0.179**

-

0.228**
-

-

-

-

-

-

-

-

0.421**
-

0.363**

-

-

-

-

-

0.932**
-
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การศึ กษาปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับของการปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงของพนักงานที่ปฏิบตั ิงาน
ส่ ว นหน้า ของโรงแรมในเขตกรุ ง เทพมหานครมีว ตั ถุป ระสงค์เพื่ อ พัฒ นาและทดสอบแบบจํา ลองโครงสร้า ง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับของการปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงระดับบุคคลและระดับกลุ่มของพนักงาน
ปฏิบตั ิงานส่วนหน้าของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร สาระสําคัญที่นาํ เสนอไว้ในบทนี้ ได้แบ่งออกเป็ น 4 หัวข้อ
ใหญ่ ดังนี้ หัวข้อแรกคื อ กระบวนการวิจ ยั โดยสรุ ป ประกอบด้วยความมุ่งหมายของการวิจ ยั สมมติฐานการวิจ ยั
ขอบเขตการวิจยั ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือวัดการวิจยั และการวิเคราะห์ขอ้ มูล หัวข้อที่สองคือ การสรุปผลการวิจยั
หัวข้อทีส่ ามคือ การอภิปรายผลการวิจยั และหัวข้อทีส่ เ่ี ป็ นข้อเสนอแนะต่าง ๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กระบวนการวิจยั โดยสรุป
ความมุ่งหมายของการวิจยั
เพื่อพัฒนาและทดสอบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับของการปฏิบตั ิงานตาม
การเปลีย่ นแปลงทัง้ ระดับบุคคลและระดับกลุม่ ของพนักงานปฏิบตั งิ านส่วนหน้าของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร
แบบจําลองที่นาํ มาศึกษานี้เป็ นแบบจําลองโครงสร้างเชิงเส้นพหุระดับ (Multilevel structural equation model)
คื อ ระดับ กลุ่ ม และระดับ บุ ค คลตัว แปรระดับ กลุ่ ม แบบจําลองนี้ ได้ก ําหนดให้ต วั แปรที่ อ ยู่ ในระดับ เดี ย วกัน มี
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกนั และตัวแปรในระดับที่สูงกว่าจะส่งผลต่อตัวแปรในระดับที่ตาํ ่ กว่าโดยระบุให้ตวั แปรความยึด
มัน่ ผูกพันในงานเป็ นตัวแปรคัน่ กลางความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เอื้อต่อการทํางานปัจจัยทรัพยากรส่วนบุคคลกับ
ตัวแปรผลในผลการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลง

สมมติฐานการวิจยั
1. ความยึดมันผู
่ กพันในงานมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลง
2. ปัจจัยด้านทรัพยากรบุคคล (บุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้าง จิตบริการ) มีอิทธิพลต่อการปฏิบตั ิงานตาม
การเปลีย่ นแปลง
3. ปัจจัยทีเ่ อื้อต่อการทํางาน (ความชัดเจนในบทบาท) มีอทิ ธิพลต่อการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลง
4. ปัจจัยด้านทรัพยากรบุคคล (ทุนทางจิตเชิงบวก) มีอทิ ธิพลต่อความยึดมันผู
่ กพันในงาน
5. ปัจจัยที่เอื้อต่อการทํางาน (การรับรูก้ ารสนับสนุ นจากหัวหน้างาน บรรยากาศการให้บริการ) มีอทิ ธิพล
ต่อความยึดมันผู
่ กพันในงาน
6. ภาวะผูน้ าํ การเปลีย่ นแปลงมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงของทีม
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7. การปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลของทีมมีอิทธิพลข้ามระดับต่อการปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลง
ในระดับบุคคล

ขอบเขตของการวิจยั
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ พนักงานที่ปฏิบตั ิงานส่วนหน้า (Front Office Operations)
ของโรงแรมทีม่ มี าตรฐานโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร
กลุ่ม ตัว อย่ างที่ใช้ในการวิจ ยั ในครัง้ นี้ ประกอบด้วย พนักงานที่ปฏิบตั ิ งานส่ว นหน้า (Front Office
Operations)ของโรงแรมที่มมี าตรฐานโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานครที่ได้มาจากการสุ่มแบบหลาย
ขัน้ ตอน (Multi-stage random sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรทีศ่ ึกษามี 2 ระดับ คือ ตัวแปรระดับกลุม่ และตัวแปรระดับบุคคล ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1. ตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุ
1.1 ตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุระดับทีม ประกอบด้วย
1.1.1 ภาวะผูน้ าํ การเปลีย่ นแปลง
1.1.2 การปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงของทีม
1.2 ตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุระดับบุคคล ประกอบด้วย
1.2.1 ตัวแปรความยึดมันผู
่ กพันในงาน ได้แก่
1.2.1.1 ความกระตือรือร้น
1.2.1.2 การอุทศิ ทุ่มเท
1.2.1.3 ความจดจ่อใส่ใจ
1.2.2 ตัวแปรปัจจัยทีเ่ อื้อต่อการทํางาน ได้แก่
1.2.2.1 การรับรูก้ ารสนับสนุ นจากหัวหน้างาน
1.2.2.2 บรรยากาศการให้บริการ
1.2.2.3 ความชัดเจนในบทบาท
1.2.3 ตัวแปรทรัพยากรบุคคล ได้แก่
1.2.3.1 จิตบริการ
1.2.3.2 บุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้าง
1.2.3.3 ทุนทางจิตเชิงบวก
2. ตัวแปรผล คือ การปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลง
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เครือ่ งมือวัดการวิจยั

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นแบบสอบถาม 1 ฉบับ แบ่งออกเป็ น 11 ตอน คื อ ตอนที่ 1 การ
สอบถามข้อมูลทัว่ ไป ตอนที่ 2 การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงในบุคคล ตอนที่ 3
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงของทีมตอนที่ 4 การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความยึดมัน่
ผูกพันในงานตอนที่ 5 การสอบถามเกี่ยวกับการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากหัวหน้างาน ตอนที่ 6 การสอบถามข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับบรรยากาศการให้บริการ ตอนที่ 7 การสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจิตบริการ ตอนที่ 8 การสอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์ ตอนที่ 9 การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทุนทางจิตเชิงบวก ตอนที่
10 การสอบถามข้อ มูลเกี่ ยวกับความชัด เจนในบทบาท ตอนที่ 11 การสอบถามข้อ มูลเกี่ยวกับภาวะผู น้ ําการ
เปลี่ยนแปลง รวบรวมข้อมูลโดยให้พนักงานปฏิบตั ิงานส่วนหน้าของโรงแรมตอบแบบวัดที่ใช้วดั ตัวแปรทัง้ หมดใน
การวิจยั นี้ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดด้วยการหาค่าความเชื่อมัน่ แบบสอดคล้องภายใน ซึ่งมีค่า
ความเชื่อมันของแบบวั
่
ดตัวแปรการวิจยั ทัง้ หมดมีค่าอยู่ระหว่าง 0.811 ถึง 0.977

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้น ฐาน ผู ว้ ิจ ยั ใช้สถิติบรรยายเพื่อ อธิบายลักษณะของตัวแปร ได้แก่ การหา
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นของตัวแปรในแบบจําลอง ซึ่งเป็ นข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมีลกั ษณะ
เป็ นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) โดยสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์เบื้องต้น ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ค่าความ
เบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าตํา่ สุด
3. การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด โดยผูว้ จิ ยั ตรวจสอบคุณภาพแบบวัดจากการหาค่ า
ความเชื่อมัน่ (Reliability) ในข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่มลี กั ษณะสอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างการวิจยั และข้อมูล
จากกลุ่ม ตัวอย่ างทัง้ หมดเพื่อพิจารณาความแตกต่ างของค่ าความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแต่ ละตัว และหาค่ าความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor
analysis: CFA) ด้วยโปรแกรม Mplus
4. การวิเคราะห์เพือ่ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างในตัวแปรสภาพแวดล้อมของกลุม่ งาน ได้แก่
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง และการปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงของทีม ที่พนักงานเป็ นผูป้ ระเมิน เพื่อค้นหา
คําตอบว่าข้อมูลทีไ่ ด้จากพนักงานรายบุคคลสามารถอธิบายได้ทงั้ ระดับบุคคล และระดับกลุม่ หรือไม่ มีรายละเอียด
การวิเคราะห์ดงั นี้ 1) การตรวจสอบโครงสร้างองค์ประกอบ (Factor structure) โดยทําการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืน ยัน พหุ ระดับ (Multilevel confirmatory factor analysis: MCFA) 2) การตรวจสอบความสอดคล้อ ง
ภายในกลุ่ม (Inter-member agreement) โดยใช้วธิ ีการวิเคราะห์ท่เี รียกว่า และการหาค่ าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ภายในชั้น (Intraclass correlation coefficient: ICCS) ได้แ ก่ ICC(1) และ ICC(2) ในการวิ จ ัย นี้ ได้ใ ช้
Multilevel modeling in R package
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5. การวิเคราะห์เพื่อทดสอบแบบจําลองตามสมมุติฐานการวิจ ยั โดยใช้เทคนิ ควิเคราะห์ความสัมพันธ์
โครงสร้า งเชิ ง เส้น พหุ ร ะดับ (Multilevel structural equation modeling: MSEM) ซึ่ ง ขัน้ ตอนนี้ ในปัจ จุ บ ัน มี
โปรแกรมทีเ่ อื้อให้การวิเคราะห์ได้รวดเร็วขึ้น คือ โปรแกรม Mplus

สรุปผลการวิจยั
1. การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างในการวัดตัวแปรพหุระดับของตัวแปรระดับกลุม่ คือ ภาวะ
ผูน้ าํ การเปลีย่ นแปลง และการปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงของทีม พบว่า ทัง้ สองตัวแปรเมือ่ เป็ นระดับกลุ่มจะ
เหลือองค์ประกอบเดียว เมื่อตรวจสอบความสอดคล้องของคะแนนที่ให้พนักงานในกลุ่มเดียวกันเป็ นผู ป้ ระเมิน
คะแนนภาวะผู น้ ําการเปลี่ยนแปลง และการปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงของทีมด้วยค่ า rwg(j) พบว่ามีค่ า
เท่ากับ 0.914 และ 0.875 ตามลําดับ บ่งบอกถึงค่าคะแนนในกลุม่ มีความสอดคล้องกันเพียงพอมาสร้างคะแนนตัว
แปรระดับกลุ่ม ได้ การตรวจสอบความแปรปรวนระหว่ างกลุ่มของตัวแปรระดับ กลุ่มโดยการพิจารณาจากค่ า
Intraclass correlation coefficient (ICC S ) พบว่าตัวแปรภาวะผู น้ ําการเปลี่ยนแปลงและตัวแปรการปฏิบตั ิงาน
ตามการเปลี่ยนแปลงของทีม มีค่า ICC(1) เท่ ากับ 0.077 และ 0.052 ตามลําดับโดยทัง้ สองตัวแปรมีค่า ICC(1)
มากกว่า 0.05 ตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดส่วนค่ า ICC(2) ของภาวะผู น้ าํ การเปลี่ยนแปลงคือ 0.256 และการปฏิบตั ิงาน
ตามการเปลีย่ นแปลงของทีมคือ 0.185 ตามลําดับพบว่าค่าICC(2) ของทัง้ สองตัวแปรมีค่าน้อยกว่า 0.70 ซึ่งตํา่ กว่า
เกณฑ์ท่ีกาํ หนดไว้การที่ค่า ICC(2) ตํา่ นัน้ เนื่ องมาจากค่ า ICC(2) ขึ้นกับขนาดของจํานวนสมาชิกภายในกลุ่มโดย
เฉลี่ย (Bliese. 2000) ซึ่งในงานวิจยั นี้มสี มาชิกภายในกลุ่มโดยเฉลีย่ เท่ากับ 4.145 จึงมีผลทําให้ค่า ICC(2) ตํา่ แต่
ถึง แม้ว่ าผลการวิจ ยั จะมีค่ า ICC(2) ตํา่ กว่ าเกณฑ์แ ต่ เมื่อ พิจ ารณาทฤษฎีภ าวะผู น้ ําการเปลี่ยนแปลงและการ
ปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงของทีมจัดเป็ นตัวแปรระดับกลุ่มร่วมกันกับดัชนีrwg(j) พบว่าตัวแปรภาวะผูน้ าํ การ
เปลีย่ นแปลงและตัวแปรการปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงของทีมมีค่าเท่ากับ 0.9140และ 0.8750ตามลําดับและ
ค่ าICC(1) สามารถสรุปได้ว่ามีความแปรปรวนระดับกลุ่ม (Chen; & Bliese. 2002; Wang; & Howell. 2010:
1138)
3. โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม
หลังปรับแบบจําลอง โดยมีค่าดัชนี ความกลมกลืนผ่านเกณฑ์ดงั นี้ = 527.942, df = 219, CFI = 0.929, TLI =
0.917, RMSEA = 0.067และความสัมพันธ์ของตัวแปรในแบบจําลองจําแนกได้เป็ น 3 ประเภทคือ อิทธิพลของตัวแปร
ระดับบุคคล อิทธิพลของตัวแปรระดับกลุม่ และอิทธิพลของตัวแปรข้ามระดับ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สําหรับอิทธิพลของตัวแปรที่เกิดขึ้นระดับบุคคล ผลการศึกษาพบว่า
1. การปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลง (IAP) ได้รบั อิทธิพลทางบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
จาก ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน (WENG) จิตบริการ (SVM) และความชัดเจนในบทบาท (ROLE) โดยตัวแปรที่มี
อิทธิพ ลต่ อ การปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลง (IAP) เรียงตามลําดับคื อ จิตบริการ (SVM) มีค่ าสัม ประสิทธิ์
อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.787 ความชัดเจนในบทบาท (ROLE) มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.132
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และความยึดมัน่ ผูกพันในงาน มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.092 ตัวแปรทัง้ สามร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลง (IAP) ได้รอ้ ยละ 70
2. ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน (WENG) ได้รบั อิทธิพลทางบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติจากทุน
ทางจิตวิทยาเชิงบวก (PCAP) และการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากหัวหน้างาน (PSS) โดยตัวแปรที่มอี ิทธิพลต่อความยึด
มัน่ ผู กพัน ในงาน (WENG) เรียงตามลําดับคื อ การรับรู ก้ ารสนับสนุ น จากหัวหน้างาน (PSS) มีค่ าสัม ประสิทธิ์
อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.310 และทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (PCAP) มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ
0.214 ซึง่ ตัวแปรทัง้ สองสามารถอธิบายความแปรปรวนของความยึดมันผู
่ กพันในงาน (WENG) ได้รอ้ ยละ 15
3. จิ ต บริก าร (SVM) ได้รบั อิ ท ธิพ ลทางบวกอย่ างมีน ัย สําคัญ ทางสถิติ จ ากบรรยากาศการ
ให้บริการ (SVC) และบุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์ (OPEN) โดยตัวแปรที่มอี ิทธิพลต่อจิตบริการ (SVM)
เรียงตามลําดับคือ บรรยากาศการให้บริการ (SVC) มีค่าสัมประสิทธิ์อทิ ธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.617ส่วนบุคลิกภาพ
แบบเปิ ด รับประสบการณ์ (OPEN) มีค่าสัม ประสิทธิ์อิทธิพ ลมาตรฐานเท่ากับ 0.214 ซึ่งตัวแปรทัง้ สองสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของจิตบริการ (SVM) ได้รอ้ ยละ 52
4. ความชัด เจนในบทบาท (ROLE) ได้รบั อิท ธิพ ลทางบวกอย่ างมีน ัย สําคัญ ทางสถิติ จ าก
บรรยากาศการให้บริการ (SVC) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.427 และอธิบายความแปรปรวน
ของจิตบริการ (SVM) ได้รอ้ ยละ 18
สําหรับอิทธิพลของตัวแปรที่เกิดขึ้นระดับทีม ผลการศึกษาพบว่า
การปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงของทีม (TAP) ได้รบั อิทธิพลทางบวกอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติจากการรับรูภ้ าวะผูน้ าํ ตามการเปลีย่ นแปลง (TL) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.421 ซึ่ง
สามารถอธิบายความแปรปรวนของการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงของทีม (TAP) ได้รอ้ ยละ 17
สําหรับอิทธิพลของตัวแปรที่เกิดขึ้นข้ามระดับ ผลการศึกษาพบว่า
การปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงของบุคคล (IAPw) ได้รบั อิทธิพลข้ามระดับทางบวก
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติจากการปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงของทีม (TAPb) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐานเท่ากับ 0.932 ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนของการปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงของบุคคล
(IAPw) ได้รอ้ ยละ 88 สําหรับผลการวิจยั ในครัง้ นี้ เมื่อนํามาสรุปผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจยั ตามที่
ผูว้ ิจยั ได้ตงั้ สมมติฐานของการวิจยั ไว้จาํ นวน 7 ข้อนัน้ นําเสนอผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจยั ดังแสดงใน
ตาราง
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ตาราง 15 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8

เนื้ อหาสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ความยึดมันผู
่ กพันในงาน มีอทิ ธิพลต่อการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลง
สนับสนุ นสมมติฐาน
WENG
IAP
บุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้างมีอทิ ธิพลต่อการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลง
ไม่สนับสนุ นสมมติฐาน
OPEN
IAP
จิตบริการมีอทิ ธิพลต่อการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลง
สนับสนุ นสมมติฐาน
SVM
IAP
ความชัดเจนในบทบาทมีอทิ ธิพลต่อการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลง
สนับสนุ นสมมติฐาน
ROLE
IAP
ทุนทางจิตเชิงบวก มีอทิ ธิพลต่อความยึดมันผู
่ กพันในงาน
สนับสนุ นสมมติฐาน
PCAP
WENG
บุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้าง มีอทิ ธิพลต่อความยึดมันผู
่ กพันในงาน
ไม่สนับสนุ นสมมติฐาน
OPEN
WENG
การรับรูก้ ารสนับสนุ นจากหัวหน้างาน มีอทิ ธิพลต่อความยึดมันผู
่ กพันในงาน
สนับสนุ นสมมติฐาน
PSS
WENG
บรรยากาศการให้บริการ มีอทิ ธิพลต่อความยึดมัน่ ผูกพันในงาน
ไม่สนับสนุ นสมมติฐาน
SVC
WENG
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ตาราง 15 (ต่อ)
ข้อ
9

10

เนื้ อหาสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ภาวะผู น้ ํ าการเปลี่ ยนแปลงมี อิ ทธิ พ ลทางตรงต่ อการปฏิ บ ตั ิ งานตามการ
สนับสนุ นสมมติฐาน
เปลีย่ นแปลงของทีม
TLbT
APb
การปฏิ บ ัติ งานตามการเปลี่ ย นแปลของที ม มี อิ ท ธิ พ ลข้ามระดับ ต่ อ การ
สนับสนุ นสมมติฐาน
ปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงในระดับบุคคล
TAPb
IAPb

อภิปรายผลการวิจยั
ผูว้ จิ ยั แบ่งการอภิปรายผลอออกเป็ น 3 หัวข้อใหญ่ดงั นี้ หัวข้อแรก การอภิปรายผลความสัมพันธ์ของตัว
แปรระดับบุคคล หัวข้อที่สอง การอภิปรายผลความสัมพันธ์ของตัวแปรระดับกลุ่ม หัวข้อที่สาม การอภิปรายผล
ความสัมพันธ์ของตัวแปรในระดับกลุม่ ทีส่ ่งผลข้ามระดับต่อตัวแปรระดับบุคคล โดยเรียงลําดับตัวแปรในโมเดลการ
วิเคราะห์ตามภาพประกอบ 9
1. การอภิปรายผลความสัมพันธ์ของตัวแปรระดับบุคคล แบ่งการอภิปรายย่อยตามผลการวิจยั ที่พบ
ดังนี้
1.1 ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน (WENG) จิตบริการ (SVM) และความชัดเจนในบทบาท (ROLE)
เป็ นปัจจัยเชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลทางตรงต่อการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลง(IAP)
1.2 การรับรูก้ ารสนับสนุ นจากหัวหน้างาน (PSS) บรรยากาศการให้บริการ (SVC) และบุคลิกภาพ
แบบเปิ ดกว้าง (OPEN) เป็ นปัจจัยเชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลง(IAP)
2. การอภิปรายผลความสัมพันธ์ของตัวแปรระดับกลุ่ม คือ การปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงของทีม
ได้รบั อิทธิพลทางตรงจากภาวะผูน้ าํ การเปลีย่ นแปลง
3. การอภิปรายผลความสัมพันธ์ของตัวแปรในระดับกลุ่มที่ส่งผลข้ามระดับต่อตัวแปรระดับบุคคลคือ
การปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงของทีม ส่งผลข้ามระดับมาสู่การปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงในระดับบุคคล
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ดังนี้

1. การอภิปรายผลความสัมพันธ์ของตัวแปรระดับบุคคล แบ่งการอภิปรายย่อยตามผลการวิจยั ที่พบ

1.1 ความยึ ด มัน่ ผู ก พัน ในงาน (WENG) จิ ต บริก าร (SVM) และความชัด เจนในบทบาท
(ROLE) เป็ นปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพ ลทางตรงต่อการปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลง (IAP) ในการอภิปราย
ผู ว้ ิจยั แยกการอภิปรายออกเป็ น 2 แนวทาง คื อ 1) ทําไมตัวแปรความยึดมัน่ ผู กพันในงาน (WENG) ถึงได้มี
อิทธิพลต่อการปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลง (IAP) และ2) ทําไมตัวแปรความชัดเจนในบทบาท (ROLE)ถึงได้มี
อิทธิพ ลต่ อการปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลง (IAP) และ 3) ทําไมตัวแปรทรัพยากรบุคคลมีเพียงตัวแปรจิต
บริการ (SVM) ทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงต่อการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลง (IAP) ซึง่ อภิปรายผลได้ดงั นี้
1.1.1 ทําไมตัวแปรความยึดมัน่ ผูกพันในงาน (WENG) ถึงได้มอี ิทธิพลต่อการปฏิบตั ิงาน
ตามการเปลีย่ นแปลง (IAP)ผลที่ได้จากการวิจยั ครัง้ นี้ ถึงแม้จะยังไม่มนี กั วิชาการได้ศึกษาโดยตรงระหว่างความยึด
มัน่ ผู กพัน ในงานกับ การปฏิ บ ตั ิ งานตามการเปลี่ ย นแปลง แต่ จ ากแนวคิ ด ของเบเคอร์ และคณะ (Bakker
&Demerouti. 2008)ที่ได้เสนอรูปแบบความยึดมัน่ ผูกพันในงานโดยอิงจากแนวคิดรูปแบบความต้องการของงาน
และปัจ จัย ที่ เอื้ อ ต่ อ การทํา งาน (Job demands and resources model หรื อ JD-R model)โดยในรู ป แบบ
ดังกล่าวได้มกี ารกล่าวถึงตัวแปรทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็ นตัวพยากรณ์ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน และตัวแปรปัจจัยที่
เอื้อต่ อ การทํางานเป็ น จุดเริ่มต้นกระบวนการจูงใจที่นําไปสู่ความยึดมัน่ ผู กพันในงาน และผลที่ตามมาคือการ
ปฏิบตั ิงานที่มปี ระสิทธิภาพ แนวคิดดังกล่าวเป็ นจุดเริ่มต้นให้นกั วิชาการนํารูปแบบของทรัพยากรบุคคลและงานที่
ได้นาํ เสนอไปนัน้ ไปศึกษาถึงผลของความยึดมันผู
่ กพันในงาน พบว่า มีงานวิจยั จํานวนมากทีเ่ สนอว่า ความยึดมันผู
่ กพัน
ในงานที่ส่งผลให้เกิดผลลัพ ธ์เชิงบวกต่ อองค์การ เช่น พฤติกรรมการเป็ น สมาชิกที่ดีขององค์การ เซก (Sake.
2006) ความผู ก พัน ต่ อ องค์ก าร ชอยฟิ ลิ และ บากเกอร์ (Schfaufeli; &Bakker. 2004) พฤติ กรรมการทํางาน
นอกเหนือบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ (Bakker, Demerouti; & Verbeke. 2004) แนวโน้มการลาออกในระดับตํา่
บุคลากรมีแรงจูงใจในการสร้างผลผลิตเพิ่มขึ้น (Diefendroff; et al. 2002) โดยเฉพาะการปฏิบตั งิ าน Performance
เป็ นตัวแปรทีน่ ิยมนํามาศึกษาผลลัพธ์ความยึดมันผู
่ กพันในงาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของคิมและคณะ (Kim; et al. 2012)
ที่ได้ทาํ การศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างความยึดมัน่ ผู กพันในงานกับการปฏิบตั ิงาน ผลการศึ กษาพบว่า ความยึดมัน่
ผูกพันในงานเป็ นตัวแปรคัน่ กลางระหว่างปัจจัยเชิงเหตุ ได้แก่ ความต้องการในงานและปัจจัยที่เอื้อต่อการทํางาน
สอดคล้องกับแนวคิด(Job demands and resources model) ส่วนผลของความยึดมัน่ ผูกพันในงาน คือ การปฏิบตั ิงาน
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ คริสเตียนและคณะ (Christian; et al. 2011) ที่ทาํ การวิเคราะห์อภิมานความสัมพันธ์ของความ
ยึดมัน่ ผู กพันในงานกับการปฏิ บ ตั ิ งานตามหน้าที่ Task Performance และ การปฏิ บ ตั ิ งานตามบริ บท Contextual
Performance พบงานวิจยั จํานวน 230เรื่องทีศ่ ึกษาความสัมพันธ์ของยึดมันผู
่ กพันในงานกับการปฏิบตั งิ านยังได้เสนอ
ให้มศี ึกษาพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับงานและสถานการณ์ในปัจจุบนั ที่มกี ารเปลี่ยนแปลง นัน่ ก็คือ
การปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลง Adaptive Performance จากข้อค้นพบดังกล่าวเป็ นสิ่งยืนยันถึงสัมพันธ์ของ
ความยึดมัน่ ผูกพันงานกับการปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลง และจากผลการวิจยั ครัง้ นี้ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า
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ความยึดมัน่ ผูกพันในงานของพนักงานส่งผลให้พนักงานมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลง ข้อค้นพบ
นี้ หากอธิบายภายใต้การปฏิบตั ิงานของพนักงานปฏิบตั ิ งานส่ วนหน้าของโรงแรมจะพบว่ าเป็ น สิ่งที่สมั พัน ธ์ก นั
เนื่องจากงานบริการเป็ นงานที่จะต้องอาศัยความมุ่งมัน่ ทุ่มเท และกระตือรือร้นในการทํางาน หากพนักงานมีความ
ยึดมัน่ ผูกพันในงานก็จะทําให้พนักงานมีพลังในการให้บริการแก่ลูกค้า มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และ
มุง่ มัน่ ทุ่มเทให้งานอย่างเต็มทีเ่ พื่อให้ลูกค้าทีม่ าใช้บริการเกิดความความประทับใจ สิ่งเหล่านี้ถอื เป็ นคุณลักษณะและ
คุณสมบัติของพนักงานปฏิบตั ิงานส่วนหน้าของโรงแรม(สุพตั รา สร้อยเพ็ชร์. 2553: 126-127)พนักงานจะต้องมี
ความรู ส้ ึกรักในงานของตน อันจะส่งผลให้พนักงานทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุดงั กล่าวจึงทําให้ผล
การศึกษาครัง้ นี้พบอิทธิพลของความยึดมันผู
่ กพันในงานของพนักงานทีม่ ตี ่อการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลง
1.1.2 ทําไมตัวแปรความชัดเจนในบทบาท (ROLE)ถึงได้มอี ิทธิพลต่อการปฏิบตั ิงานตาม
การเปลี่ยนแปลง (IAP)ผูว้ ิจยั อธิบายข้อค้นพบเกี่ยวกับผลการวิจยั ดังนี้ ความชัดเจนในบทบาทเป็ นการเชื่อมโยง
ระหว่างกลยุ ทธ์และพฤติกรรม ซึ่งความชัดเจนในบทบาทแสดงถึงความเข้าใจของบุคคลเกี่ยวกับบทบาท ได้แก่
ความชัดเจนของความคาดหวังวัตถุประสงค์ของงาน ความรับผิดชอบและอํานาจหน้าที่ ในการทําให้เกิดความ
ชัดเจนในบทบาทนัน้ ควรเน้นการพัฒนาความชัดเจนของวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของภารกิจความเข้าใจในสิง่ ทีจ่ ะ
ส่งมอบหรือมอบหมายงานช่องทางการสื่อสารเพื่อรับผลสะท้อนในแนวทางที่ไม่ชดั เจนในการศึกษาความชัดเจนใน
บทบาทถือเป็ นแนวคิดหนึ่งที่เกี่ยวกับบทบาท (Role) โดยมีนกั วิชาการจํานวนมากนําแนวคิดดังกล่าวมาใช้ศึกษา
และอธิบายบริบทของการปฏิบตั ิงานและประสิทธิผลของงาน (Abramis. 1994: 579) ทัง้ นี้เนื่องจากผลการศึกษา
ของนักวิชาการพบว่า ความชัดเจนในบทบาทมีอิทธิพลต่อผลสะท้อนของทัศนคติ พฤติกรรม และลดความเครียด
ในกระบวนการทํางานในสภาพแวดล้อมที่เปลีย่ นแปลงไป ทําให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจความคาดหวังของหัวหน้า
งานและองค์กรทีเ่ กี่ยวข้องกับงานและความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร ซึ่งข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ทูบรี และ คอลลินส์ (Tubre; & Collins. 2000: 160-162) ทีท่ าํ การสังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความชัดเจน
ในบทบาทและการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในองค์กรผลการศึ กษาพบว่า ความชัดเจนในบทบาทส่งผลโดยตรง
ทางบวกต่อการปฏิบตั งิ านของบุคลากรและทีมงานในองค์กรอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 และงานวิจยั ของ สุภา
พร ยมหงษ์ (2554) ที่ทาํ การศึกษาความชัดเจนในบทบาทและภาวะผู น้ าํ เชิงวิสยั ทัศน์ท่ีมีต่อผลการปฏิบตั ิงานตาม
บทบาทด้านสาธารณสุ ขผลจากการศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างความชัดเจนในบทบาทกับการปฏิบตั ิงาน (r =
0.520) และยังพบว่าความชัดเจนในบทบาทสามารถทํานายการปฏิบตั ิงานได้รอ้ ยละ 30 และเมือ่ พิจารณาในบริบท
ของการทํา งานของพนัก งานปฏิ บ ตั ิ ง านส่ ว นหน้าของโรงแรมที่ต อ้ งมีค วามเข้าใจในบริบ ทการทํา งานที่ มีก าร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เข้าใจถึงความแตกต่างของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ และลักษณะการปฏิบตั ิงานของงาน
บริการทีจ่ ะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้า ต้องส่งมอบบริการทีท่ าํ ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดและเกิด
ความผิดพลาดน้อยที่สุด เพราะหากเกิดความผิดพลาดจะส่งผลกระทบต่อองค์กร เมือ่ พนักงานมีความชัดเจนใน
บทบาทและหน้าที่ของตนแล้วจะส่งผลให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเหตุน้ ีจึงทําให้พบ
อิทธิพลของความชัดเจนในบทบาทของพนักงานทีม่ ตี ่อการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลง
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1.1.3 ทําไมตัวแปรตัวแปรจิตบริการ (SVM) ถึงได้มีอิทธิพ ลต่ อ การปฏิบตั ิงานตามการ
เปลี่ย นแปลง (IAP) ถึง แม้จ ะยัง ไม่ มีน ักวิชาการได้ศึ กษาโดยตรงระหว่ างจิตบริการ กับการปฏิ บ ตั ิ งานตามการ
เปลี่ยนแปลงแต่ จากแนวคิด ของการปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงของพูลากอส และคณะ (Pulakos; et al.
2000) ที่ก ล่าวว่ า การปฏิบ ตั ิ งานตามการเปลี่ย นแปลงเป็ น การเปลี่ย นพฤติ กรรมการทํางานของบุ ค คลเพื่ อ
ตอบสนองต่อ เหตุการณ์ สถานการณ์ หรือข้อจํากัดทางสภาพแวดล้อมใหม่ๆซึ่งจะสอดคล้องพฤติกรรมการทํางาน
ของพนักงานบริการที่จ ะต้อ งปรับพฤติกรรมการทํางานให้เข้าสอดคล้อ งผู ม้ ารับบริการที่หลากหลาย ซึ่งการที่
พนักงานจะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ดีนนั้ จะต้องมีคุณลักษณะที่สาํ คัญกับงานบริการนัน่ ก็คือจิตบริการ จิตบริการถือเป็ น
คุ ณ ลักษณะที่สาํ คัญ ประการหนึ่ งของพนักงานบริการ หากพนักงานผู ใ้ ห้บริการมีจิตบริการย่อ มทําให้เกิดการ
ให้บริการที่ดีแก่ผูร้ บั บริการ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีทงั้ ต่อหน่ วยงานและตัวผูใ้ ห้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับความหมาย
ของจิตบริการของสุนิตย์ ชูใจ (2551)ทีก่ ล่าวว่าจิตบริการเป็ นความสามารถอย่างหนึ่ง ซึง่ โดยส่วนใหญ่จดั ให้จติ บริการ
เป็ นความสามารถหลัก (Core Competency)ทีห่ น่ วยงานหรือองค์การคาดหวังให้พนักงานทุกคนและทุกระดับงาน
จะต้อ งมีความสามารถในด้านนี้ อีกทัง้ ยังเป็ น ปัจจัยใช้ในการวัด และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานผู ้
ให้บริการในหน่ วยงานหรือองค์การอีกด้วย ทัง้ นี้ได้มงี านวิจยั ที่ศึกษาอิทธิพลของจิตบริการของพนักงานที่ทาํ งานใน
สายงานบริการกับการปฏิบตั ิ เช่นงานวิจยั ของมนต์จรัส วัชรสิงห์ (2556) ศึกษาเรื่อง จิตบริการและแรงจูงใจในการ
ทํางานที่พยากรณ์ประสิทธิภาพการให้บริการของพยาบาล ผลการวิจยั พบว่า จิตบริการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิภาพการให้บริการของพยาบาล อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 นอกจากนี้ผลการวิจยั ยังพบว่า จิต
บริการด้านมีสติในการแก้ปญั หาที่เกิดขึ้น ด้านการมีความรูใ้ นงานที่ให้บริการ และด้านการมีทศั นคติท่ดี ี สามารถ
พยากรณ์ ประสิทธิภ าพการให้บริการของพยาบาลได้ โดยมีอาํ นาจในการพยากรณ์ ได้ ร้อยละ 54สําหรับความ
สอดคล้องของจิตบริการกับการปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงนัน้ และเมื่อพิจารณาในบริบทของการทํางานของ
พนัก งานปฏิบตั ิ งานส่ ว นหน้าของโรงแรม ความสําคัญ ของจิตบริก าร ที่มีต่ อ ผู ป้ ฏิบตั ิ งานบริการดัง นี้ 1)ทําให้
พนักงานเกิดการรับรูเ้ ป้ าหมายของการให้บริการโดยมุ่งเน้นที่ตวั ผูร้ บั บริการเป็ นศูนย์กลางของการบริการ พนักงาน
จะปฏิบตั ิงานเพื่อการตอบสนองด้วยความต้องการของผูร้ บั บริการและทําให้ผูม้ าใช้บริการมีความพึงพอใจเป็ น
สําคัญ2) ทําให้พนักงานเข้าใจและยอมรับพฤติกรรมของผูร้ บั บริการซึ่งมีความหลากหลายทัง้ ในด้านความต้องการ
ความคาดหวังและการแสดงออกต่ อการบริการ อัน เนื่ อ งมาจากความแตกต่ างระหว่างบุคคล ช่ วยให้พ นักงาน
วางแผนและปฏิบตั ิงานบริการที่ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริการได้อย่างเหมาะสม3) ทําให้ตระหนักถึง
บทบาทและพฤติกรรมของการบริการที่ผูป้ ฏิบตั ิงานบริการพึงปฏิบตั ิ ซึ่งเป็ นภาพลักษณ์เบื้องต้นของการบริการ
โดยเฉพาะจะต้องคํานึงถึงบุคลิกภาพและการแสดงออกด้วยไมตรีจิตที่สามารถทําให้ผูร้ บั บริการประทับใจและพึง
พอใจในบริการอย่างต่อเนื่องทําให้รูจ้ กั วิเคราะห์ความต้องการของผูร้ บั บริการและคุณลักษณะของการบริการทีส่ ร้าง
ความประทับใจแก่ ผูร้ บั บริการ รวมทัง้ การแก้ปญั หาเฉพาะหน้าซึ่งเกิดขึ้นตลอดและจําเป็ นต้องอาศัยการฝึ กฝน
ทักษะในการแก้ปญั หาเพื่อมิให้ผูร้ บั บริการเกิดความไม่พอใจในบริการที่ได้รบั (จิตตินนั ท์เดชะคุปต์. 2540) ดังนัน้
เมือ่ พนักงานมีจติ บริการก็จะส่งผลให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุน้ ีจึงทําให้การวิจยั
ครัง้ นี้พบอิทธิพลของจิตบริการต่อการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลง
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1.2 บรรยากาศการให้บริการ (SVC) และบุค ลิกภาพแบบเปิ ด กว้าง (OPEN) เป็ นปัจจัยเชิง
สาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลง (IAP)
การวิจยั ครัง้ นี้ จะไม่พบอิทธิพ ลทางตรงของบรรยากาศการให้บริการ (SVC) และบุคลิกภาพ
แบบเปิ ดกว้าง (OPEN)แต่ กลับพบว่าทัง้ สามตัวแปรมีอิทธิพ ลทางอ้อ มกับการปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลง
(IAP) ผูว้ จิ ยั อธิบายข้อค้นพบทีไ่ ด้จากการผลการวิจยั ดังนี้
การที่ไม่พบอิทธิพลทางตรงระหว่างบรรยากาศการให้บริการกับความยึดมัน่ ผูกพันในงาน ซึ่งไม่
เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงั้ ไว้ แต่อย่างไรก็ตามบรรยากาศการให้บริการยังมีความจําเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานตามการ
เปลีย่ นแปลง จะเห็นได้จากการที่บรรยากาศการให้บริการมีอิทธิพลทางอ้อมอย่างมีนยั สําคัญต่อการปฏิบตั ิงานตาม
การเปลี่ยนแปลงโดยผ่านความชัดเจนในบทบาทและจิตบริการ ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวคิดบากอซซี่ (Bagozzi.
1992) ที่เสนอว่ าบรรยากาศการให้บ ริการเป็ น คุ ณ ลัก ษณะส่ว นบุ ค คลมากกว่ าเป็ น คุ ณ ลักษณะขององค์ก ร มี
ความหมายทางด้านจิตใจกับบุคคล มากกว่าในแง่คุณลักษณะขององค์การ ดังนัน้ บรรยากาศการให้บริการ จึง
ขึ้นอยู่กบั การรับรูข้ องพนักงานแต่ละคน ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ซึ่งตรงกับ ฮง และ คณะ (Hong;
et al. 2013) ที่กล่าวว่าบรรยากาศการให้บริการเป็ นความเชื่อร่วมกันของพนักงานที่มตี ่อองค์กร ดังนัน้ ในการวิจยั
ครัง้ นี้ อาจเป็ นไปได้ว่าการที่พนักงานรับรูถ้ งึ บรรยากาศการให้บริการของโรงแรมอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอที่จะ
ทําให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงได้ อาจต้องมีปจั จัยเชิงสาเหตุ ด้านจิตและสถานการณ์เข้ามา
เกี่ยวข้อง เช่น การให้ขอ้ มูลที่ชดั เจนในการทํางาน และการกระตุน้ ให้พนักงานมีจิตบริการ มีความรักในงานมาร่วม
ด้วย จึงจะทําให้พนักงานในงานวิจยั ครัง้ นี้แสดงพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงสูงขึ้นได้ ด้วยเหตุน้ ี
จึงไม่พ บอิทธิพ ลทางตรงของบรรยากาศการให้บริการกับการปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงของพนักงานใน
งานวิจยั ครัง้ นี้
สําหรับการไม่พบอิทธิพลทางตรงระหว่างบุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้างกับการปฏิบตั ิงานตามการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงั้ ไว้ อย่างไรก็ตามบุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้างยังมีความจําเป็ นต่อการ
ปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลง จะเห็นได้จากการทีบ่ ุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้างมีอิทธิพลทางอ้อมอย่างมีนยั สําคัญต่อ
การปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงโดยผ่ านจิตบริการ ซึ่งข้อ ค้นพบนี้ จ ะสอดคล้อ งกับลักษณะของบุคคลที่มี
บุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้าง ตามคํากล่าวของ Costa; & McCrae (1992) กล่าวว่า ผูท้ บ่ี ุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้างจะมี
6 ลักษณะย่ อยที่ ส ําคัญ ดังนี้ 1) ช่ า งฝัน (Fantasy) คื อ ผู ท้ ่ี มีจิ น ตนาการชัด เจน มีค วามคาดหวัง และเห็ น
ความสําคัญของอนาคต 2) การมีสุนทรียะ (Aesthetics) คือ ผูม้ คี วามหวัน่ ไหวกับสิ่งรอบตัว ชื่นชมต่อศิลปะและ
ความงดงามอย่ า งลึก ซึ้ง 3) การมีค วามรู ส้ ึก (Feelings) คื อ ผู ท้ ่ีรบั รู อ้ ารมณ์ ค วามรู ส้ ึก ภายในของบุ ค คลอื่ น
สามารถประเมินอารมณ์ความรูส้ ึกนัน้ และให้ความสําคัญกับทุกอารมณ์ท่เี กิดขึ้น 4) การมีการกระทํา (Actions)
เป็ นผู ท้ ่ีชอบความแปลกใหม่ ไม่ชอบความจําเจซํา้ ซาก มักมีงานอดิเรกมากมายและตัง้ ใจทํากิจกรรมเหล่านัน้ ที่
แตกต่างไปจากผูอ้ ่ืน 5) การมีความคิด (Idea) คือ ผูท้ ่มี คี วามคิดสร้างสรรค์ ตัง้ ใจ พิจารณาความคิดใหม่ๆ และ
ยึดมัน่ ในเหตุผล และ 6) การมีค่านิยม (Values) คือ ผูท้ ่พี ร้อมต่อการแลกเปลี่ยนค่านิยมต่างๆ โดยไม่ยึดติดกับ
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กฎเกณฑ์ค่านิยมของตนเอง และจากคํากล่าวของ ศรีเรือน แก้วกังวาน (2558) ทีก่ ล่าวว่าบุคคลทีม่ บี ุคลิกภาพแบบ
เปิ ดกว้างสูงจะเป็ นบุคคลที่มจี นิ ตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดสิ่งใหม่ ชอบความหลากหลาย อยากรูอ้ ยากเห็น
ใจกว้าง จิตใจอ่อนโยน ซึ่งคุณลักษณะบางประการของผูท้ ่มี บี ุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้างจะไปสอดคล้องกับลักษณะ
ของผูท้ ่มี จี ิตบริการ ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี้ อาจเป็ นไปได้ว่าการที่พนักงานมีบุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้างอย่างเดียว
อาจจะไม่เพียงพอที่จะทําให้พนักงานสามารถปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงได้ อาจต้องมีปจั จัยเชิงสาเหตุ ด้านจิต
บริการเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงจะทําให้พนักงานในงานวิจยั ครัง้ นี้แสดงพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลง
สูงขึ้นได้ ด้วยเหตุน้ ีจึงไม่พบอิทธิพลทางตรงของบรรยากาศการให้บริการกับการปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลง
ของพนักงานในงานวิจยั ครัง้ นี้
2. การอภิปรายผลความสัมพันธ์ของตัวแปรระดับกลุ่ม คือ การปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงของทีม
ได้รบั อิทธิพลทางตรงจากภาวะผูน้ ํ าการเปลี่ยนแปลง
ในการศึกษาครัง้ นี้ได้กาํ หนดให้ภาวะผูน้ าํ การเปลีย่ นแปลง และการปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงของ
ทีมเป็ นตัวแปรระดับกลุ่ม แต่เนื่องด้วยในการศึกษาวิจยั นี้ตวั แปรภาวะผูน้ าํ การเปลีย่ นแปลง และการปฏิบตั ิงานตามการ
เปลี่ยนแปลงของทีม เกิดจากการประเมินการรับรู ข้ องพนักงานโรงแรมรายบุคคลที่อยู่ภายในทีมที่ปฏิบตั ิงานส่วนหน้า
ของโรงแรมในทีมเดียวกันประเมินพฤติกรรมที่สะท้อนถึงภาวะผูน้ าํ การเปลีย่ นแปลงที่หวั หน้างานคนเดียวกันนัน้ ได้
ปฏิบตั ิหรือแสดงออกต่อทีมพนักงาน เนื่องจากตัวแปรนี้เกิดขึ้นจากประสบการณ์ ทัศนคติ ความคิด ค่านิยม ความเชื่อที่
หล่อหลอมทําให้สมาชิกภายในกลุ่มรับรูต้ วั แปรนี้ร่วมกัน ดังนัน้ คะแนนตัวแปรภาวะผูน้ าํ การเปลีย่ นแปลงที่เก็บจาก
พนักงานในทีมเดียวกัน จะต้องมีความสอดคล้องกันจึงจะสามารถนําเอาคะแนนตัวแปรจากสมาชิกแต่ละคนภายใน
ทีมไปสร้างคะแนนตัวแปรเป็ นระดับกลุม่ ได้ หน่ วยในการวิเคราะห์จึงต้องเป็ นระดับบุคคลก่อนที่จะนําไปสู่ขนั้ ตอนการ
วิเคราะห์พหุระดับต่ อไป ดังนัน้ ผู ว้ ิจยั จึงได้ทาํ การทดสอบระดับการวิเคราะห์ของตัวแปรโดยการนําค่ าคะแนนระดับ
บุคคลมาเฉลี่ยเป็ นค่ าตัวแปรในระดับกลุ่มด้วยวิธีการ Aggregate และพบว่าทัง้ สองตัวแปรมีระดับการวิเคราะห์ใน
ระดับกลุ่ม และจากผลการศึ กษาที่พบว่า ภาวะผู น้ ําการเปลี่ยนแปลงมีระดับการวิเคราะห์ในระดับกลุ่มซึ่งเป็ นไปตาม
พื้นฐานทฤษฏีภาวะผูน้ าํ การเปลีย่ นแปลงที่เป็ นพฤติกรรมของผูน้ าํ ที่มอี ิทธิพลเหนือผูน้ าํ หรือผูใ้ ต้บงั คับบัญชา โดยผูน้ าํ ที่
มีภาวะผูน้ าํ ตามการเปลีย่ นแปลงจะทําให้ผูต้ ามรูส้ กึ ไว้วางใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของงานวิจยั ของแบส และ คนอื่น
ๆ (Bass; et al. 2003) ที่ทาํ นายผลการปฏิบตั ิงานของกลุ่มงานโดยประเมินความเป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง และ
ผูน้ าํ การแลกเปลีย่ น ผลการศึกษาพบว่า การรับรูข้ องกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นทหารราบในภาวะผูน้ าํ การเปลีย่ นแปลงของ
ผู บ้ งั คับหมวดทหารราบ และรองผู บ้ งั คับหมวดทหารราบมีความสอดคล้องกัน ผลทดสอบพบว่ามีระดับการ
วิเคราะห์ของภาวะผู น้ ําการเปลี่ยนแปลงเป็ นระดับกลุ่ม เหตุท่ีเป็ นเช่ นนี้เกิดขึ้นจากการวัดตัวแปรภาวะผู น้ ําการ
เปลี่ยนแปลง โดยให้พนักงานภายในทีมเดียวกันประเมินพฤติกรรมที่สะท้อนถึงภาวะผูน้ าํ ซึ่งหัวหน้าทีมเป็ นคน
เดียวกัน นี้ ได้ปฏิบตั ิ หรือแสดงออกต่ อพนักงานภายในทีม ตัวแปรภาวะผูน้ ําการเปลี่ยนแปลงจัดอยู่ในรู ปแบบ
Shared Propertiesหากพนักงานแต่ละคนที่อยู่ภายในทีมรับรูถ้ ึงภาวะผูน้ าํ ของหัวหน้าไปในทิศทางเดียวกันจึงทํา
ให้พบความเป็ นกลุ่มเกิดขึ้นมาได้และนอกจากนี้ยงั พบความสัมพันธ์ของตัวแปรภาวะผูน้ าํ การเปลีย่ นแปลงกับการ
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ปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงของทีม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของมาร์เควซ-ควินเทโร และคณะ (MarquesQuinteiro; et al. 2015) ที่ พ บความสัม พัน ธ์ร ะหว่ างภาวะผู น้ ําการเปลี่ย นแปลงกับ การปฏิบ ตั ิ ง านตามการ
เปลีย่ นแปลงของทีม เมือ่ พิจารณาในบริบทของการทํางานของพนักงานปฏิบตั ิงานส่วนหน้าของโรงแรมที่ตอ้ งทํางาน
ร่วมกันเป็ นทีมเพื่อสร้างการบริการที่ประทับใจกับลูกค้า โดยที่พนักงานทุกคนในทีมจะต้องร่วมมือกันปฏิบตั ิงาน
อย่างเต็ม กําลังไม่ว่าจะต้อ งพบเจอกับลู กค้าในลักษณะใดก็ตาม ผนวกกับการที่พ นักงานรับรู ถ้ ึงภาวะผู น้ ําของ
หัวหน้างานที่ทาํ ตนเป็ นแบบอย่างทีด่ ี ดูแลเอาใจใส่พนักงานในทีม สร้างขวัญกําลังใจให้กบั พนักงานเพื่อให้พนักงาน
ทุกคนในทีมได้เห็นคุณค่าของตนเองและสมาชิกในทีมเท่าเทียมกัน จากการแสดงออกของหัวหน้างานจะส่งผลให้
พนักงานระรู ไ้ ด้ถึงความสามารถของทีม ในการที่จะให้ความร่วมมือกันทํางาน ให้ความช่ วยเหลือซึ่งกันและกัน
สามารถทํางานเชื่อมโยงร่วมกันได้ เมื่อพนักงานรับรู ไ้ ด้ถึงภาวะผู น้ ําการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้า ก็จะส่งผลให้
พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุน้ ีจึงทําให้พบอิทธิพลของภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
และการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงของทีม
3. การอภิปรายผลความสัมพันธ์ของตัวแปรในระดับกลุ่มที่ส่งผลข้ามระดับต่อตัวแปรระดับบุคคลคือ การ
ปฏิบตั งิ านตามการเปลี่ยนแปลงของทีม ส่งผลข้ามระดับมาสู่การปฏิบตั งิ านตามการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคล
จากผลการทดสอบพบว่ า การปฏิ บ ตั ิ งานตามการเปลี่ยนของที มส่ งผลข้ามระดับมาสู่ ต ัวแปรการ
ปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคล จากการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการขยายความรู ใ้ นประเด็นของพฤติกรรมการ
ปฏิบ ตั ิ งาน จากเดิ มที่เคยแบ่ งการปฏิบ ตั ิ งานในแง่ท่ีเป็ นพฤติ กรรมออกเป็ น 2 ส่ วนคื อ ศึ กษาการพฤติ กรรมการ
ปฏิบ ตั ิ งานตามหน้า ที่ Task Performance กับ พฤติกรรมการปฏิ บ ตั ิ งานตามบริบ ท Contextual Performance
ซึ่งคริสเตี ยนและคณะ (Christian; et al. 2011) ได้มีการเสนอให้ศึ กษาพฤติ กรรมการปฏิ บ ตั ิ งานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่มี ีการเปลี่ยนแปลง นัน่ ก็คือ การปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลง Adaptive Performance ข้อค้นพบที่ได้
แสดงให้เห็นว่าการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงเป็ นสิง่ ที่ตอ้ งปฏิบตั ใิ นทุก ๆ สายงาน โดยเฉพาะในสายงานทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การให้บริการ เนื่องจากจะต้องปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึ้น จากอิทธิพลทางตรงข้ามระดับของการ
ปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงของทีมที่มีต่อการปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคลนี้ เป็ นการยืนยันถึง
ความสําคัญของการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงและนอกจากอิทธิพลทางตรงข้ามระดับทีก่ ล่าวมาข้างต้น ผลการศึกษายัง
พบ อิทธิพลทางอ้อมของภาวะผูน้ าํ การเปลีย่ นแปลงที่มตี ่อการปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงในระดับบุคคล โดยผ่านการ
ปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงของทีม ดังนัน้ ในการทํางานของทีมปฏิบตั งิ านส่วนหน้าของโรงแรมควรสนับสนุ นส่งเสริมให้
พนักงานทุกคนในทีมปฏิบตั งิ านแบบพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกันเพราะทุกหน้าทีจ่ ะต้องทํางานทีส่ อดคล้องเชื่อมโยงกัน

ข้อเสนอแนะงานวิจยั
1. เนื่องจากผลการวิจยั ในครัง้ นี้พบอิทธิพลทางอ้อมของบรรยากาศการให้บริการที่มตี ่อการปฏิบตั ิงาน
ตามการเปลีย่ นแปลงโดยผ่านตัวแปรจิตบริการและตัวแปรความชัดเจนในบทบาท จากข้อค้นพบนี้อาจเป็ นข้อมูล
ให้กบั ผูท้ ่เี กี่ยวข้องในกับการบริการงานในโรงแรมในการจัดสภาพแวดล้อมการทํางานที่ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศ
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การให้บริการเพื่อทให้พนักงานงานทุกคนเกิดการรับรูร้ ่วมกัน หรือมีการรับรูท้ ่เี หมือนกัน ตามแนวแนวคิดของ บากอซซี่
(Bagozzi. 1992) ที่เสนอว่าบรรยากาศการให้บริการเป็ นคุณลักษณะส่วนบุคคลมากกว่าเป็ นคุณลักษณะขององค์กร
มีความหมายทางด้านจิตใจกับบุคคล มากกว่าในแง่คุณลักษณะขององค์การการส่งเสริม ให้เกิดบรรยากาศการ
ให้บริการเป็ นข้อค้นพบที่น่าสนใจในประเด็นของการมีอิทธิพลทางอ้อมกับการปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลงโดย
ผ่านความชัดเจนในบทบาทและจิตบริการดังนัน้ บรรยากาศการให้บริการ จึงขึ้นอยู่กบั การรับรูข้ องพนักงานแต่ละ
คน ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ซึ่งตรงกับ ฮง และ คณะ (Hong; et al. 2013) ที่กล่าวว่า ความ
เชื่อร่วมกันของพนักงานที่มตี ่อองค์กร ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี้ อาจเป็ นไปได้ว่าการทีพ่ นักงานรับรูถ้ งึ บรรยากาศการ
ให้บริการของโรงแรมอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอที่จะทําให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงได้
อาจต้องมีปจั จัยเชิงสาเหตุ ด้านจิตและสถานการณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การให้ขอ้ มูลที่ชดั เจนในการทํางาน และการ
กระตุน้ ให้พนักงานมีจติ บริการ มีความรักในงานมาร่วมด้วย จึงจะทําให้พนักงานในงานวิจยั ครัง้ นี้แสดงพฤติกรรม
การปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงสูงขึ้นได้
2. เนื่องจากผลการวิจยั ไม่พบอิทธิพลทางตรงระหว่างบุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้างกับการปฏิบตั ิงานตามการ
เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามบุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้างยังมีความจําเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลง จะ
เห็นได้จากการทีบ่ ุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้างมีอทิ ธิพลทางอ้อมอย่างมีนยั สําคัญต่อการปฏิบตั ิงานตามการเปลีย่ นแปลง
โดยผ่านจิตบริการ ซึ่งข้อค้นพบนี้จะสอดคล้องกับลักษณะของบุคคลทีม่ บี คุ ลิกภาพแบบเปิ ดกว้าง ตามคํากล่าวของ
Costa; & McCrae (1992) กล่าวว่า ผูท้ ่บี ุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้างจะมี6 ลักษณะคือช่างฝัน (Fantasy)มีสุนทรียะ
(Aesthetics) การมีความรู ส้ ึก (Feelings) มีการกระทํา (Actions) มีความคิด (Idea) และมีค่ านิ ยม (Values)
และจากคํากล่าวของ ศรีเรือน แก้วกังวาน (2558) ที่กล่าวว่าบุคคลทีม่ บี ุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้างสูงจะเป็ นบุคคลที่มี
จินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดสิ่งใหม่ ชอบความหลากหลาย อยากรูอ้ ยากเห็น ใจกว้าง จิตใจอ่อนโยน ซึ่ง
คุณลักษณะบางประการของผูท้ ่มี บี ุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้างจะไปสอดคล้องกับลักษณะของผูท้ ม่ี จี ิตบริการ ดังนัน้ ใน
การวิจยั ครัง้ นี้ อาจเป็ นไปได้ว่าการที่พนักงานมีบุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้างอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอที่จะทําให้
พนักงานสามารถปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงได้ อาจต้องมีปจั จัยเชิงสาเหตุ ด้านจิตบริการเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงจะ
ทําให้พนักงานในงานวิจยั ครัง้ นี้แสดงพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านตามการเปลีย่ นแปลงสูงขึ้นได้ จากข้อค้นพบนี้จะเป็ น
ข้อมูลให้กบั ฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ของโรงแรมในการนําไปเป็ นข้อมูลเพื่อใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกลักษณะ
ของพนักงานปฏิบตั งิ านส่วนหน้าของโรงแรมให้เป็ นผูท้ ม่ี ลี กั ษณะอันพึงขององค์กร

ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั

1. เนื่ องจากผลการศึ กษาในงานวิจยั นี้ท่ีความยึดมัน่ ผู กพันในงานไม่ได้เป็ น ตัวแปรคัน่ กลางบ่งบอก
กระบวนการของพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน ซึ่งมีความเป็ นไปได้จากหลายๆสาเหตุ อาทิเช่ น 1) ลักษณะงานของ
พนักงานโรงแรมที่เป็ นงานบริการที่มคี วามเฉพาะทัง้ ในด้านระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ค่าตอบแทน ความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ 2) กลุ่มตัวอย่างเป็ นพนักงานของโรงแรมห้าดาวสิ่งเหล่านี้ลว้ นก่อให้เกิดผลกระทบต่ อความยึดมัน่
ผูกพันในงาน ดังนัน้ งานวิจยั เรื่องต่อไปควรนําตัวแปรอายุมาศึกษาโดยศึกษาในลักษณะการเปรียบเทียบ พนักงาน
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ที่มีอ ายุ งานน้อย กับพนักงานที่มีอายุ งานมาก หรือเปรียบเทียบตามประเภทของโรงแรม เช่น โรงแรมในกลุ่ม
เครือข่าย หรือโรงแรมที่มคี นไทยเป็ นเจ้าของ หรืออาจมีการขยายขอบเขตไปยังอาชีพอื่น ในสายงานบริการ เช่น
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หรือพนักงานให้บริการทางโทรศัพท์ เพือ่ เป็ นการยืนยันผลการศึกษาวิจยั
2. เนื่องจากการวิเคราะห์แบบจําลองพหุระดับโดยเฉพาะอย่างยิง่ แบบจําลองทีม่ ตี วั แปรแฝงการวิเคราะห์
จําเป็ นต้องมีการประมาณค่ าพารามิเตอร์จาํ นวนมาก ซึ่งการประมาณค่ าพารามิเตอร์จาํ นวนมากออกมาได้นนั้ ต้อง
ขึ้นอยู่กบั จํานวนหน่ วยของระดับกลุ่มของข้อมูล ด้วยการเก็บข้อมูลระดับกลุ่มได้นอ้ ย จะพบปัญหาไม่สามารถ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ได้ ดังนัน้ จึงควรมีการนําเทคนิคการการวิเคราะห์ทเ่ี ข้ามาช่วย
3. เนื่องจากตัวแปรการปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลง เป็ นตัวแปรที่ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้นตามแนวคิดของ
(Charbonnier-Voirin; Akremi; & Vanderberghe. 2010) ซึ่งเป็ นแนวคิ ดที่เกิดขึ้น ในต่ างประเทศ ซึ่ง ผู ว้ ิจ ยั
นํามาศึกษาโดยได้พฒั นาแบบวัดโดยการปรับปรุงข้อคําถามให้สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างและบริบทในการศึกษา
และได้นาํ มาใช้ในการวิจยั เป็ นครัง้ แรก จึงอาจส่งผลให้การตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างที่ใช้
ค่า AVE ขององค์ประกอบพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกในองค์ประกอบที่หนึ่ง มีค่าตํา่ กว่าเกณฑ์ท่ยี อมรับได้ (0.5)
ดังนัน้ ก่อนที่จะนําแบบวัดนี้ไปใช้ต่อ จึงควรทําการวิจยั เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดฉบับนี้ซาํ้ อีกครัง้ หนึ่งเพื่อ
ยืน ยัน ความถูก ต้อ งขององค์ป ระกอบและข้อ คําถามต่ างๆ ต่ อ ไป ในส่ วนของแบบวัด การปฏิบ ตั ิง านตามการ
เปลี่ยนแปลงนี้ นํามาใช้เป็ นเครื่องมือในการสํารวจพฤติกรรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานตามการ
เปลีย่ นแปลงของพนักงานโรงแรม สามารถนําไปใช้โดยการให้ประเมินหรือรายงานตนเอง ซึง่ องค์กรที่มลี กั ษณะการ
บริหารและบริบทที่คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ครัง้ นี้สามารถนําไปใช้ในการประเมินปฏิบตั ิงานตามการ
เปลีย่ นแปลงในองค์กรได้เพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนาพฤติกรรมการการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
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แบบสอบถามการวิจัย
เรื่อง ปจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับของการปฏิบัติงานตามการเปลี่ยนแปลงของพนักงานปฏิบัตงิ านสวนหนา
ของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร
คําชี้แจง
แบบสอบถามนี้ ไ ด จั ด ทํ า ขึ้ น สํ า หรั บ “พนั ก งานปฏิ บั ติ ง านส ว นหน า ” ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานคร ขอมูลที่ไดจากทานจะเปนประโยชนในการเชื่อมโยง ขยายองคความรูเกี่ยวกับปจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับ
ของการปฏิบัติงานตามการเปลี่ยนแปลงของพนักงานปฏิบัติงานสวนหนาของโรงแรม คําตอบของทานจะไมมีการตัดสินวา
ถูกหรือผิด ดังนั้นจึงขอใหทานตอบตามความเปนจริง
ขอขอบคุณที่ทานไดสละเวลาอันมีคาในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ความสมบูรณของการตอบที่ไดรับจะมี
คุณคาอยางยิ่งตอการวิจัยในครั้งนี้ และขอใหทานเชื่อมั่นวาคําตอบที่ไดรับจากการตอบจะถูกเก็บรักษาไวเปนความลับโดย
จะนํามาวิเคราะหในภาพรวมและประโยชนเชิงวิชาการเทานั้น
ขอบพระคุณทานเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
สุพรรษา หลังประเสริฐ
นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต
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คําชี้แจง ขอใหทา นพิจารณาขอความแตละขอตอไปนี้แลวทําเครื่องหมาย O หรือ X ที่ตัวเลขใหตรงกับระดับความเปนจริง
ในขณะปฏิบัติงานสวนหนาของโรงแรมเพียง 1 ตัวเลขและกรุณาตอบคําถามทุกขอ
โปรดอานขอความ
และประเมินวาจริงกับตัวทานมากนอยเพียงใด

ปฏิบัติ
มากที่สุด
1. ฉันไมลังเลที่จะเสนอวิธีการแกไขปญหาใหมๆ
6
2. ฉันใชแหลงขอมูลที่หลากหลายเพื่อนํามาใชแกปญหา
6
3. เมื่ อ เกิ ด ป ญ หาฉั น ระดมความคิ ด จากเพื่ อ นในที ม
6
เพื่อใหไดวิธีการแกปญหาที่แตกตางจากเดิม
4. ฉันจัดระเบียบการทํางานของตนเองเพื่อใหงายตอการ
6
ปรับตัวใหเขากับสถานการณใหม
5. ฉันใหความสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและสามารถจัดการ
6
ไดอยางรวดเร็ว
6. ฉันตัดสินใจแกปญหาตางๆไดอยางรวดเร็ว
6
7. ฉันวิเคราะหถึงความเปนไปไดในการแกไขปญหาและ
6
เลือกวิธีการแกไขที่เหมาะสม
8. ฉันเชื่อวาความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงานเปนปจจัย
6
ที่ทําใหฉันประสบความสําเร็จ
9. ฉันพยายามทําความเขาใจมุมมองของเพื่อนรวมงาน
6
เพื่อเปนการพัฒนาความสัมพันธระหวางกัน
10. ฉันเรียนรูวิธีการใหมๆ เพื่อใหการทํางานดีขึ้นและ
6
เพื่อใหทํางานรวมกับเพื่อนรวมงานได
11. ฉันปรับพฤติกรรมการทํางานของตนเพื่อใหทํางาน
6
รวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
12. ฉันตั้งใจฝกฝนอบรมที่เกี่ยวของกับงานเพื่อพัฒนา
6
ความสามารถของตนเองอยางตอเนื่อง
13. ฉันมองหาสิ่งใหมๆ ที่จะนํามาพัฒนาวิธีการทํางาน
6
ของตนเอง
14. ฉันมองหาโอกาสในการพัฒนาการทํางานของตนเอง
6
15. ฉันเตรียมพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลง ดวยการมี
สวนรวมในทุกโครงการหรืองานที่ไดรับมอบหมายที่ฉัน
6
ทําได
16. เมื่ออยูในสถานการณที่ตองตัดสินใจฉันจะตั้งสติให
6
ดีกอนตัดสินใจ
17. ฉันจะมองหาวิธีการที่จะโตเถียงกับเพื่อนรว มงาน
6

โปรดทําเครื่องหมายที่ O หรือ X ที่ตัวเลข
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
มาก คอนขางมาก คอนขางนอย นอย
5
4
3
2
5
4
3
2
5
4
3
2

ไม
ปฏิบัติเลย
1
1
1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1
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อยางใจเย็น
18. ฉันควบคุมอารมณใหนิ่งได เมื่อเจอเหตุการณรายๆ
19. เมื่อทีมของฉันตองพบกับสถานการณที่ไมคาดคิด
ทุกคนในทีมจะรูจักบทบาทและหนาที่ของตน
20. เมื่อเกิดปญหาขึ้นในทีม สมาชิกทุกคนจะรีบหาทาง
ปองกันกอนที่ปญหาจะลุกลาม
21. ทีมของฉันจะตัดสินใจแกไขปญหาอยางรวดเร็วหาก
เกิดเหตุการณที่ไมไดคาดคิด
22. หากขาดสมาชิกคนใดคนหนึ่ง ทีมของฉันจะกระจาย
งานเพื่อใหการทํางานสําเร็จลุลวง
23. ที ม ของฉั น มี ค วามคิ ด สร า งสรรค ใ นการจั ด การ
สถานการณที่หลากหลาย
24. ที ม ของฉั น ช ว ยกั น หาข อ มู ล เพื่ อ เตรี ย มรั บ กั บ
สถานการณหากเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
25. ฉันและสมาชิกในทีมจัดลําดับความสําคัญของงาน
เพื่อใหงานเสร็จตามเวลา
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ตอนที่ 3 สํารวจตนเอง
โปรดอานขอความ
และประเมินวาจริงกับตัวทานมากนอยเพียงใด
1.ทุกเชาที่ตื่นนอนฉันรูสึกอยากไปทํางาน
2. เมื่ อ อยู ในที่ทํา งานฉั นเต็มเปย มไปด ว ยพลัง ในการ
ทํางาน
3. ฉันมีความกระตือรือรนในการใหบริการกับลูกคา
4. ฉั นมีค วามพยายามในการทํ า งานแม จ ะต อ งพบกั บ
อุปสรรคก็ตาม
5. ฉันทุมเทใสใจในงานที่ทํา
6. ฉั นรู สึ กว า งานที่ ฉัน ทํ า ท า ทายความสามารถในการ
ทํางานของฉัน
7. ฉันมีความภาคภูมิใจในงานบริการที่ฉันทํา
8. เมื่อลงมือทํางานฉันจะอยูกับงานโดยมีความตั้งใจและ
มีสมาธิอยางตอเนื่อง
9. เมื่อลงมือทํางานฉันรูสึกวาเวลาผานไปอยางรวดเร็ว
10. ฉันรูสึกมีความสุขและเพลิดเพลินกับงานที่ทํา

ปฏิบัติ
มากที่สุด
6

โปรดทําเครื่องหมายที่ O หรือ X ที่ตัวเลข
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
มาก
คอนขางมาก คอนขางนอย นอย
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11. ฉันรูวาองคการคาดหวังอะไรในตัวฉัน
12. ฉันเขาใจถึงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของ
ตนเอง
13. ฉันแบงเวลาของตนเองไดอยางเหมาะสม
14. ฉันไดรับการอธิบายงานที่ทําอยางชัดเจน
15. ฉันใหบริการตามความตองการลูกคาและไมขัดกับ
นโยบายของโรงแรม
16. ฉั น สามารถทํ า งานร ว มกั บ ที ม งานอื่ น ที่ ทํ า หน า ที่
แตกตางกันได
17. ฉันมักไดรับการรองจากลูกคาใหทําสิ่งที่ขัดแยงกับ
หนาที่
18. ฉั นมักไดรั บมอบหมายงานที่นอกเหนือ จากความ
รับผิดชอบ
19. ฉันมั่นใจในการวิเคราะหปญหาเพื่อหาแนวทางแกไข
ในระยะยาวได
20. ฉันมั่นใจวาความสําเร็จตองเกิดจากการลงมือทําดวย
ตัวเราเอง
21. ฉันมุงมั่นตอสูกับอุปสรรคในการทํางาน แมคนอื่น
มองวาเปนสิ่งที่ยาก
22. ฉั น มั่ น ใจว า สามารถให ข อ มู ล ที่ จํ า เป น กั บ เพื่ อ น
รวมงานได
23. ฉั น มั่ น ใจว า ฉั น สามารถติ ด ต อ ประสานงานกั บ
บุคคลภายนอกองคกร ตามที่ไดรับมอบหมายได
24. ฉันมองอุปสรรคเปนโอกาสในการพัฒนาตนเอง
25. ฉั น เชื่ อ ว า ทุ ก ป ญ หามี วิ ธี ก ารแก ไ ขอยู ห ลากหลาย
แนวทาง
26. ฉันคิดหาหนทางเพื่อนําไปสูเปาหมายการทํางาน
27. ฉันมีพลังในการทํางาน เพื่อใหงานบรรลุเปาหมายที่
วางไว
28. ฉันสามารถจัดการความเครียดในการทํางาน เพื่อให
กลับมาทํางานไดตามปกติ
29. ฉันสามารถทนกับชวงเวลาที่ยากลําบากในการทํางาน
และผานพนไปได
30. ฉั นเชื่อวาฉันจะสามารถลุกขึ้นไดเ มื่อพบกับความ
ลมเหลว
31. ความผิดพลาดหรืออุปสรรคเปนสวนหนึ่งของการ
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ทํางาน
32. ฉันมีมุมมองที่ดีในการทํางาน
33. เมื่อผานอุปสรรคไปแลว มักมีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นตามมา
34. เมื่อมีปญหาในการทํางาน ฉันจะไมปลอยใหอารมณ
ทางลบเขามาครอบงํา
35. ฉันชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอื่น
36. ฉันชอบทําสิ่งที่ทาทายนาตื่นเตน
37. ฉันชอบคิดหรือทําในสิ่งใหมที่แตกตางไปจากเดิม
38. ฉันเปดกวางใหตนเองคิดเรื่องแปลกใหมไดแตตองมี
เหตุผล
39. ฉันเปนคนชอบจินตนาการและมีความคิดสรางสรรค
40. ฉันกระตือรือรนที่เริ่มทําสิ่งใหมๆ เพื่อความสําเร็จ
ของตนเองและเพื่อนรวมงาน
41. ฉันมีความรูความเขาใจในงานที่ทําเปนอยางดี
42. ฉันสามารถตอบขอซักถามตามที่ลูกคาตองการได
อยางละเอียด
43. หากฉั น ไม ส ามารถให ข อ มู ล แก ลู ก ค า ได ฉั น จะ
แนะนําใหไปติดตอสอบถามเจาหนาที่หรือหนวยงานที่
เกี่ยวของโดยตรง
44.งานบริการเปนงานที่มีเกียรติสําหรับฉัน
45. ฉันรักและชอบในงานบริการ
46. ฉันใหบริการกับลูกคาทุกคนดวยความเต็มใจ
47. ทุกครั้งที่ตองใหบริการฉันจะแสดงออกดวยใบหนา
ยิ้มแยม
48. ฉันพูดคุยกับลูกคาดวยวาจาสุภาพ น้ําเสียงออนโยน
และนุมนวล
49. ฉั น สามารถควบคุ ม กิ ริ ย าท า ทางและน้ํ า เสี ย งให
นุมนวลในขณะใหบริการไดเปนอยางดี
50. ฉันจะตอบกลับดวยน้ําเสียงที่สุภาพเสมอ แมตอง
เผชิญกับลูกคาที่พูดดวยน้ําเสียงกาวราว
51. ฉันใหความระมัดระวังกับการแสดงออกดวยสีหนา
ทาทางเสมอ
52. ฉันสามารถควบคุมสติอารมณไดดี เมื่อเจอกับลูกคา
ที่อารมณรอน
53. เมื่อลูกคาแสดงความคิดเห็นและใหคําติชมในการ
บริการ ฉันพรอมยอมรับขอคิดเห็นเหลานั้นดวยความ
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ยินดี
54. ฉันนําคําติชมที่ไดมาปรับปรุงและพัฒนาตัวเองใหดี
ขึ้น
55. เมื่อรูสึกเครียดฉันจะหาวิธีผอนคลายความเครียดใน
วิถีทางของตนเอง
56. ฉันมีสมาธิและสติในการทํางานอยูเสมอ
57. ฉั น ให คํ า แนะนํ า หรื อ ให ข อ มู ล ที่ เ ป น ประโยชน แ ก
ลูกคาไดอยางรวดเร็ว
58. ทุกวันหลังจากทํางานฉันจะทบทวนการทํางานของ
ตัวเองเพื่อแกไขจุดบกพรอง
59. ฉันสามารถเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดในการบริการและ
การใหขอมูลตอลูกคาเสมอ
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ตอนที่ 4 สภาพแวดลอม
โปรดอานขอความ
และประเมินวาจริงกับตัวทานมากนอยเพียงใด
1. หั ว หน า ของฉั น เป น ผู ฟ ง ที่ ดี เ มื่ อ ฉั น ต อ งการระบาย
ความในใจ
2. หัวหนาของฉันปลอบโยนฉันเมื่อมีความกลัดกลุมใจ
3. หัวหนาของฉันจะกลาวชื่นชมพนักงานที่ทําใหลูกคาพึง
พอใจ
4. หัวหนาของฉันจะพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร
และความคิดเห็นกับฉัน
5. หัวหนาของฉันใหคําแนะนํากับพนักงานที่ไมสามารถ
แกไขปญหาดวยตนเองได
6. หัวหนาของฉันใหคําแนะนําพนักงานใหมทุกคนอยาง
เทาเทียมกัน
7. หัวหนาของฉันจะจัดหาอุปกรณและเครื่องมือที่จําเปน
ในการทํางานใหกับพนักงาน
8. หัวหนาของฉันจะตรวจสอบอุปกรณและเครื่องมือที่
จําเปนใหพรอมตอการทํางานของพนักงาน
9. โรงแรมของฉันมีนโยบายเกี่ยวกับการใหบริการที่ดีกับ
ลูกคาอยางชัดเจน
10. โรงแรมของฉันมีการรักษาขอมูลของลูกคาเปนอยาง
ดี
11. โรงแรมของฉั น มี วั ฒ นธรรมการทํ า งานที่ เ น น การ
บริการ
12. ถาผลการปฏิบัติงานของฉันดี ฉันจะไดรั บการยก
ยองและไดรับรางผลตอบแทนอยางเหมาะสม
13. โรงแรมของฉันสงเสริมและสนับสนุนการทํางานที่
มุงเนนสูการบริการที่ดี
14. ฉันไดรับการอบรมอยางตอเนื่องเพื่อใหบริการที่ดี
15. ฉันไดรับการฝกอบรมกอนที่จะปฏิบัติงานจริง
16. ฉันไดรับการฝกอบรมเพื่อใหรูถึงวิธีการใหบริการที่ดี
ที่สุด
17. ฉั น ได รั บ การฝ ก อบรมถึ ง วิ ธี ก ารรั บ มื อ กั บ ข อ

จริง
มากที่สุด

โปรดทําเครื่องหมายที่ O หรือ X ที่ตัวเลข
คอนขาง
คอนขาง
ไมจริง
จริงมาก
จริง
ไมจริง

ไมจริงเลย

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6
6

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

142
รองเรียนของลูกคา
18. ฉันไดรับการฝกอบรมถึงวิธีการจัดการปญหาใหกับ
ลูกคา
19. ฉันจะไดรับรางวัลเมื่อใหบริการที่ยอดเยี่ยม
20. ฉันจะไดรับรางวัลถาฉันจัดการกับปญหาของลูกคา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
21. ฉันจะไดรับรางวัลหากฉันทําใหลูกคาที่มีขอรองเรียน
พึงพอใจ
22. ฉันจะไดรับรางวัลหากฉันพัฒนาระดับการใหบริการ
ของตน
23. การได รั บ รางวั ล จะขึ้ น อยู กั บ ผลจากประเมิ น การ
บริการจากลูกคา
24. ฉันภูมิใจที่ไดรวมงานกับหัวหนางานของฉัน
25. การกระทําของหัวหนาทําใหฉันนับถือ
26. หัวหนาของฉันใหความสําคัญในการทํางานรวมกัน
27. หั ว หน า ของฉั น เสี ย สละประโยชน ส ว นตนเพื่ อ
ประโยชนของทีม
28. หัวหนาของฉันมีเปาหมายในการทํางานที่ชัดเจน
29. หั ว หน า ของฉั น ให ค วามเชื่ อ มั่ น ว า พนั ก งานในที ม
สามารถทํางานไดบรรลุเปาหมาย
30. หัวหนาของฉันสามารถสรางแรงกระตุนใหฉันมีพลัง
ในการทํางานเสมอ
31.
หัวหนาของฉันมีมุมมองในการแกไขปญหาที่
หลากหลาย
32. หัวหนาของฉันแนะนําพนักงานถึงวิธีการใหมๆ ใน
การทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ
33. หัวหนาของฉันชวยใหฉันมองปญหาในหลายแงมุม
34. หัวหนาของฉันปฏิบัติตอฉันและพนักงานในทีม โดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
35. หัวหนาของฉันใหเวลาในการสอนงาน และแนะนํา
การทํางานแกฉัน และพนักงานในทีมเปนรายบุคคล
36. หัวหนาของฉันทําใหฉันและพนักงานในทีมสนใจใน
การพัฒนาจุดที่ดีเดนของตนเอง
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รายละเอียดการวิเคราะหขอคําถามแบบวัด
งานวิจัยเรื่อง ปจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับของการปฏิบัติงานตามการเปลี่ยนแปลงของพนักงานปฏิบัติงานสวนหนา
ของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร
แบบวัดมีทั้งหมด 10 ชุด คือ
ชุดที่1แบบวัดการปฏิบัติงานตามการเปลี่ยนแปลง
ชุดที่2 แบบวัดการปฏิบัติงานตามการเปลี่ยนแปลงของทีม
ชุดที่3 แบบวัดความยึดมั่นผูกพันในงาน
ชุดที่4 แบบวัดการรับรูการสนับสนุนจากหัวหนางาน
ชุดที่5 การสอบถามขอมูลที่เกี่ยวของกับบรรยากาศการใหบริการ
ชุดที่6 การสอบถามขอมูลที่เกี่ยวของกับจิตบริการ
ชุดที่7 การสอบถามขอมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพแบบเปดกวาง
ชุดที่8 การสอบถามขอมูลเกี่ยวกับทุนทางจิตเชิงบวก
ชุดที่9 การสอบถามขอมูลเกี่ยวกับความชัดเจนในบทบาท
ชุดที่ 10 การสอบถามขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชุดที่ 1 แบบวัดการปฏิบัติงานตามการเปลี่ยนแปลง
สรุปคาความเชื่อมั่นแบบวัด
องคประกอบ
การปฏิบัติงานตามการเปลี่ยนแปลง

ทดลองใช

เก็บขอมูลจริง

0.930
(18 ขอ)

0.942
(16 ขอ)

ขอคําถามที่ผานการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
ขอความ
ดานการแกปญหาอยางสรางสรรค
1. ฉันไมลังเลที่จะเสนอวิธีการแกไขปญหาใหมๆ
2. ฉันใชแหลงขอมูลที่หลากหลายเพื่อนํามาใชแกปญหา

ผานการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน
0.939
(16 ขอ)

คาอํานาจจําแนก

รหัสขอ

0.667
0.604

iap11
iap12
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3. ฉันจะหาวิธีการใหม ๆ เพื่อแกไขปญหาใหม ๆ
ดานการเผชิญหนาตอสถานการณฉุกเฉินหรือเหตุการณที่ไมไดคาดคิดมากอน
1. ฉันจัดระเบียบการทํางานของตนเองเพื่อใหงายตอการปรับตัวเขากับ
สถานการณใหม
2. ฉันใหความสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและสามารถจัดการไดอยางรวดเร็ว
3. ฉันตัดสินใจไดอยางรวดเร็วในการแกปญหาตาง ๆ
4. ฉันวิเคราะหถึงความเปนไปไดในการแกไขปญหาและเลือกวิธีการแกไขที่
เหมาะสม
ดานความสามารถในการปรับตัวระหวางบุคคล
1. ฉันรักษาความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงานซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหฉัน
ประสบความสําเร็จ
2. ฉันเรียนรูวิธีการใหมๆ เพื่อใหการทํางานดีขึ้นและเพื่อใหสามารถทํางาน
รวมกับเพื่อนรวมงานได
3. ฉันเต็มใจที่จะปรับพฤติกรรมของตนไดทุกเมื่อ เพื่อใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดานความมุงมัน่ ในการฝกฝนและเรียนรู
1. ฉันมองหาสิ่งใหม ๆ ที่จะนํามาพัฒนาวิธีการทํางานของตนเอง
2. ฉันมองหาโอกาสในการพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง
3. ฉันเตรียมพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงดวยการมีสวนรวมในทุก
โครงการหรืองานที่ไดรับมอบหมายที่ฉันสามารถทําได
ดานการจัดการความเครียด
1. เมื่ออยูในสถานการณที่ตองมีการตัดสินใจฉันจะตั้งสติใหดีกอนตัดสินใจ
2. ฉันจะมองหาวิธีการที่จะโตเถียงกับเพื่อนรวมงานอยางใจเย็น
3. เพื่อนรวมงานของฉันมักจะขอคําแนะนําเมื่อเจอกับสถานการณที่ลําบาก
เพราะฉันสามารถควบคุมตนเองได

0.699

iap13

0.738

iap21

0.726
0.712
0.751

iap22
iap23
iap24

0.633

iap31

0.703

iap33

0.707

iap34

0.676
0.731
0.739

iap42
iap43
iap44

0.665
0.553
0.631

iap51
iap52
iap53
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ชุดที่ 2 แบบวัดการปฏิบัติงานตามการเปลี่ยนแปลงของทีม
สรุปคาความเชื่อมั่นแบบวัด
องคประกอบ

ทดลองใช

เก็บขอมูลจริง

การปฏิบัติงานตามการเปลี่ยนแปลงของทีม

0.904
(7 ขอ)

0.909
(5 ขอ)

ผานการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน
0.875
(5 ขอ)

ขอคําถามที่ผานการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
ขอความ
คาอํานาจจําแนก
1. เมื่อตองพบกับสถานการณที่ไมคาดคิด สมาชิกในทีมจะรูจักบทบาทและ
0.546
หนาที่ของตน
4. หากขาดสมาชิกคนใดคนหนึ่งของทีม ทีมของฉันจะกระจายงานเพื่อให
0.797
การทํางานสําเร็จลุลวง
5. ทีมของฉันมีความคิดสรางสรรคในการจัดการสถานการณที่หลากหลาย
0.668
6. ทีมของฉันชวยกันหาขอมูลเพื่อเตรียมรับกับสถานการณหากเกิดการ
0.783
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
7. ความสําเร็จของทีมแสดงใหเห็นถึงการจัดลําดับความสําคัญของงาน
0.753

รหัสขอ
tap1
tap4
tap5
tap6
tap7

ชุดที่ 3 แบบวัดความยึดมั่นผูกพันในงาน
สรุปคาความเชื่อมั่นแบบวัด
องคประกอบ
ความยึดมั่นผูกพันในงาน

ทดลองใช

เก็บขอมูลจริง

0.910
(10 ขอ)

0.904
(10 ขอ)

ขอคําถามที่ผานการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
ขอความ
ความกระตือรือรน (Vigor)
2. เมื่ออยูในที่ทํางานฉันเต็มเปยมไปดวยพลังในการทํางาน
3. ฉันมีความกระตือรือรนในการใหบริการกับลูกคา

ผานการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน
0.902
(9 ขอ)

คาอํานาจจําแนก

รหัสขอ

0.676
0.615

WENG12
WENG13
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4. ฉันมีความเพียรพยายามในการทํางานแมจะตองพบกับอุปสรรคก็ตาม
การอุทิศทุมเท (Dedication)
5. ฉันทุมเทใสใจทํางานที่ไดรับมอบหมาย
6. ฉันรูสึกวางานที่ฉันทําทาทายความสามารถในการทํางานของฉัน
7. ฉันมีความภาคภูมิใจในงานบริการที่ฉันทํา
ความจดจอใสใจ (Absorption)
8. เมื่ อ ลงมื อ ทํ า งานฉั น จะอยู กั บ งานโดยมี ค วามตั้ ง ใจและมี ส มาธิ อ ย า ง
ตอเนื่อง
9. เมื่อลงมือทํางานฉันรูสึกวาเวลาผานไปอยางรวดเร็ว
10. ฉันรูสึกมีความสุขและเพลิดเพลินกับงานที่ทํา

0.733

WENG14

0.804
0.631
0.758

WENG21
WENG22
WENG23

0.642

WENG31

0.607
0.589

WENG32
WENG33

ชุดที่ 4 แบบวัดการรับรูก ารสนับสนุนจากหัวหนางาน
สรุปคาความเชื่อมั่นแบบวัด
องคประกอบ
การรับรูการสนับสนุนจากหัวหนางาน

ทดลองใช

เก็บขอมูลจริง

ผานการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน
0.929
(7 ขอ)

0.804
0.922
(8 ขอ)
(8 ขอ)
ขอคําถามที่ผานการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
ขอความ
คาอํานาจจําแนก
ดานอารมณ
2. หัวหนางานปลอบโยนฉันเมื่อมีความกลัดกลุมใจ
0.695
3. หัวหนางานจะกลาวชื่นชมพนักงานที่ทําใหลูกคาพึงพอใจ
0.779
ดานขอมูลขาวสาร
1. หัวหนางานมักพูดคุยแลกเปลี่ยนขาวสาร ความคิดเห็นกับฉัน
0.736
2. หัวหนางานใหคําแนะนํากับพนักงานที่ไมสามารถแกไขปญหาดวยตนเองได
0.790
3. หัวหนางานจะดูแลและใหคําแนะนําพนักงานใหมทุกคนอยางเทาเทียมกัน
0.831
ดานวัสดุอุปกรณในการทํางาน
1. หัวหนางานของฉันจะจัดหาอุปกรณและเครื่องมือที่จําเปนในการทํางาน
0.810
ใหกับพนักงาน
2. หัวหนางานของจะตรวจสอบอุปกรณและเครื่องมือที่จําเปนใหพรอมตอ
0.776
การทํางานของพนักงาน

รหัสขอ
PSS12
PSS13
PSS21
PSS22
PSS23
PSS31
PSS32
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ชุดที่ 5 แบบวัดบรรยากาศการใหบริการ
สรุปคาความเชื่อมั่นแบบวัด
องคประกอบ
บรรยากาศการใหบริการ

ทดลองใช

เก็บขอมูลจริง

0.823
(6 ขอ)

0.917
(5 ขอ)

ผานการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน
0.871
(3 ขอ)

ขอคําถามที่ผานการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
ขอความ
คาอํานาจจําแนก
2. การใหความสําคัญกับการบริการที่มีคุณภาพเปนวิธีที่ดีที่สุดเพื่อใหลูกคา
0.747
กลับมาใชบริการที่โรงแรม
3. โรงแรมของฉันมีการรักษาขอมูลของลูกคาเปนอยางดี
0.833
4. โรงแรมของฉันมีวัฒนธรรมการทํางานที่เนนการบริการ
0.685

รหัสขอ
SVC2
SVC3
SVC4

ชุดที่ 6 แบบวัดจิตบริการ
สรุปคาความเชื่อมั่นแบบวัด
องคประกอบ
จิตบริการ

ทดลองใช

เก็บขอมูลจริง

0.876
(20 ขอ)

0.957
(20 ขอ)

ขอคําถามที่ผานการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
ขอความ
ดานการมีความรูในงานที่ใหบริการ Knowledge
1. ฉันมีความรูความเขาใจในงานที่ทําเปนอยางดี
2. ฉันสามารถตอบขอซักถามตามที่ลูกคาตองการไดอยางละเอียด
ดานการมีทัศนคติที่ดี Attitude
1. งานบริการเปนงานที่มีเกียรติสําหรับฉัน
2. ฉันรักและชอบในงานบริการ
3. ฉันเต็มใจอยางยิ่งที่จะใหบริการลูกคาทุกๆ คน

ผานการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน
0.946
(15 ขอ)

คาอํานาจจําแนก

รหัสขอ

0.711
0.606

SVM11
SVM12

0.641
0.609
0.733

SVM21
SVM22
SVM23
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ดานการมีกิริยาวาจาสุภาพ Manner
1. ฉันพูดคุยกับลูกคาดวยวาจาสุภาพ น้ําเสียงออนโยน และนุมนวล
3. ฉันจะตอบกลับดวยน้ําเสียงที่สุภาพเสมอ แมตองเผชิญกับลูกคาที่พูด
ดวยน้ําเสียงกาวราว
ดานการควบคุมอารมณ Emotional Control
1. ฉันสามารถควบคุมสติอารมณไดดี เมื่อเจอกับลูกคาที่อารมณรอน
2. เมื่ อ ลูก ค า แสดงความคิ ด เห็น และให คํ าติช มในการบริก าร ฉั นพรอ ม
ยอมรับขอคิดเห็นเหลานั้นดวยความยินดี
3. ฉันนําคําติชมที่ไดมาปรับปรุงและพัฒนาตัวเองใหดีขึ้น
4. เมื่อรูสึกเครียดฉันจะหาวิธีผอนคลายความเครียดในวิถีทางของตนเอง
ดานมีสติในการแกปญหาที่เกิดขึ้น Calmness
17. ฉันมีสมาธิและสติในการทํางานอยูเสมอ
18. ฉันใหคําแนะนําหรือใหขอมูลที่เปนประโยชนตอคํารองขอของลูกคาได
อยางรวดเร็วและราบรื่น
19. ทุ ก วั นหลัง จากทํ างานฉันจะทบทวนการทํา งานของตัว เองเพื่ อ แก ไ ข
จุดบกพรอง
20. ฉันสามารถเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดในการบริการและการใหขอมูลตอ
ลูกคาเสมอ

0.745
0.811

SVM31
SVM33

0.808
0.817

SVM41
SVM42

0.835
0.840

SVM43
SVM44

0.683
0.622

SVM51
SVM52

0.550

SVM53

0.724

SVM54

ชุดที่ 7 แบบวัดบุคลิกภาพแบบเปดกวาง
สรุปคาความเชื่อมั่นแบบวัด
องคประกอบ
บุคลิกภาพแบบเปดกวาง

ทดลองใช

เก็บขอมูลจริง

ผานการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน
0.851
(4 ขอ)

0.879
0.912
(6 ขอ)
(6 ขอ)
ขอคําถามที่ผานการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
ขอความ
คาอํานาจจําแนก
1. ฉันชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอื่น
0.640
4. ฉันเปดกวางใหตนเองคิดเรื่องแปลกใหมไดแตตองมีเหตุผล
0.723
5. ฉันเปนคนชอบจินตนาการและมีความคิดสรางสรรค
0.754
6. ฉันกระตือรือรนที่เริ่มทําสิ่งใหมๆ เพื่อความสําเร็จของตนเองและเพื่อนรวมงาน
0.652

รหัสขอ
OPEN1
OPEN4
OPEN5
OPEN6
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ชุดที่ 8 แบบวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
สรุปคาความเชื่อมั่นแบบวัด
องคประกอบ
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก

ทดลองใช

เก็บขอมูลจริง

0.965
(16 ขอ)

0.959
(16 ขอ)

ผานการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน
0.959
(14 ขอ)

ขอคําถามที่ผานการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
ขอความ
คาอํานาจจําแนก
ความมั่นใจในความสามารถของตนself-efficacy
2. ฉันมั่นใจวาความสําเร็จตองเกิดจากการลงมือทําดวยตัวเราเอง
0.758
4. ฉันมั่นใจวาฉันสามารถใหขอมูลที่จําเปนกับเพื่อนรวมงานได
0.697
5. ฉั น มั่ นใจว า ฉัน สามารถติ ด ต อ กั บบุ ค คลภายนอกองค ก รตามที่ ไ ด รั บ
0.658
มอบหมายได
ความหวัง Hope
1. ฉันมองอุปสรรคเปนโอกาสในการพัฒนาตนเอง
0.785
2. ฉันเชื่อวาปญหาทุกอยางมีวิธีการแกไขอยูหลากหลายแนวทาง
0.799
3. ฉันคิดหาหนทางเพื่อนําไปสูเปาหมายการทํางาน
0.804
4. ฉันเต็มเปยมไปดวยพลัง เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการทํางานที่วางไว
0.824
ความหยุนตัว Resilience
1. ฉันสามารถจัดการความเครียดในการทํางาน เพื่อใหกลับมาทํางานได
0.737
ตามปกติ
2. ฉันสามารถทนกับชวงเวลาที่ยากลําบากในการทํางานและผานพนไปได
0.836
3. ฉันเชื่อวาฉันจะสามารถลุกขึน้ สูไดเมื่อพบกับความลมเหลว
0.824
การมองโลกในแงดี Optimism
1. ความผิดพลาดหรืออุปสรรคเปนสวนหนึ่งของงาน
0.725
2. ฉันจะมองในมุมที่ดีในการทํางาน
0.850
3. เมื่อผานอุปสรรคไปแลว มักมีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นตามมา
0.827
4. เมื่อมีปญหาในการทํางาน ฉันจะไมปลอยใหอารมณทางลบเขามาครอบงํา
0.710

รหัสขอ
PCAP12
PCAP14
PCAP15

PCAP21
PCAP22
PCAP23
PCAP24
PCAP31
PCAP32
PCAP33
PCAP41
PCAP42
PCAP43
PCAP44
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ชุดที่ 9 แบบวัดความชัดเจนในบทบาท
สรุปคาความเชื่อมั่นแบบวัด
องคประกอบ
ความชัดเจนในบทบาท

ทดลองใช

เก็บขอมูลจริง

0.846
(8 ขอ)

0.902
(8 ขอ)

ผานการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน
0.859
(4 ขอ)

ขอคําถามที่ผานการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
ขอความ
คาอํานาจจําแนก
1. ฉันเขาใจถึงหนาที่และความรับผิดชอบของตนเอง
0.652
2. ฉันไดรับการอธิบายงานที่ทําอยางชัดเจน
0.711
3. ฉันทําในสิ่งที่มีแนวโนมที่จะไดรับการยอมรับจากคนคนหนึ่งและไมไดรับ
0.771
การยอมรับจากคนอื่น
4. ฉันทํางานกับหลายๆ ทีมที่ทํางานแตกตางกัน
0.689

รหัสขอ
ROLE1
ROLE2
ROLE3
ROLE4

ชุดที่ 10 แบบวัดภาวะผูน ําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)
สรุปคาความเชื่อมั่นแบบวัด
องคประกอบ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ทดลองใช

เก็บขอมูลจริง

0.985
(13 ขอ)

0.983
(13 ขอ)

ขอคําถามที่ผานการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
ขอความ
การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Idealized influence)
1. ฉันภูมิใจที่ไดรวมงานกับหัวหนางานของฉัน
3. หัวหนาทีมของฉันมุงเนนถึงความสําคัญของการทุมเทในการทํางาน
รวมกัน
4. หัวหนาทีมของฉันเสียสละประโยชนสว นตนเพื่อประโยชนของทีม

ผานการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน
0.886
(11 ขอ)

คาอํานาจจําแนก

รหัสขอ

.691
.647

TL11
TL13

.677

TL14
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การสรางแรงบันดาลใจ (Inspirational motivation)
2. หัวหนาทีมของฉันใหความเชื่อมั่นวาพนักงานในทีมสามารถทํางานได
.276
บรรลุเปาหมาย
3. หัวหนาทีมของฉันสามารถสรางแรงกระตุนใหฉันมีพลังในการทํางานได
.285
เสมอ
การกระตุนทางปญญา (Intellectual stimulation)
1. หัวหนาทีมของฉันมีมุมมองในการแกไขปญหาที่หลากหลาย
.680
2. หัวหนาทีมของฉันแนะนําพนักงานถึงวิธีการใหมๆ ในการทํางานที่ไดรับ
.744
มอบหมายใหสําเร็จ
3. หัวหนาทีมชวยใหฉันมองปญหาในหลายแงมุม
.642
การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualconsideration)
1. หัวหนาทีมของฉันปฏิบัติตอฉันและพนักงานในทีม โดยคํานึงถึงความ
.633
แตกตางระหวางบุคคล
2. หัวหนาทีมของฉันใหเวลาในการสอนงาน และแนะนําการทํางานแกฉัน
.682
และพนักงานในทีมเปนรายบุคคล
3. หัวหนาทีมของฉันทําใหฉันและพนักงานในทีมสนใจในการพัฒนาจุดที่
.740
ดีเดนของตนเอง

TL21
TL23

TL31
TL32
TL33
TL41
TL42
TL43
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ประวัติยอผูวิจัย
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ประวัติยอผูวิจัย
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจจุบัน
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน
สถานที่ทํางานปจจุบัน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2560

นางสาวสุพรรษา หลังประเสริฐ
5 ธันวาคม 2524
กรุงเทพมหานคร
70 ซอยเจริญพัฒนา 17 แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย
ฝายวิจัย วิทยาลัยดุสิตธานี

มัธยมศึกษาตอนปลาย
จาก โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
จาก คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา
จาก คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต
จาก สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

