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บทคัดย่อ
การดาเนินงานของธุรกิจโรงแรมส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม จึงมีการส่ งเสริ มแนวคิดโรงแรมสี เขียวเพื่อส่ งเสริ มการดาเนินงานที่
เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม อันจะส่ งผลต่อความสาเร็ จและความยัง่ ยืนของธุ รกิจต่อไป การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และ
ทดสอบโมเดลสมการโครงสร้างเชิ งสาเหตุของการรับรู ้ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่ งแวดล้อม การรับรู ้การสนับสนุนด้านสิ่ งแวดล้อม
จากองค์กร ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กร ด้านสิ่ งแวดล้อมที่มีต่อผลการปฏิบตั ิงานด้าน
สิ่ งแวดล้อมของพนักงานโรงแรมสี เขียวในประเทศไทย เก็บรวบรวมจากพนักงาน ที่ปฏิบตั ิงานโรงแรมสี เขียวในประเทศไทย จานวน 400
คน สุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมัน่ 0.939 ผลการวิจยั 1) พนักงานโรงแรมสี เขียว
มีระดับผลการปฏิบตั ิงานด้านสิ่ งแวดล้อมของพนักงานในระดับมากที่สุดเป็ นอันดับหนึ่ง รองลงมาเป็ นความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรด้านสิ่ งแวดล้อม การรับรู ้การสนับสนุนด้านสิ่ งแวดล้อมจากองค์กร และการรับรู ้ความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้านสิ่ งแวดล้อม ตามลาดับ 2) ปั จจัยด้านการรับรู ้ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่ งแวดล้อมมีอิทธิ พลทางตรงเชิงบวกต่อความผูกพัน
ต่อองค์กรและพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรด้านสิ่ งแวดล้อม การรับรู ้การสนับสนุนด้านสิ่ งแวดล้อมจากองค์กรมีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์กรและพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรด้านสิ่ งแวดล้อม ความผูกพันต่อองค์กรมีอิทธิพลทางตรงเชิง
บวกต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กรด้านสิ่ งแวดล้อมและพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กรด้านสิ่ งแวดล้อมมีอิทธิ พล
ทางตรงเชิ งบวกต่อผลการปฏิ บตั ิ งานด้านสิ่ งแวดล้อมของพนักงาน ส่ วนความผูกพันต่ อองค์กรไม่ มีอิทธิ พลต่อผลการปฏิ บตั ิ งานด้าน
สิ่ งแวดล้อมของพนักงาน 3) โมเดลสมการโครงสร้ างตามสมมติ ฐานกับข้อมูลเชิ งประจักษ์สอดคล้องกัน โดยมี ค่า CMIN/DF = 0.911,
p-value = 0.799, RMR = 0.007, GFI = 0.966, NFI = 0.988, CFI = 1.000, RMSEA = 0.000
คาสาคัญ : การรับรู ้ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่ งแวดล้อม การรับรู ้การสนับสนุนด้านสิ่ งแวดล้อมจากองค์กร ความผูกพันของพนักงาน
ต่อองค์กร พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรด้านสิ่ งแวดล้อม ผลการปฏิบตั ิงานด้านสิ่ งแวดล้อม

Abstract
promote environmentally friendly operations. This will affect the success and sustainability of the business further. The research
aimed to study the causal relationship and test the causal structural equation model of Corporate Social Responsibility for the Environment,
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 3) กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2563

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
57
10 (September - December) 56 - 67 (2020) Vol. 10, No. 3
Perceived Organizational Support for the Environment, Organizational Commitment and Organization Citizenship Behavior for the
Environment towards Environmental Performance of employees Green Hotel in Thailand. The samples were Employees Green Hotel in
Thailand 400 peoples using a multi-stage sampling. Tool in this research was questionnaire with a confidence value of 0.939. The results
were as followed: 1) Green hotel employees are aware Environmental performance of employees at the highest level is number one.
Followed by the Organizational Commitment, Organization Citizenship Behavior for the Environment, Perceived Organizational Support
for the Environment and Corporate Social Responsibility for the Environment, respectively. 2) Factor of the Corporate Social Responsibility
for the Environment has a direct positive influence on Organizational Commitment. The Perceived Organizational Support for the
Environment has a direct positive influence on Organizational Commitment. The Corporate Social Responsibility for the Environment has
a direct positive influence on Organization Citizenship Behavior for the Environment. The Perceived Organizational Support for the
Environment has a direct positive influence on Organization Citizenship Behavior for the Environment. The Organizational Commitment
has a direct positive influence on Organization Citizenship Behavior for the Environment and the Organization Citizenship Behavior for the
Environment has a direct positive influence on Environmental Performance, but Organizational Commitment has no direct influence on
Environmental Performance. 3) The hypothesized structural equation model was consistent with the empirical data. CMIN/DF = 0.911,
p-value = 0.799, RMR = 0.007, GFI = 0.966, NFI = 0.988, CFI = 1.000, RMSEA = 0.000
Keywords : Corporate Social Responsibility for the Environment, Perceived Organizational Support for the Environment, Organizational
Commitment, Organization Citizenship Behavior for the Environment, Environmental Performance.

บทนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็ นหนึ่ งในกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย โดยธุ รกิจโรงแรมและที่พกั เป็ น
ธุ รกิจหนึ่ งที่มีความสาคัญ ข้อมูลจาก Ayutthaya Research Center [1] ระบุวา่ ภาพรวมสถานการณ์ธุรกิจโรงแรมมีแนวโน้มเติบโตดี
ต่อเนื่ องในระยะ 3 ปี ข้างหน้า (ปี 2561 - 2563) ตามการเติบโตของภาคท่องเที่ยวดังกล่าวส่ งผลให้ธุรกิจโรงแรมมีการเพิ่มจานวน
ขึ้ นอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งได้ส่ งผลกระทบต่ อ สังคมและสิ่ งแวดล้อ ม อาทิ การปล่ อ ยน้ าเสี ย อากาศเสี ย การสร้ างมลภาวะทางเสี ยง
การทาลายความหลากหลายทางชี วภาพ เป็ นต้น [2] ความต้อ งการที่ ม ากขึ้ นก็ยงั เพิ่ มจานวนของสิ่ งปฏิ กูล ความเสื่ อมโทรม
จึงสามารถเกิดขึ้นได้ท้ งั สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ดังนั้นทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12
จึ งมุ่งเน้นการสร้ างความเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จและสังคมอย่างเป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม [3] ผลลัพธ์ผลการปฏิ บตั ิงานด้าน
สิ่ งแวดล้อมของพนักงานเป็ นตัวแปรตามที่เกิดขึ้นมาจากพฤติกรรมการดาเนิ นงานด้านสิ่ งแวดล้อมของพนักงาน ซึ่ งจะแสดงให้
เห็นถึงผลการดาเนินงานต่าง ๆ เช่น การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า การใช้พลังงานไฟฟ้า น้ า การกาจัดขยะมูลฝอย รวมทั้งการดาเนิ น
ธุ รกิ จควบคู่ไปกับการใส่ ใจดู แลสังคมสิ่ งแวดล้อม การเผยแพร่ กิจกรรมอาสาสมัครต่าง ๆ ต่อผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย การรับรู ้การ
สนับสนุ นจากองค์กรด้านสิ่ งแวดล้อมทาให้พนักงานรู ้ สึกเป็ นหนี้ บุญคุณที่ จะต้องห่ วงใยในสวัสดิ ภาพความเป็ นอยู่ขององค์กร
บุคคลที่มีการรับรู ้และมี ส่วนร่ วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านรักษ์สิ่งแวดล้อมย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
และยังช่วยบรรเทาผลกระทบด้านลบต่อสิ่ งแวดล้อม หากพนักงานมีความตระหนักในปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ก็จะนาไปสู่ พฤติกรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพนักงานในองค์กรเหล่านั้น ถึงแม้บางครั้งจะมีความยากลาบากก็ตาม [4]
แนวคิดการแลกเปลี่ยนทางสังคมระหว่างองค์กรและพนักงาน เมื่อพนักงานรับรู ้การแลกเปลี่ยนกับองค์กร มีความสมดุล
รับรู ้ว่าองค์กรให้การดูแลเอาใจใส่ ความเป็ นอยูท่ ี่ดี ส่ งเสริ มสภาพแวดล้อมที่ดีในการทางาน พนักงานจึงตอบแทนด้วยการแสดง
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร การรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์กรด้านสิ่ งแวดล้อมจะสร้ างความพึงพอใจ การยอมรับ
องค์กรและพัฒนาเป็ นพฤติ กรรมที่ พึงประสงค์ที่พนักงานจะเต็มใจปฏิ บตั ิ งานในหน้าที่ อย่างเต็มความสามารถและปฏิ บตั ิ งาน
นอกเหนื อจากหน้าที่อย่างเต็มใจ [5] เช่น การรักษาผลประโยชน์และทรั พยากรด้านสิ่ งแวดล้อมขององค์กรด้วยความเต็มใจ [6]
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ความผูกพันต่อองค์กรเป็ นทัศนคติของบุคคล ดังนั้น สิ่ งที่องค์กรให้ความสาคัญคือแปลงความผูกพันต่อองค์กรของบุคคลซึ่ งเป็ น
ทัศนคติให้กลายเป็ นพฤติกรรมที่มีผลในเชิงบวกต่อการปฏิบตั ิงานและองค์กร โดยพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรถือว่า
เป็ นพฤติกรรมที่มีผลในเชิงบวกต่อการปฏิบตั ิงานและองค์กรด้วยเช่นกัน [7]
ปั จจุบนั ธุ รกิจโรงแรมหันมาให้ความสาคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น นักธุ รกิจและนักลงทุนรุ่ นใหม่
คานึ งถึ งความรั บผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิ จด้านสิ่ งแวดล้อม ให้ความสนใจกับโรงแรมสี เขี ยว (Green hotel) ซึ่ งเป็ นโรงแรมที่ มี
การบริ การที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม การดาเนิ นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่ งแวดล้อมจึงมีเป้าหมายเพื่อนาพาองค์กรไปสู่
การพัฒนาที่ ยงั่ ยืน การพัฒนาสมรรถนะด้านสิ่ งแวดล้อมต้องเริ่ มต้นจากผูป้ ฏิบตั ิงานภายในองค์กร คือพนักงาน หากธุ รกิ จโรงแรม
สามารถลดมลภาวะทางด้านสิ่ งแวดล้อมลงได้ นอกจากจะเป็ นการเพิ่มความต้องการในกลุ่มลู กค้าที่ มีความใส่ ใจในสิ่ งแวดล้อม
(Green Customer) ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น [8] และยังเป็ นเครื่ องมือแข่งขันทางการตลาดที่ดีอีกด้วย จากการทบทวนวรรณกรรมผูว้ ิจยั จึง
สนใจศึกษาความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดาเนิ นงานด้านสิ่ งแวดล้อมของพนักงานโรงแรมสี เขียวใน
ประเทศไทย ซึ่ งผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ สามารถนาไปเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบายการดาเนิ นงานให้เกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
อย่างแท้จริ งและเกิดความยัง่ ยืน รวมถึงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบตั ิงานด้านสิ่ งแวดล้อมของพนักงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการรับรู ้ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่ งแวดล้อม การรับรู ้การสนับสนุนด้านสิ่ งแวดล้อมจากองค์กร
ความผู ก พัน ของพนั ก งานต่ อ องค์ ก ร พฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก รด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม และผลการปฏิ บัติ ง าน
ด้านสิ่ งแวดล้อมของพนักงานโรงแรมสี เขียวในประเทศไทย
2. เพื่อศึ กษาอิ ทธิ พลของการรั บรู ้ ความรั บผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่ งแวดล้อม การรั บรู ้ การสนับสนุ นด้านสิ่ งแวดล้อม
จากองค์กร ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรด้านสิ่ งแวดล้อมที่มีต่อผลการปฏิบตั ิงาน
ด้านสิ่ งแวดล้อมของพนักงานโรงแรมสี เขียวในประเทศไทย
3. เพื่ อ ทดสอบโมเดลสมการโครงสร้ า งเชิ งสาเหตุ ข องปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ กรรมการด าเนิ น งานด้านสิ่ งแวดล้อ ม
ของพนักงานโรงแรมสี เขียวในประเทศไทย

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย คือ พนักงานที่ปฏิบตั ิงานในโรงแรม ภายใต้มาตรฐานโครงการใบไม้เขียว มูลนิธิใบไม้เขียวใน
ประเทศไทยปี 2561 ซึ่ งมีโรงแรมจานวน 218 โรงแรม (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2562) [9] ผูว้ ิจยั กาหนดขนาดตัวอย่างตาม
แนวคิดของ Kline [10] กล่าวว่ากลุ่มตัวอย่างการวิเคราะห์เส้นทางควรมีจานวน 10 เท่าของตัวแปรสังเกต ซึ่ งการวิจยั นี้ มีตวั แปร
สังเกตจานวน 31 ตัวแปร จานวนกลุ่มตัวอย่างที่มีความเหมาะสมจึงเท่ากับ 310 ตัวอย่าง ซึ่ งสอดคล้องกับ Yuan and Bentler [11]
ที่เสนอว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีความเหมาะสมในการวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้าง ควรอยูร่ ะหว่าง 300-400 ตัวอย่าง ใช้วธิ ี สุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า มีจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจริ งทั้งสิ้ น 400 ตัวอย่าง
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็ น 6 ตอน 1) ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง มีคาถาม 7
ข้อ 2) การรั บรู ้ ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่ งแวดล้อม มีคาถาม 6 ข้อ 3) การรั บรู ้ การสนับสนุ นจากองค์กรด้านสิ่ งแวดล้อม
มีคาถาม 5 ข้อ 4) ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ด้านจิ ตใจ (Affective) ด้านการคงอยู่
(Continuance) และด้านบรรทัดฐาน (Normative) มี คาถาม 6 ข้อ 4) พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์กรด้านสิ่ งแวดล้อม
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คื อ ด้านพฤติ กรรมการช่ วยเหลื อ ผูอ้ ื่ น (Helping) ด้านพฤติ กรรมการคานึ งถึ งผูอ้ ื่ น (Courtesy)
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ด้านพฤติ กรรมการอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) ด้านพฤติ กรรมการให้ความร่ วมมื อ (Civic Virtue) และด้านพฤติกรรมการ
สานึกในหน้าที่ (Conscientiousness) มีคาถาม 10 ข้อ และ 6) ผลการปฏิบตั ิงานด้านสิ่ งแวดล้อมของพนักงาน มีคาถาม 5 ข้อ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือวิจัย มีข้ นั ตอนดังนี้ 1) การตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคาถามและวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดการวิจยั ตลอดจนนิ ยามศัพท์
เฉพาะ พบว่า ค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างคาถามมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.6 ถือเป็ นค่าที่ยอมรับได้ [12]
2) การตรวจสอบความตรงเชิ งโครงสร้ าง (Construct Validity) ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน (Confirmatory Factor
Analysis) จากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม เพื่อยืนยันว่าแต่ละข้อคาถามเป็ นตัวชี้ วดั ที่จดั อยูใ่ นองค์ประกอบเดียวกัน พบว่า
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) มีค่าระหว่าง 0.88-0.95 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.5 ถือเป็ นค่าที่ยอมรับได้ [13] 3) การตรวจสอบ
ความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของคอนบราค [14] พบว่า ค่าความเชื่ อมัน่
ของแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.939 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.7 ถือเป็ นค่าที่ยอมรับได้ [15]
สถิติที่ใช้ ในการวิจั ย ประกอบด้วย สถิ ติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย
(Mean) ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (Pearson’s Product Moment
Correlation) และการวิเคราะห์ตวั แบบสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling-SEM) ด้วยโปรแกรม AMOS

ผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง
ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ งมากกว่าชาย คิดเป็ นร้ อยละ 60 มี อายุระหว่าง
26-35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 54 มีอายุงานระหว่าง 1-5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 59 ส่ วนใหญ่จบการศึกษาปริ ญญาตรี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 69
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานระดับปฏิบตั ิการมากกว่าพนักงานระดับหัวหน้า รองหัวหน้า ผูช้ ่วยหัวหน้าฝ่ ายหรื อ
แผนก คิดเป็ นร้อยละ 52 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001-19,999 บาทต่อเดือน มีจานวนใกล้เคียงกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ที่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนระหว่าง 20,000-29,999 บาท คือร้ อยละ 37 และร้ อยละ 36 ตามลาดับ นอกจากนี้ ยงั พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่ซ่ ึ งมีจานวนห้องพักมากกว่า 150 ห้อง คิดเป็ นร้อยละ 72
ส่ วนที่ 2 ผลการศึกษาระดับการรับรู้ ของตัวแปรตามกรอบแนวคิดการวิจัย
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั พบว่า ผลการปฏิบตั ิงานด้านสิ่ งแวดล้อมของพนักงานมี
ระดับมากที่สุดเป็ นอันดับหนึ่ ง โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.39 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 รองลงมาเป็ น มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.36
ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.59 พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์กรด้านสิ่ งแวดล้อม มี ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.35 ค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 0.58 การรั บรู ้ การสนับสนุ นด้านสิ่ งแวดล้อมจากองค์กร มี ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.32 ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.62 และ
การรับรู ้ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่ งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.31 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 3 ผลการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรตามกรอบแนวคิดการวิจัย
ผลการวิเคราะห์อิทธิ พลโดยภาพรวมพบว่า อิทธิ พลของการรับรู ้ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่ งแวดล้อมที่กระทาผ่าน
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรและพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์กรด้านสิ่ งแวดล้อมมี อิทธิ พลเชิ งบวกต่อผลการ
ปฏิบตั ิงานด้านสิ่ งแวดล้อมของพนักงาน (TE=0.724) รองลงมาคือ ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรที่กระทาผ่านพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์กรด้านสิ่ งแวดล้อมมี อิทธิ พลเชิ งบวกต่อผลการปฏิ บตั ิงานด้านสิ่ งแวดล้อมของพนักงานสู งกว่าอิทธิ พล
ทางตรงของความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรที่มีต่อผลการปฏิบตั ิงานด้านสิ่ งแวดล้อมของพนักงาน (TE=0.540) โดยการรับรู ้
ความรั บผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่ งแวดล้อม การรั บรู ้ การสนับสนุ นด้านสิ่ งแวดล้อมจากองค์กรซึ่ งกระทาผ่านความผูกพันของ
พนักงานต่อองค์กรและพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์กรด้านสิ่ งแวดล้อมสามารถอธิ บายความสัมพันธ์ ที่มีต่อผลการ
ปฏิบตั ิงานด้านสิ่ งแวดล้อมของพนักงานได้ร้อยละ 73 (R2=0.732) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิ พลของตัวแปรในตัวแบบการวิเคราะห์
Consequence variables

R2

ความผูกพันของพนักงานต่ อองค์ กร
(OC)

0.832

พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี อง
องค์ กรด้ านสิ่ งแวดล้อม (OCBE)

0.829

ผลการปฏิบัติงานด้ านสิ่ งแวดล้อมของ
พนักงาน (EP)

0.732

Effect
DE
IE
TE
DE
IE
TE
DE
IE
TE

CSRE
0.863**
0.000
0.863
0.348**
0.484
0.832
0.000
0.724
0.724

Antecedent
POSE
OC
0.295**
0.000
0.295
0.126**
0.560**
0.165
0.000
0.291
0.560
0.000
0.123
0.253
0.416
0.253
0.540

OCBE
0.743**
0.000
0.743

** p-value ≤ 0.01 หมายเหตุ DE=Direct Effect, IE=Indirect Effect, TE=Total Effect
ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ความเหมาะสมของตัวแบบ
ผลการวิ เ คราะห์ ก ารตรวจสอบข้อ มู ล ก่ อ นการวิ เ คราะห์ โ มเดลตามสมมติ ฐ านการวิ จัย พบว่า ตัว แปรอิ ส ระไม่ มี
ความสัมพันธ์กนั โดยค่า Tolerance มีค่าระหว่าง 0.160-0.203 มีค่าไม่ใกล้ศูนย์ 0 และมีค่า Variance Inflation Factor (VIF) พบว่า
มี ค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 4.931-6.256 มี ค่ า น้ อ ยกว่ า 10 ทุ ก ตัว แสดงว่ า ตัว แปรที่ ศึ ก ษาไม่ มี ปั ญ หาความสั ม พัน ธ์ กั น สู ง เกิ น ไป
(Multicollinearity) ผลการวิเคราะห์ โมเดลตามสมมติ ฐานการวิจยั พบว่า หลังจากผูว้ ิจยั ปรั บโมเดลค่า Modification Index (MI)
แล้ว ตัวแบบมี สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ในระดับที่ ดี โดยค่า CMIN/DF เท่ากับ 1.035 ค่า p-value เท่ากับ 0.000
ค่า RMR เท่ากับ 0.009 ค่า GFI เท่ากับ 0.961 ค่า NFI เท่ากับ 0.986 ค่า CFI เท่ากับ 1.000 และค่า RMSEA เท่ากับ 0.009 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สรุ ปผลค่าสถิติของโมเดลระหว่างข้อมูลเชิงประจักษ์กบั โมเดลสมมติฐาน
ดัชนีความสอดคล้ อง
CMIN/DF p-value
RMR
GFI
<3.00
>0.05
<0.05
>0.90
เกณฑ์ การพิจารณา
1.035
0.356
0.009
0.961
ค่ าสถิติ
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผลลัพธ์
ที่มา : Hu & Bentler [16]
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NFI
>0.90
0.986
ผ่าน

CFI
>0.90
1.000
ผ่าน

RMSEA
<0.08
0.009
ผ่าน
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รู ปที่ 2 ผลการวิเคราะห์โมเดลตามสมมติฐานการวิจยั
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจัย (Hypothesis)

สั มประสิ ทธิ์
เส้ นทาง (Coef.)
0.863**
0.295**
0.348**
0.126**
0.560**
0.123
0.743**

S.E.

t-value

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ

0.034
23.540
H1: (CSRE→OC)
0.098
6.955
H2: (POSE→OC)
0.059
5.206
H3: (CSRE→OCBE)
0.091
3.293
H4: (POSE→OCBE)
0.068
8.415
H5: (OC→OCBE)
0.069
7.732
H6: (OC→EP)
0.072
9.633
H7: (OCBE→EP)
หมายเหตุ CSRE= การรับรู ้ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่ งแวดล้อม POSE=การรับรู ้การสนับสนุนด้านสิ่ งแวดล้อมจากองค์กร
OC=ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
OCBE=พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรด้านสิ่ งแวดล้อม
EP=ผลการปฏิบตั ิงานด้านสิ่ งแวดล้อมของพนักงาน

สรุ ปและอภิปรายผล
ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งประเด็นในการอภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
ส่ วนที่ 1 อภิปรายผลการวิจัยของการรับรู้ ของตัวแปรตามกรอบแนวคิดการวิจัย
1.1 พนักงานโรงแรมสี เขียวมีระดับการรับรู ้ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่ งแวดล้อมในระดับมากที่สุด เนื่ องจาก
หัวหน้างานมีการชี้ แจงเป้ าหมาย มีการอธิ บายข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่ งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็ นการ
ช่วยเหลือชุมชน เช่น ปลูกป่ า บริ จาคทุนการศึกษา รณรงค์สร้างจิตสานึ ก พนักงานมีการรับรู ้และมีจิตสานึ กอย่างสู งถึงการปฏิบตั ิ
หน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อสิ่ งแวดล้อมสอดคล้องผลงานวิจยั ของ Kim, Song, and Lee [17] และ Holcomb & Hitt [18]
1.2 พนักงานโรงแรมสี เขี ยวมี ระดับการรั บรู ้ การสนับสนุ นด้านสิ่ งแวดล้อมจากองค์กรในระดับมาก เนื่ องจาก
โรงแรมให้ความสาคัญ ส่ งเสริ ม สนับสนุ นและตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมเพื่อความยัง่ ยืน มีการให้ความช่วยเหลือหรื อมีการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ในการทางานด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างครบครัน รวมถึงมีการตอบแทนรางวัลเมื่อพนักงานดาเนิ นงานภายใต้การบริ การที่
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เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม เช่น เพิ่มเงินเดือน โบนัสประจาปี ค่าล่วงเวลา การได้รับรางวัลพนักงาน แรงผลักดันจากการส่ งเสริ มและ
สนับสนุ นด้วยวิธีต่าง ๆ จากโรงแรมที่ รักษาสิ่ งแวดล้อม ย่อมก่อให้เกิ ดแรงจู งใจให้พนักงานเกิ ดการรั บรู ้ และตระหนักถึ งการ
สนับสนุนของโรงแรมตามไปด้วย โรงแรมเพิ่มการผลักดันสนับสนุ นด้านสิ่ งแวดล้อมมาก พนักงานยิ่งเพิ่มระดับการรับรู ้มากขึ้น
ไปด้วย สอดคล้องผลงานวิจยั ของสุ พานี สฤษฏ์วานิช [5] และ มุทิตา คงกระพันธ์และวิโรจน์ เจษฏาลักษณ์ [19]
1.3 พนักงานโรงแรมสี เขี ยวมี ระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร โดยภาพรวมในระดับมากที่ สุด หาก
พิจารณารายมิติ พบว่าพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจในระดับมากที่สุดเป็ นอันดับหนึ่ ง เนื่ องจากพนักงานมีการชื่นชม
โรงแรมกับผูอ้ ื่ นในฐานะโรงแรมที่ มีระบบการทางานยอดเยี่ยมและเป็ นโรงแรมที่ มีชื่อเสี ยงและภูมิใจที่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
ทางานภายใต้โรงแรมนี้ การได้เป็ นบุคลากรที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนดาเนิ นงานที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมให้โรงแรมสี เขียวส่ งผลให้
พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กรอย่างสู ง สอดคล้องผลงานวิจยั ของ Daily et al. [6], Kim et al. [20], Sibarani & Genoveva [29]
รองลงมาเป็ นความผูกพันด้านการคงอยูแ่ ละด้านบรรทัดฐาน
1.4 พนักงานโรงแรมสี เขียวมีระดับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรด้านสิ่ งแวดล้อม โดยภาพรวมในระดับ
มากที่สุด พิจารณารายมิติพบว่า พนักงานมีพฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ้ ื่นในระดับมากที่สุดเป็ นอันดับหนึ่ ง เนื่องจากพนักงานชอบ
ช่วยเหลือผูร้ ่ วมงานที่ทางานเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมไม่เสร็ จตามกาหนด หรื อมีงานล้นมือ ชอบช่วยอธิ บายให้เพื่อนร่ วมงานเข้าใจถึง
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมมากขึ้นและช่วยแนะนาผูม้ าปฏิบตั ิงานใหม่ในการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า รองลงมาเป็ น พฤติกรรมการสานึกใน
หน้าที่ เนื่องจากพนักงานยอมรับกฎระเบียบและข้อกาหนดขององค์กรด้านสิ่ งแวดล้อมทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ รวมถึง
คอยดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมและทรัพย์สินของโรงแรมอยูเ่ สมอ พนักงานโรงแรมสี เขียวปฏิบตั ิงานและช่วยหลือซึ่ งกันและกันอย่าง
สู งเพื่อให้งานเสร็ จลุล่วงไปด้วยดี สอดคล้องผลงานวิจยั ของ สุ พีร์ ดาวเรื อง และชวนชื่น อัคคะวณิ ชชา [22], Boiral & Paille [23]
1.5 พนักงานโรงแรมสี เขียวมี ระดับผลการปฏิ บตั ิงานด้านสิ่ งแวดล้อมของพนักงานในระดับมากที่ สุด เนื่ องจาก
โรงแรมมีการใช้น้ าลดลง มีส่วนแบ่งการตลาดที่ดีข้ ึน มีชื่อเสี ยงในด้านโรงแรมสี เขียวเป็ นโรงแรมที่เป็ นมิตรรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการ
ใช้ไฟฟ้ าลดลง มี การลดต้นทุนโดยรวม นอกจากนั้นมี การลดปริ มาณของเสี ย เพื่อป้ องกันมิ ให้เกิ ดขยะมู ลฝอยจากทุกส่ วนของ
โรงแรมอีกด้วย ผลการปฏิบตั ิงานด้านสิ่ งแวดล้อมของพนักงานมีประสิ ทธิ ภาพสู งเกิดจากการส่ งเสริ มแนวคิดโรงแรมสี เขียว การ
ดาเนิ นงานของพนักงานโรงแรมที่ช่วยกันลดผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการทางาน รวมถึงส่ งผลต่อความสาเร็ จ
และความยัง่ ยืนของธุรกิจต่อไป ผลการปฏิบตั ิงานด้านสิ่ งแวดล้อมของพนักงานสอดคล้องผลงานวิจยั ของ Baron & Kenny [24], สุ
กานดา กลิ่นขจรและขวัญกมล ดอนขวา [25], ปณิ ตา มงคลฤดี [26]
ส่ วนที่ 2 อภิปรายผลการวิจัยของอิทธิพลของตัวแปรตามกรอบแนวคิดการวิจัย
2.1 การรับรู ้ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่ งแวดล้อมมีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมสี
เขียวในประเทศไทย จากผลการวิจยั แสดงว่า สนับสนุนสมมติฐาน เนื่องจากโรงแรมสี เขียวให้ความสาคัญและส่ งเสริ มให้พนักงาน
เกิดการรับรู ้และมีส่วนร่ วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่ งแวดล้อมทั้งภายในโรงแรมและกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
เช่น การช่วยเหลือชุมชน การรณรงค์สร้างจิตสานึ ก กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมมาก จึงทาให้พนักงานรู ้สึก
เป็ นส่ วนหนึ่ งในองค์กร เป็ นส่ วนหนึ่ งในงาน มี ค วามเต็ม ใจในการใช้ค วามสามารถได้อ ย่า งเต็ม ที่ ในการปฏิ บ ัติง านให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เกิดเป็ นความผูกพันต่อองค์กร ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ วนิดา หาญเจริ ญ [27] ที่พบว่าความรับผิดชอบ
ต่อสังคมตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้เขียวมีความสัมพันธ์เชิงบวกค่อนข้างมากต่อความผูกพันของพนักงานในธุ รกิจโรงแรม และ
ยังสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Kim, Song, and Lee [17] ที่พบว่า การรับรู ้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและการตลาดภายใน
องค์กรมี ความสัมพันธ์เชิ งบวกกับความผูกพันต่อองค์กร นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Guptar, M [28] ที่ พบว่าความ
รั บผิดชอบต่อสังคมในด้านสิ่ งแวดล้อมมี ความสัมพันธ์ เชิ งบวกต่อความผูกพันของพนักงาน ผูบ้ ริ หารองค์กรควรมุ่ งเน้นและ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่ งแวดล้อม อันจะส่ งผลให้พนักงานเกิดความผูกพันในองค์กรมากยิง่ ขึ้น
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2.2 การรั บ รู ้ ก ารสนับ สนุ น ด้า นสิ่ ง แวดล้อ มจากองค์ก รมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความผูก พัน ของพนัก งานต่ อ องค์ก รของ
พนักงานโรงแรมสี เขียวในประเทศไทย จากผลการวิจยั แสดงว่า สนับสนุนสมมติฐาน เนื่ องจากโรงแรมสี เขียวส่ วนใหญ่มีนโยบาย
สนับสนุนด้านสิ่ งแวดล้อมและมีแผนกสาหรับดูแลสนับสนุนด้านสิ่ งแวดล้อมโดยเฉพาะ มีการชี้แจงเป้ าหมายงานด้านสิ่ งแวดล้อม
ที่ชดั เจน รวมถึงการที่องค์กรเสนอการตอบแทนรางวัลเมื่อพนักงานดาเนิ นงานภายใต้การบริ การที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ทาให้
พนักงานรู ้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามีความหมายและจะต้องห่ วงใยในสวัสดิภาพความเป็ นอยูข่ ององค์กร จึงทาให้พนักงานรู ้สึกผูกพัน
ต่อองค์กร สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Glavas and Kelley [29] พบว่าการรับรู ้การสนับสนุ นด้านสิ่ งแวดล้อมจากองค์กรมีอิทธิ พล
ทางตรงเชิงบวกต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ซึ่ งเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจยั ของรชฏ ชยสดมภ์ [30] ที่อธิ บาย
ว่าการรับรู ้การสนับสนุนด้านสิ่ งแวดล้อมจากองค์กรสามารถทานายความผูกพันต่อองค์กรได้ในระดับดีมาก
2.3 การรับรู ้ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่ งแวดล้อมมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กรด้าน
สิ่ งแวดล้อมของพนักงานโรงแรมสี เขียวในประเทศไทย จากผลการวิจยั แสดงว่า สนับสนุ นสมมติฐาน เนื่ องจากเมื่อพนักงานเกิด
การรับรู ้ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น เช่น การรณรงค์ผมู ้ าใช้บริ การใช้ผา้ เช็ดตัว ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
ซ้ ากัน การติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานจาพวกหลอดไฟ การช่วยเหลือผูย้ ากไร้ เป็ นต้น การดาเนิ นงานดังกล่าวจะสร้างความ
ตระหนักให้พนักงานใส่ ใจสิ่ งแวดล้อมทาให้พนักงานเกิ ดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กรด้านสิ่ งแวดล้อม เป็ นไปตาม
ทฤษฎี พฤติกรรมตามแผน Ajzen [31] อธิ บายว่าพฤติ กรรมจะเกิ ดจากทัศนคติ ผ่านการรั บรู ้ ดังนั้นบุ คคลที่ มีการรั บรู ้ ที่จะแสดง
พฤติกรรมย่อมมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมนั้นเพื่อตอบสนองต่อการรับรู ้ ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ Stern [32] ที่พบว่า
เมื่อบุคคลที่มีการรับรู ้ และจะมีส่วนร่ วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านรักษ์สิ่งแวดล้อมย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมอย่างมาก และยังช่วยบรรเทาผลกระทบด้านลบต่อสิ่ งแวดล้อมซึ่ งส่ งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์กรด้าน
สิ่ งแวดล้อมที่ ดีข้ ึน และเป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกับผลงานวิจยั ของ Paille and Mejía-Morelos [4], Paille, Mejia-Morelos, MarchePaille, Chen, and Chen [33] ที่พบว่า หากพนักงานมีความตระหนักในปั ญหาสิ่ งแวดล้อม การรับรู ้และการเข้าร่ วมกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่ งแวดล้อม ก็จะนาไปสู่ พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพนักงานในองค์กรเหล่านั้น
2.4 การรับรู ้การสนับสนุ นด้านสิ่ งแวดล้อมจากองค์กรมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กรด้าน
สิ่ งแวดล้อมของพนักงานโรงแรมสี เขียวในประเทศไทย จากผลการวิจยั แสดงว่า สนับสนุ นสมมติ ฐาน เนื่ องจากผูบ้ ริ หารและ
องค์กรที่ ใส่ ใจจะกระตุ น้ ให้พ นัก งานรั บ รู ้ ก ารสนับ สนุ นจากองค์กรด้านสิ่ งแวดล้อ ม เช่ น การเพิ่ ม เงิ นเดื อ น การมอบโบนัส
การกล่าวคาชื่นชม ช่วยเหลือในการทางานด้านสิ่ งแวดล้อม การสนับสนุนให้เข้ารับการฝึ กอบรมและพัฒนาสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะ
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ มาจากโรงแรมสี เขียวที่ได้ร่วมเข้าแข่งขันตามมาตรฐานใบไม้เขียว ส่ วนใหญ่เป็ นโรงแรมประเภท
4-5 ดาว มีลกั ษณะเป็ นโรงแรมเครื อข่าย (hotel chain) จะมีนโยบายสนับสนุ นองค์กรด้านสิ่ งแวดล้อมและมีฝ่ายที่ดูแลรับผิดชอบ
ด้า นสิ่ ง แวดล้อ มโดยตรง มี ง บประมาณที่ ส นั บ สนุ น เพี ย งพอ และมี ก ารฝึ กอบรมพัฒ นาด้า นสิ่ งแวดล้อ มที่ เ ป็ นระบบ
ซึ่ งได้สอดคล้องกับผลการวิจยั เชิงคุณภาพของ วัชระ เวชประสิ ทธิ์ [34] พบว่าจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูบ้ ริ หารด้านทรัพยากร
มนุษย์พบว่าโรงแรมเครื อข่าย (hotel chain) จะมีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ชดั เจนเป็ นระบบและมีงบประมาณที่สูง ทั้งนี้ เพื่อให้
พนักงานสามารถนาความรู ้และทักษะที่ได้รับจากการฝึ กอบรมไปพัฒนาในการปฏิบตั ิงานได้จริ ง เมื่อพนักงานเกิดการรั บรู ้ การ
สนับสนุนจากองค์กรด้านสิ่ งแวดล้อมทาให้พนักงานตระหนักและเปลี่ยนพฤติกรรมเป็ นพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร
ด้านสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ Eric, Jennifer, and Cynthia [35] ที่พบว่าการรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์กรด้าน
สิ่ งแวดล้อมมีอิทธิ พลทางบวกกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรด้านสิ่ งแวดล้อม ความพึงพอใจในงาน
2.5 ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรด้านสิ่ งแวดล้อมของ
พนักงานโรงแรมสี เขียวในประเทศไทย จากผลการวิจยั แสดงว่า สนับสนุ นสมมติฐาน ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรถือว่า
เป็ นปั จจัยพื้นฐานที่สร้างแรงจูงใจในการทางานให้กบั พนักงานไม่วา่ จะเป็ นการปฏิบตั ิงานในหน้าที่บริ หารหรื อหน้าที่ปฏิบตั ิการ
การบริ การ พนักงานที่มีความผูกพันสู งจะปรารถนาที่จะอยูก่ บั องค์กรต่อไปและเป็ นแรงผลักดันให้พนักงานในองค์กรมีพฤติกรรม
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การทางานที่ดีกว่า สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สิ รินาถ ตามวงษ์วงวานและวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ [36] ที่พบว่าความผูกพันของ
พนักงานต่อองค์กรมี อิทธิ พลในทางบวกกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์กร ในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาในบริ บท
สิ่ ง แวดล้อ มซึ่ งน าแนวคิ ด ของ Organ มาประยุก ต์เ กิ ด เป็ นตัว แปรพฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ก รด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม
ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ Daily et al. [6], Paille and Boiral [37] ที่ พบว่าพนักงานเกิ ดการรั บรู ้ ความผิดชอบต่อสังคมมาก
ส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรส่ งผลให้พนักงานมีพฤติกรรมที่ดีและทาให้ผลการปฏิบตั ิงานด้านสิ่ งแวดล้อมดีข้ ึนด้วย
2.6 ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรมีอิทธิ พลต่อผลการปฏิบตั ิงานด้านสิ่ งแวดล้อมของพนักงานโรงแรมสี เขียว
ในประเทศไทย จากผลการวิจยั แสดงว่า ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรไม่มีอิทธิ พลทางตรงเชิงบวกต่อผลการปฏิบตั ิงานด้าน
สิ่ งแวดล้อมของพนักงาน ไม่สนับสนุ นสมมติ ฐาน พนักงานมี ความผูกพันต่อองค์กร มี ความภูมิใจที่ เป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร
มีความเต็มใจในการใช้ความสามารถที่มีอย่างเต็มที่ในการปฏิบตั ิงานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด สอดคล้องกับแนวคิดของ Porter
and Linde [38] ซึ่ งอธิ บายไว้วา่ ความผูกพันต่อองค์กรเป็ นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับองค์กรโดยสมาชิกจะมีลกั ษณะ
และทัศนคติที่สอดคล้องกลมกลืนกับวัตถุประสงค์และค่านิ ยมขององค์กรเมื่อสมาชิ กมีความผูกพันต่อองค์กรจะพร้อมใจในการ
ปฏิ บ ัติ ง านในองค์ก รและปรารถนาที่ จ ะอยู่กับ องค์ก รตลอดไป ดัง นั้น จะเห็ น ได้ว่า ความผูก พัน เป็ นความรู ้ สึ ก ที่ ส่ ง ผ่า นเป็ น
พฤติกรรมที่เต็มใจปฏิบตั ิงานตามวัตถุประสงค์และค่านิ ยมขององค์กรซึ่ งเป็ นลักษณะของพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีซ่ ึ งจะส่ งผล
ต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานต่อไป ซึ่ งไม่ส่งต่อผลการปฏิบตั ิงานโดยตรง สอดคล้องกับผลการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า ความผูกพัน
ของพนักงานต่อองค์กรไม่มีอิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกต่อผลการปฏิ บตั ิ งานด้านสิ่ งแวดล้อมของพนักงาน ซึ่ งเป็ นไปในทิ ศทาง
เดี ยวกันกับผลงานวิจยั ของ Tilleman [39] ที่ พบว่า ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานไม่มีอิทธิ พลต่อผลการ
ปฏิ บตั ิงานด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืนของพนักงาน อย่างไรก็ตามผลการวิจยั ครั้ งนี้ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นพนักงาน
ระดับปฏิบตั ิการที่ปฏิบตั ิงานในโรงแรมที่มีขนาดมากกว่า 150 ห้อง มีพนักงานหลายฝ่ ายในแต่ละฝ่ ายมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในลักษณะสายงานที่แตกต่างกัน พนักงานที่ปฏิบตั ิงานในโรงแรมแต่ละฝ่ ายอาจจะมีความผูกพันต่อองค์กร แต่ไม่ส่งผลให้เกิดผลดี
กับผลการปฏิ บตั ิ งานด้านสิ่ งแวดล้อมโดยตรงแต่ความผูกพันของพนักงานมี อิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกต่อผลการปฏิ บตั ิ งานโดย
ภาพรวม [34] แต่ไม่ใช่ในบริ บทของด้านสิ่ งแวดล้อม เพราะจะส่ งผ่านพฤติกรรมความเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรด้านสิ่ งแวดล้อม
ไปยังผลการปฏิบตั ิงานด้านสิ่ งแวดล้อมของพนักงาน [20]
2.7 พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กรด้านสิ่ งแวดล้อมมีอิทธิ พลต่อผลการปฏิบตั ิงานด้านสิ่ งแวดล้อมของ
พนักงาน จากผลการวิจยั แสดงว่า สนับสนุ นสมมติฐาน เนื่ องจากเป็ นพฤติกรรมที่พนักงานให้ความสาคัญในการรักษ์สิ่งแวดล้อม
นอกเหนื อบทบาทที่ ถูกกาหนดหรื อตกลงไว้ อาจเป็ นไปได้ที่พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีดา้ นสิ่ งแวดล้อมนี้ อาจถูกระบุ ไว้ใน
หน้าที่ ที่ตอ้ งปฏิ บตั ิ แต่จะพบเพียงส่ วนน้อยเท่ านั้น พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์กรด้านสิ่ งแวดล้อมเป็ นพฤติ กรรมที่
เกิดขึ้นเองอย่างไม่เป็ นทางการ โดยพนักงานมีความเต็มใจปฏิบตั ิเพื่อประโยชน์ขององค์กร จะส่ งเสริ มให้เกิดผลการปฏิบตั ิงานด้าน
สิ่ งแวดล้อมได้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ได้แก่ การใช้น้ าลดลง การใช้ไฟฟ้ าลดลง การลดปริ มาณของเสี ย เพื่อป้ องกันมิให้
เกิดขยะมูลฝอย รวมถึงจะส่ งผลให้โรงแรมมีภาพลักษณ์ที่ดี มีชื่อเสี ยง มีส่วนแบ่งการตลาดที่ดีข้ ึนอีกด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของ
Organ [40] ที่กล่าวว่าพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรคือพฤติกรรมส่ วนบุคคลที่แสดงออกด้วยความสมัครใจ โดยไม่ได้
ตระหนักอย่างชัดเจนถึ งระบบการให้รางวัลขององค์กร เป็ นพฤติกรรมที่ สนับสนุ นประสิ ทธิ ผลในการปฏิ บตั ิ งานทั้งหมดของ
องค์กร ซึ่ งด้านสิ่ งแวดล้อมสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ Daily et al. [6], Boiral and Paille [23] ที่พบว่าพฤติกรรมการเป็ นสมาชิก
ที่ดีขององค์กรด้านสิ่ งแวดล้อมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิ ทธิ ภาพการทางานด้านสิ่ งแวดล้อม
ส่ วนที่ 3 อภิปรายผลการวิจัยความเหมาะสมของตัวแบบ
โมเดลสมการโครงสร้างเชิงสาเหตุของปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดาเนินงานด้านสิ่ งแวดล้อมของพนักงานโรงแรม
สี เขียวในประเทศไทย มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเส้นอิทธิ พลระหว่างตัวแปร
พบว่ า โมเดลตามสมมติ ฐ านก่ อ นการปรั บ ปรุ ง ยัง ไม่ มี ค วามสอดคล้อ งกับ ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ผู ว้ ิ จัย จึ ง ได้ท าการปรั บ แต่ ง
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องค์ประกอบของโมเดลด้วยวิธีเชื่ อมเส้นลูกศร เป็ นการเพิ่มเส้นลูกศรแบบสองหัว เชื่ อมระหว่างค่าความคลาดเคลื่ อนเพื่อให้
องค์ป ระกอบนั้นมี ค่ าสถิ ติที่ ดียิ่งขึ้ น ภายหลังจากการปรั บ โมเดลพบว่ามี ค่ า CMIN/DF = 0.911, p-value = 0.799, Root Mean
Square Residual (RMR) = 0.007, Goodness of Fit Index (GFI) = 0.966, Normal Fit Index (NFI) = 0.988, Comparative Fit Index
(CFI) = 1.000 และ Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.000 ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดซึ่ งมีความสอดคล้อง
กับวรรณกรรมและข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผูบ้ ริ ห ารธุ ร กิ จ โรงแรมสี เ ขี ย วควรให้ค วามส าคัญ กับ การรั บ รู ้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม
โดยให้ความสาคัญกับการจัดกิจกรรมโดยเฉพาะด้านสิ่ งแวดล้อมเพื่อให้ลูกค้า คู่คา้ และพนักงาน ได้มีส่วนร่ วมในการเป็ นส่ วน
หนึ่ งของการช่วยเหลือสังคม ทั้งนี้ ผลการวิจยั แสดงชัดเจนว่าการรับรู ้ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่ งแวดล้อมมีผลกระทบอย่าง
มากต่ อ ความผู ก พัน ของพนัก งานต่ อ องค์ก รและพฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ก รด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม ซึ่ งจะส่ ง ผลต่ อ
ความสามารถในการแข่งขันและความสาเร็ จของโรงแรมต่อไป
1.2 ผูบ้ ริ หารธุรกิจโรงแรมสี เขียวควรให้ความสาคัญกับการสนับสนุนด้านสิ่ งแวดล้อมจากองค์กร โดยผูบ้ ริ หารต้อง
ทาให้พนักงานรับรู ้ได้ว่าองค์กรมองเห็นคุณค่าการเสี ยสละในการทางานพร้อมทั้งให้การช่วยเหลือและสนับสนุ นความต้องการ
พื้นฐานให้ดี ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การกล่าวคาชื่นชม การตอบแทนรางวัล การเพิ่มเงินเดือน โบนัสประจาปี สวัสดิการพิเศษ การ
ได้รับรางวัลพนักงานดีเด่น เป็ นต้น
1.3 ผู บ้ ริ ห ารธุ ร กิ จ โรงแรมสี เ ขี ย วควรให้ ค วามส าคัญ กับ ความผู ก พัน ของพนัก งานต่ อ องค์ก รทั้ง ด้า นจิ ต ใจ
ด้านการคงอยู่ ด้านบรรทัดฐาน ทั้งนี้ ผลการวิจยั แสดงชัดเจนว่าความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรเป็ นตัวแปรเชื่ อมโยงระหว่าง
การรั บ รู ้ ก ารสนับ สนุ น ด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม การรั บ รู ้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม พฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี
ขององค์กรด้านสิ่ งแวดล้อม ไปสู่ ผลการปฏิบตั ิงานด้านสิ่ งแวดล้อม
1.4 ผูบ้ ริ หารธุ รกิจโรงแรมสี เขียวควรให้ความสาคัญกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรด้านสิ่ งแวดล้อม
ผูบ้ ริ หารควรส่ งเสริ มพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีให้แ ก่ พนักงาน โดยให้พนักงานรู ้ จักการแสดงน้ าใจและให้ความร่ วมมื อ
ช่วยเหลือเพื่อนร่ วมงานอย่างเต็มใจ อาจจะเวียนส่ งพนักงานเข้าร่ วมโครงการจิตอาสาหรื อเป็ นตัวแทนขององค์กรช่วยเหลือสังคม
และแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 ควรนาไปศึกษากับสถานประกอบการประเภทอื่น ๆ ที่มีความหลากหลายมากยิง่ ขึ้นเพื่อเป็ นการสนับสนุนองค์
ความรู ้เนื่องจากสถานประกอบการประเภทอื่น ๆ อาจมีบริ บทที่แตกต่างไป
2.2 ควรมีการศึกษาถึงปั จจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อผลการปฏิ บตั ิงานด้านสิ่ งแวดล้อม เช่น กลยุทธ์ดา้ นทรัพยากรมนุ ษย์
เป็ นต้น
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