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บทคดัย่อ 
การด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม จึงมีการส่งเสริมแนวคิดโรงแรมสีเขียวเพื่อส่งเสริมการด าเนินงานท่ี

เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม อนัจะส่งผลต่อความส าเร็จและความยัง่ยืนของธุรกิจต่อไป การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์และ
ทดสอบโมเดลสมการโครงสร้างเชิงสาเหตุของการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้การสนบัสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้ม
จากองค์กร ความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กร พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานดา้น
ส่ิงแวดลอ้มของพนกังานโรงแรมสีเขียวในประเทศไทย เก็บรวบรวมจากพนกังาน  ท่ีปฏิบติังานโรงแรมสีเขียวในประเทศไทย จ านวน 400 
คน สุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมัน่ 0.939 ผลการวจิยั 1) พนกังานโรงแรมสีเขียว
มีระดบัผลการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนกังานในระดบัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาเป็นความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ร 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้การสนบัสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้มจากองคก์ร และการรับรู้ความรับผิดชอบต่อ
สังคมดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตามล าดบั 2) ปัจจยัดา้นการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความผกูพนั
ต่อองคก์รและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้การสนบัสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้มจากองคก์รมีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกต่อความผกูพนัต่อองคก์รและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความผกูพนัต่อองคก์รมีอิทธิพลทางตรงเชิง
บวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้มและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อผลการปฏิบติังานด้านส่ิงแวดลอ้มของพนักงาน ส่วนความผูกพนัต่อองค์กรไม่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานด้าน
ส่ิงแวดลอ้มของพนักงาน 3) โมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์สอดคลอ้งกนั โดยมีค่า CMIN/DF = 0.911,  
p-value = 0.799, RMR = 0.007, GFI = 0.966, NFI = 0.988, CFI = 1.000, RMSEA = 0.000 
 

ค าส าคัญ : การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้การสนบัสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้มจากองคก์ร ความผูกพนัของพนกังาน
ต่อองคก์ร พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม ผลการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 

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, 
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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. 
 
 

บทน า   
 อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นหน่ึงในก าลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจประเทศไทย โดยธุรกิจโรงแรมและท่ีพกัเป็น
ธุรกิจหน่ึงท่ีมีความส าคญั ขอ้มูลจาก Ayutthaya Research Center [1] ระบุวา่ภาพรวมสถานการณ์ธุรกิจโรงแรมมีแนวโนม้เติบโตดี
ต่อเน่ืองในระยะ 3 ปีขา้งหนา้ (ปี 2561 - 2563) ตามการเติบโตของภาคท่องเท่ียวดงักล่าวส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมมีการเพ่ิมจ านวน
ข้ึนอย่างรวดเร็ว ซ่ึงได้ส่งผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม อาทิการปล่อยน ้ าเสีย อากาศเสีย การสร้างมลภาวะทางเสียง  
การท าลายความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นตน้ [2] ความตอ้งการท่ีมากข้ึนก็ยงัเพ่ิมจ านวนของส่ิงปฏิกูล ความเส่ือมโทรม 
จึงสามารถเกิดข้ึนไดท้ั้งส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพและสังคม ดงันั้นทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12  
จึงมุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม [3] ผลลพัธ์ผลการปฏิบติังานดา้น
ส่ิงแวดลอ้มของพนกังานเป็นตวัแปรตามท่ีเกิดข้ึนมาจากพฤติกรรมการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนกังาน ซ่ึงจะแสดงให้
เห็นถึงผลการด าเนินงานต่าง ๆ เช่น การใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า การใชพ้ลงังานไฟฟ้า น ้า การก าจดัขยะมูลฝอย  รวมทั้งการด าเนิน
ธุรกิจควบคู่ไปกบัการใส่ใจดูแลสังคมส่ิงแวดลอ้ม การเผยแพร่กิจกรรมอาสาสมคัรต่าง ๆ ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์กรดา้นส่ิงแวดลอ้มท าให้พนักงานรู้สึกเป็นหน้ีบุญคุณท่ีจะตอ้งห่วงใยในสวสัดิภาพความเป็นอยู่ขององค์กร 
บุคคลท่ีมีการรับรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นรักษส่ิ์งแวดลอ้มยอ่มจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
และยงัช่วยบรรเทาผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้ม หากพนกังานมีความตระหนกัในปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ก็จะน าไปสู่พฤติกรรม
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของพนกังานในองคก์รเหล่านั้น ถึงแมบ้างคร้ังจะมีความยากล าบากกต็าม [4]  
 แนวคิดการแลกเปล่ียนทางสังคมระหวา่งองคก์รและพนกังาน เม่ือพนกังานรับรู้การแลกเปล่ียนกบัองคก์ร  มีความสมดุล 
รับรู้ว่าองคก์รให้การดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยูท่ี่ดี ส่งเสริมสภาพแวดลอ้มท่ีดีในการท างาน พนกังานจึงตอบแทนดว้ยการแสดง
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร การรับรู้การสนบัสนุนจากองค์กรดา้นส่ิงแวดลอ้มจะสร้างความพึงพอใจ การยอมรับ
องค์กรและพฒันาเป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ท่ีพนักงานจะเต็มใจปฏิบติังานในหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถและปฏิบติังาน
นอกเหนือจากหนา้ท่ีอยา่งเต็มใจ [5] เช่น การรักษาผลประโยชน์และทรัพยากรดา้นส่ิงแวดลอ้มขององค์กรดว้ยความเต็มใจ [6] 
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ความผูกพนัต่อองคก์รเป็นทศันคติของบุคคล ดงันั้น ส่ิงท่ีองคก์รให้ความส าคญัคือแปลงความผูกพนัต่อองคก์รของบุคคลซ่ึงเป็น
ทศันคติใหก้ลายเป็นพฤติกรรมท่ีมีผลในเชิงบวกต่อการปฏิบติังานและองคก์ร โดยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รถือว่า
เป็นพฤติกรรมท่ีมีผลในเชิงบวกต่อการปฏิบติังานและองคก์รดว้ยเช่นกนั [7]  
 ปัจจุบนัธุรกิจโรงแรมหันมาให้ความส าคญักบัการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึน นกัธุรกิจและนกัลงทุนรุ่นใหม่
ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจดา้นส่ิงแวดลอ้ม ให้ความสนใจกบัโรงแรมสีเขียว (Green hotel) ซ่ึงเป็นโรงแรมท่ีมี 
การบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้มจึงมีเป้าหมายเพ่ือน าพาองคก์รไปสู่
การพฒันาท่ีย ัง่ยืน การพฒันาสมรรถนะดา้นส่ิงแวดลอ้มตอ้งเร่ิมตน้จากผูป้ฏิบติังานภายในองคก์ร คือพนักงาน หากธุรกิจโรงแรม
สามารถลดมลภาวะทางดา้นส่ิงแวดลอ้มลงได ้นอกจากจะเป็นการเพ่ิมความตอ้งการในกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความใส่ใจในส่ิงแวดลอ้ม  
(Green Customer) ท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน [8] และยงัเป็นเคร่ืองมือแข่งขนัทางการตลาดท่ีดีอีกดว้ย จากการทบทวนวรรณกรรมผูว้ิจยัจึง
สนใจศึกษาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนักงานโรงแรมสีเขียวใน
ประเทศไทย ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีสามารถน าไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายการด าเนินงานใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด
อยา่งแทจ้ริงและเกิดความยัง่ยนื รวมถึงการเพ่ิมศกัยภาพในการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนกังานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
1. เพื่อศึกษาระดบัการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้การสนบัสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้มจากองคก์ร 

ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรด้านส่ิงแวดล้อม และผลการปฏิบัติงาน 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนกังานโรงแรมสีเขียวในประเทศไทย 
 2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้การสนับสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
จากองคก์ร ความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ร พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อผลการปฏิบติังาน
ดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนกังานโรงแรมสีเขียวในประเทศไทย 

3. เพ่ือทดสอบโมเดลสมการโครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 
ของพนกังานโรงแรมสีเขียวในประเทศไทย 

 

วธีิด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวจิัย คือ พนกังานท่ีปฏิบติังานในโรงแรม ภายใตม้าตรฐานโครงการใบไมเ้ขียว มูลนิธิใบไมเ้ขียวใน
ประเทศไทยปี 2561 ซ่ึงมีโรงแรมจ านวน 218 โรงแรม (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 5 มกราคม 2562) [9] ผูว้ิจยัก าหนดขนาดตวัอย่างตาม
แนวคิดของ Kline [10] กล่าววา่กลุ่มตวัอยา่งการวิเคราะห์เส้นทางควรมีจ านวน 10 เท่าของตวัแปรสังเกต ซ่ึงการวิจยัน้ีมีตวัแปร
สังเกตจ านวน 31 ตวัแปร จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเหมาะสมจึงเท่ากบั 310 ตวัอยา่ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Yuan and Bentler [11]  
ท่ีเสนอวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง ควรอยูร่ะหวา่ง 300-400 ตวัอยา่ง ใชว้ธีิสุ่ม
ตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูล พบวา่ มีจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูลจริงทั้งส้ิน 400 ตวัอยา่ง  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็น 6 ตอน 1) ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง มีค  าถาม 7 
ขอ้ 2) การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีค าถาม 6 ขอ้ 3) การรับรู้การสนับสนุนจากองคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม        
มีค  าถาม 5 ขอ้ 4) ความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กร ประกอบดว้ย 3 องค์ประกอบ คือ ดา้นจิตใจ (Affective) ดา้นการคงอยู่ 
(Continuance) และดา้นบรรทดัฐาน (Normative) มีค  าถาม 6 ขอ้ 4) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ ด้านพฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น (Helping) ด้านพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น (Courtesy)  
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ดา้นพฤติกรรมการอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) ดา้นพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) และดา้นพฤติกรรมการ
ส านึกในหนา้ท่ี (Conscientiousness) มีค  าถาม 10 ขอ้ และ 6) ผลการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนกังาน มีค าถาม 5 ขอ้  
 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย มีขั้นตอนดงัน้ี 1) การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) จาก
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามและวตัถุประสงค์ กรอบแนวคิดการวิจยั ตลอดจนนิยามศพัท์
เฉพาะ พบว่า ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างค าถามมีค่าอยูร่ะหว่าง 0.67-1.00 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.6 ถือเป็นค่าท่ียอมรับได ้[12]  
2) การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ดว้ยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor 
Analysis) จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม เพ่ือยืนยนัว่าแต่ละขอ้ค าถามเป็นตวัช้ีวดัท่ีจดัอยูใ่นองคป์ระกอบเดียวกนั พบว่า  
ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) มีค่าระหวา่ง 0.88-0.95 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.5 ถือเป็นค่าท่ียอมรับได ้[13] 3) การตรวจสอบ
ความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของคอนบราค [14] พบว่า ค่าความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าเท่ากบั 0.939 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.7 ถือเป็นค่าท่ียอมรับได ้[15] 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบดว้ย สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation) และการวเิคราะห์ตวัแบบสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling-SEM) ดว้ยโปรแกรม AMOS 

 

ผลการวจิัย 
ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าชาย คิดเป็นร้อยละ 60 มีอายุระหว่าง  

26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 54 มีอายงุานระหวา่ง 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 59 ส่วนใหญ่จบการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 69 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการมากกวา่พนกังานระดบัหัวหนา้ รองหัวหนา้ ผูช่้วยหัวหนา้ฝ่ายหรือ

แผนก คิดเป็นร้อยละ 52 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 10,001- 91 ,999 บาทต่อเดือน มีจ านวนใกลเ้คียงกบัผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 20,000-29,999 บาท คือร้อยละ 37 และร้อยละ 36 ตามล าดบั นอกจากน้ียงัพบว่ากลุ่มตวัอย่าง
ปฏิบติังานอยูใ่นสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่ซ่ึงมีจ านวนหอ้งพกัมากกวา่ 150 หอ้ง คิดเป็นร้อยละ 72 

ส่วนที ่2 ผลการศึกษาระดบัการรับรู้ของตวัแปรตามกรอบแนวคดิการวจิัย 
 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั พบว่า ผลการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนกังานมี
ระดบัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึง โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.39 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.57  รองลงมาเป็น มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.36 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรดา้นส่ิงแวดลอ้ม  มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.35 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.58 การรับรู้การสนับสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้มจากองค์กร มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.32 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.62 และ 
การรับรู้ความรับผดิชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.31 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.61 ตามล าดบั 
 ส่วนที ่3 ผลการศึกษาอทิธิพลของตวัแปรตามกรอบแนวคดิการวจิัย 

ผลการวิเคราะห์อิทธิพลโดยภาพรวมพบวา่ อิทธิพลของการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีกระท าผา่น
ความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กรและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรดา้นส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการ
ปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนกังาน (TE=0.724) รองลงมาคือ ความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์รท่ีกระท าผา่นพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรดา้นส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนักงานสูงกว่าอิทธิพล
ทางตรงของความผูกพนัของพนกังานต่อองคก์รท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนกังาน (TE=0.540) โดยการรับรู้
ความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้การสนับสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้มจากองค์กรซ่ึงกระท าผ่านความผูกพนัของ
พนักงานต่อองค์กรและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรดา้นส่ิงแวดลอ้มสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อผลการ
ปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนกังานไดร้้อยละ 73 (R2=0.732) ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอิทธิพลของตวัแปรในตวัแบบการวเิคราะห์ 

Consequence variables R2 Effect 
Antecedent 

 CSRE POSE OC OCBE 

ความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กร 
(OC) 

0.832 
DE    0.863**    0.295** - - 
IE 0.000 0.000 - - 
TE 0.863 0.295 - - 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดขีอง
องค์กรด้านส่ิงแวดล้อม (OCBE) 

0.829 
DE 0.348** 0.126** 0.560** - 
IE 0.484 0.165 0.000 - 
TE 0.832 0.291 0.560 - 

ผลการปฏิบัติงานด้านส่ิงแวดล้อมของ
พนักงาน (EP) 

0.732 
DE 0.000 0.000 0.123 0.743** 
IE 0.724 0.253 0.416 0.000 
TE 0.724 0.253 0.540 0.743 

 

** p-value ≤ 0.01  หมายเหตุ DE=Direct Effect, IE=Indirect Effect, TE=Total Effect 
 

ส่วนที ่4 ผลการวเิคราะห์ความเหมาะสมของตวัแบบ 
ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์โมเดลตามสมมติฐานการวิจัย พบว่า ตัวแปรอิสระไม่มี

ความสัมพนัธ์กนั โดยค่า Tolerance มีค่าระหว่าง 0.160-0.203 มีค่าไม่ใกลศู้นย ์0 และมีค่า Variance Inflation Factor (VIF) พบว่า  
มีค่าอยู่ระหว่าง  4.931-6.256  มีค่าน้อยกว่า 10 ทุกตัวแสดงว่าตัวแปรท่ีศึกษาไม่มีปัญหาความสัมพันธ์กันสูงเกินไป 
(Multicollinearity) ผลการวิเคราะห์โมเดลตามสมมติฐานการวิจยัพบว่า หลงัจากผูว้ิจยัปรับโมเดลค่า Modification Index (MI)  
แลว้ ตวัแบบมีสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ในระดบัท่ีดี โดยค่า CMIN/DF เท่ากบั 1.035 ค่า p-value เท่ากบั 0.000  
ค่า RMR เท่ากบั 0.009 ค่า GFI เท่ากบั 0.961 ค่า NFI เท่ากบั 0.986 ค่า CFI เท่ากบั 1.000 และค่า RMSEA เท่ากบั 0.009 ดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางที ่2 สรุปผลค่าสถิติของโมเดลระหวา่งขอ้มูลเชิงประจกัษก์บัโมเดลสมมติฐาน  
ดชันีความสอดคล้อง CMIN/DF p-value RMR GFI NFI CFI RMSEA 

เกณฑ์การพจิารณา <3.00 >0.05 <0.05 >0.90 >0.90 >0.90 <0.08 
ค่าสถิติ 1.035 0.356 0.009 0.961 0.986 1.000 0.009 
ผลลพัธ์ ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น 

ท่ีมา : Hu & Bentler [16] 
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รูปที่ 2 ผลการวเิคราะห์โมเดลตามสมมติฐานการวิจยั 
 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมตฐิานการวิจัย (Hypothesis) สัมประสิทธ์ิ
เส้นทาง (Coef.) 

S.E. t-value ผลการทดสอบ
สมมตฐิาน 

H1: (CSRE→OC) 0.863** 0.034 23.540 ยอมรับ 
H2: (POSE→OC) 0.295** 0.098 6.955 ยอมรับ 

H3: (CSRE→OCBE) 0.348** 0.059 5.206 ยอมรับ 
H4: (POSE→OCBE) 0.126** 0.091 3.293 ยอมรับ 

H5: (OC→OCBE) 0.560** 0.068 8.415 ยอมรับ 
H6: (OC→EP) 0.123 0.069 7.732 ปฏิเสธ 

H7: (OCBE→EP) 0.743** 0.072 9.633 ยอมรับ 

หมายเหตุ CSRE= การรับรู้ความรับผดิชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้ม     POSE=การรับรู้การสนบัสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้มจากองคก์ร  
   OC=ความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ร  OCBE=พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

 EP=ผลการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนกังาน 
 

สรุปและอภิปรายผล 
ผูว้จิยัไดแ้บ่งประเดน็ในการอภิปรายตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงัน้ี 
ส่วนที ่1 อภิปรายผลการวจิัยของการรับรู้ของตวัแปรตามกรอบแนวคดิการวจิัย 

  1.1 พนกังานโรงแรมสีเขียวมีระดบัการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบัมากท่ีสุด เน่ืองจาก
หัวหนา้งานมีการช้ีแจงเป้าหมาย มีการอธิบายขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่ว่าจะเป็นการ
ช่วยเหลือชุมชน เช่น ปลูกป่า บริจาคทุนการศึกษา รณรงคส์ร้างจิตส านึก พนกังานมีการรับรู้และมีจิตส านึกอยา่งสูงถึงการปฏิบติั
หนา้ท่ีความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มสอดคลอ้งผลงานวจิยัของ Kim, Song, and Lee [17] และ  Holcomb & Hitt [18] 
 1.2 พนักงานโรงแรมสีเขียวมีระดบัการรับรู้การสนับสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้มจากองค์กรในระดบัมาก เน่ืองจาก
โรงแรมให้ความส าคญั ส่งเสริม สนบัสนุนและตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มเพ่ือความยัง่ยนื มีการให้ความช่วยเหลือหรือมีการจดัหา
วสัดุอุปกรณ์ในการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งครบครัน รวมถึงมีการตอบแทนรางวลัเม่ือพนกังานด าเนินงานภายใตก้ารบริการท่ี
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เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น เพ่ิมเงินเดือน โบนสัประจ าปี ค่าล่วงเวลา การไดรั้บรางวลัพนกังาน แรงผลกัดนัจากการส่งเสริมและ
สนับสนุนดว้ยวิธีต่าง ๆ จากโรงแรมท่ีรักษาส่ิงแวดลอ้ม ย่อมก่อให้เกิดแรงจูงใจให้พนักงานเกิดการรับรู้และตระหนักถึงการ
สนบัสนุนของโรงแรมตามไปดว้ย โรงแรมเพ่ิมการผลกัดนัสนบัสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้มมาก พนกังานยิ่งเพ่ิมระดบัการรับรู้มากข้ึน
ไปดว้ย สอดคลอ้งผลงานวจิยัของสุพานี สฤษฏว์านิช [5] และ มุทิตา คงกระพนัธ์และวโิรจน์ เจษฏาลกัษณ์ [19]  
 1.3 พนักงานโรงแรมสีเขียวมีระดบัความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กร โดยภาพรวมในระดบัมากท่ีสุด หาก
พิจารณารายมิติ พบวา่พนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์รดา้นจิตใจในระดบัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึง เน่ืองจากพนกังานมีการช่ืนชม
โรงแรมกบัผูอ่ื้นในฐานะโรงแรมท่ีมีระบบการท างานยอดเยี่ยมและเป็นโรงแรมท่ีมีช่ือเสียงและภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการ
ท างานภายใตโ้รงแรมน้ี การไดเ้ป็นบุคลากรท่ีมีส่วนช่วยขบัเคล่ือนด าเนินงานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มใหโ้รงแรมสีเขียวส่งผลให้
พนกังานเกิดความผูกพนัต่อองคก์รอยา่งสูง สอดคลอ้งผลงานวิจยัของ Daily et al. [6], Kim et al. [20], Sibarani & Genoveva [29] 
รองลงมาเป็นความผกูพนัดา้นการคงอยูแ่ละดา้นบรรทดัฐาน  
 1.4 พนกังานโรงแรมสีเขียวมีระดบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยภาพรวมในระดบั
มากท่ีสุด พิจารณารายมิติพบวา่ พนกังานมีพฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้นในระดบัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึง เน่ืองจากพนกังานชอบ
ช่วยเหลือผูร่้วมงานท่ีท างานเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มไม่เสร็จตามก าหนด หรือมีงานลน้มือ ชอบช่วยอธิบายให้เพ่ือนร่วมงานเขา้ใจถึง
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มมากข้ึนและช่วยแนะน าผูม้าปฏิบติังานใหม่ในการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า รองลงมาเป็น พฤติกรรมการส านึกใน
หนา้ท่ี เน่ืองจากพนกังานยอมรับกฎระเบียบและขอ้ก าหนดขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้มทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึง
คอยดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและทรัพยสิ์นของโรงแรมอยูเ่สมอ พนกังานโรงแรมสีเขียวปฏิบติังานและช่วยหลือซ่ึงกนัและกนัอยา่ง
สูงเพ่ือใหง้านเสร็จลุล่วงไปดว้ยดี สอดคลอ้งผลงานวจิยัของ สุพีร์ ดาวเรือง และชวนช่ืน อคัคะวณิชชา [22], Boiral & Paille [23] 
 1.5 พนักงานโรงแรมสีเขียวมีระดบัผลการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนักงานในระดบัมากท่ีสุด เน่ืองจาก
โรงแรมมีการใชน้ ้าลดลง มีส่วนแบ่งการตลาดท่ีดีข้ึน มีช่ือเสียงในดา้นโรงแรมสีเขียวเป็นโรงแรมท่ีเป็นมิตรรักษส่ิ์งแวดลอ้ม มีการ
ใชไ้ฟฟ้าลดลง มีการลดตน้ทุนโดยรวม นอกจากนั้นมีการลดปริมาณของเสีย เพ่ือป้องกนัมิให้เกิดขยะมูลฝอยจากทุกส่วนของ
โรงแรมอีกดว้ย ผลการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนกังานมีประสิทธิภาพสูงเกิดจากการส่งเสริมแนวคิดโรงแรมสีเขียว การ
ด าเนินงานของพนกังานโรงแรมท่ีช่วยกนัลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากกระบวนการท างาน รวมถึงส่งผลต่อความส าเร็จ
และความยัง่ยนืของธุรกิจต่อไป ผลการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนกังานสอดคลอ้งผลงานวิจยัของ Baron & Kenny [24], สุ
กานดา กล่ินขจรและขวญักมล ดอนขวา [25], ปณิตา มงคลฤดี [26] 

ส่วนที ่2 อภิปรายผลการวจิัยของอทิธิพลของตวัแปรตามกรอบแนวคดิการวิจัย 
2.1 การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมสี

เขียวในประเทศไทย จากผลการวิจยัแสดงวา่ สนบัสนุนสมมติฐาน เน่ืองจากโรงแรมสีเขียวใหค้วามส าคญัและส่งเสริมใหพ้นกังาน
เกิดการรับรู้และมีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในโรงแรมและกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
เช่น การช่วยเหลือชุมชน การรณรงคส์ร้างจิตส านึก กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมมาก จึงท าใหพ้นกังานรู้สึก
เป็นส่วนหน่ึงในองค์กร เป็นส่วนหน่ึงในงาน มีความเต็มใจในการใช้ความสามารถได้อย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เกิดเป็นความผกูพนัต่อองคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ วนิดา  หาญเจริญ [27] ท่ีพบวา่ความรับผดิชอบ
ต่อสังคมตามมาตรฐานโรงแรมใบไมเ้ขียวมีความสัมพนัธ์เชิงบวกค่อนขา้งมากต่อความผกูพนัของพนกังานในธุรกิจโรงแรม และ
ยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Kim, Song, and Lee [17] ท่ีพบวา่ การรับรู้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและการตลาดภายใน
องค์กรมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความผูกพนัต่อองค์กร นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Guptar, M [28] ท่ีพบว่าความ
รับผิดชอบต่อสังคมในดา้นส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความผูกพนัของพนักงาน ผูบ้ริหารองค์กรควรมุ่งเน้นและ
ตระหนกัถึงความรับผดิชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้ม อนัจะส่งผลใหพ้นกังานเกิดความผกูพนัในองคก์รมากยิง่ข้ึน   
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  2.2 การรับรู้การสนับสนุนด้านส่ิงแวดล้อมจากองค์กรมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กรของ
พนกังานโรงแรมสีเขียวในประเทศไทย จากผลการวิจยัแสดงวา่ สนบัสนุนสมมติฐาน เน่ืองจากโรงแรมสีเขียวส่วนใหญ่มีนโยบาย
สนบัสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้มและมีแผนกส าหรับดูแลสนบัสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะ มีการช้ีแจงเป้าหมายงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีชดัเจน รวมถึงการท่ีองคก์รเสนอการตอบแทนรางวลัเม่ือพนกังานด าเนินงานภายใตก้ารบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ท าให้
พนกังานรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่ามีความหมายและจะตอ้งห่วงใยในสวสัดิภาพความเป็นอยูข่ององคก์ร จึงท าใหพ้นกังานรู้สึกผูกพนั
ต่อองคก์ร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Glavas and Kelley [29] พบว่าการรับรู้การสนบัสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้มจากองคก์รมีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ร ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบังานวิจยัของรชฏ  ชยสดมภ ์[30] ท่ีอธิบาย
วา่การรับรู้การสนบัสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้มจากองคก์รสามารถท านายความผกูพนัต่อองคก์รไดใ้นระดบัดีมาก  
  2.3 การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รดา้น
ส่ิงแวดลอ้มของพนกังานโรงแรมสีเขียวในประเทศไทย จากผลการวิจยัแสดงวา่ สนบัสนุนสมมติฐาน เน่ืองจากเม่ือพนกังานเกิด
การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน เช่น การรณรงคผ์ูม้าใชบ้ริการใชผ้า้เช็ดตวั ผา้ปูท่ีนอนและปลอกหมอน
ซ ้ ากนั การติดตั้งอุปกรณ์ประหยดัพลงังานจ าพวกหลอดไฟ การช่วยเหลือผูย้ากไร้ เป็นตน้ การด าเนินงานดงักล่าวจะสร้างความ
ตระหนกัให้พนกังานใส่ใจส่ิงแวดลอ้มท าให้พนักงานเกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นไปตาม
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน Ajzen [31] อธิบายว่าพฤติกรรมจะเกิดจากทศันคติผ่านการรับรู้ ดงันั้นบุคคลท่ีมีการรับรู้ท่ีจะแสดง
พฤติกรรมยอ่มมีแนวโนม้ท่ีจะแสดงพฤติกรรมนั้นเพ่ือตอบสนองต่อการรับรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ Stern [32] ท่ีพบวา่
เม่ือบุคคลท่ีมีการรับรู้และจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นรักษส่ิ์งแวดลอ้มยอ่มจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมอย่างมาก และยงัช่วยบรรเทาผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้มซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรดา้น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีข้ึน และเป็นไปในทิศทางเดียวกบัผลงานวิจยัของ Paille and Mejía-Morelos [4], Paille, Mejia-Morelos, Marche-
Paille, Chen, and Chen [33] ท่ีพบว่า หากพนกังานมีความตระหนกัในปัญหาส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้และการเขา้ร่วมกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้ม กจ็ะน าไปสู่พฤติกรรมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของพนกังานในองคก์รเหล่านั้น  
   2.4 การรับรู้การสนบัสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้มจากองคก์รมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รดา้น
ส่ิงแวดลอ้มของพนักงานโรงแรมสีเขียวในประเทศไทย จากผลการวิจยัแสดงว่า สนับสนุนสมมติฐาน เน่ืองจากผูบ้ริหารและ
องค์กรท่ีใส่ใจจะกระตุน้ให้พนักงานรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรด้านส่ิงแวดลอ้ม เช่น การเพ่ิมเงินเดือน การมอบโบนัส   
การกล่าวค าช่ืนชม ช่วยเหลือในการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้ม การสนบัสนุนใหเ้ขา้รับการฝึกอบรมและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะ
กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีมาจากโรงแรมสีเขียวท่ีไดร่้วมเขา้แข่งขนัตามมาตรฐานใบไมเ้ขียว ส่วนใหญ่เป็นโรงแรมประเภท    
4-5 ดาว มีลกัษณะเป็นโรงแรมเครือข่าย (hotel chain) จะมีนโยบายสนบัสนุนองคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้มและมีฝ่ายท่ีดูแลรับผิดชอบ
ด้านส่ิงแวดล้อมโดยตรง มีงบประมาณท่ีสนับสนุนเพียงพอ และมีการฝึกอบรมพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นระบบ  
ซ่ึงไดส้อดคลอ้งกบัผลการวิจยัเชิงคุณภาพของ วชัระ เวชประสิทธ์ิ [34] พบวา่จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูบ้ริหารดา้นทรัพยากร
มนุษยพ์บวา่โรงแรมเครือข่าย (hotel chain) จะมีการจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์ชดัเจนเป็นระบบและมีงบประมาณท่ีสูง ทั้งน้ีเพ่ือให้
พนกังานสามารถน าความรู้และทกัษะท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรมไปพฒันาในการปฏิบติังานไดจ้ริง เม่ือพนกังานเกิดการรับรู้การ
สนบัสนุนจากองคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้มท าให้พนกังานตระหนกัและเปล่ียนพฤติกรรมเป็นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ Eric, Jennifer, and Cynthia [35] ท่ีพบวา่การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์รดา้น
ส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลทางบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความพึงพอใจในงาน  
  2.5 ความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์รมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้มของ
พนกังานโรงแรมสีเขียวในประเทศไทย จากผลการวิจยัแสดงว่า สนบัสนุนสมมติฐาน ความผูกพนัของพนกังานต่อองคก์รถือว่า
เป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กบัพนกังานไม่วา่จะเป็นการปฏิบติังานในหนา้ท่ีบริหารหรือหนา้ท่ีปฏิบติัการ 
การบริการ พนกังานท่ีมีความผกูพนัสูงจะปรารถนาท่ีจะอยูก่บัองคก์รต่อไปและเป็นแรงผลกัดนัใหพ้นกังานในองคก์รมีพฤติกรรม
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การท างานท่ีดีกว่า สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สิรินาถ ตามวงษว์งวานและวิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์ [36] ท่ีพบว่าความผูกพนัของ
พนักงานต่อองค์กรมีอิทธิพลในทางบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาในบริบท
ส่ิงแวดล้อมซ่ึงน าแนวคิดของ Organ มาประยุกต์เกิดเป็นตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรด้านส่ิงแวดลอ้ม  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ Daily et al. [6], Paille and Boiral [37] ท่ีพบว่าพนักงานเกิดการรับรู้ความผิดชอบต่อสังคมมาก
ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รส่งผลใหพ้นกังานมีพฤติกรรมท่ีดีและท าใหผ้ลการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มดีข้ึนดว้ย  
  2.6 ความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์รมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนกังานโรงแรมสีเขียว
ในประเทศไทย จากผลการวิจยัแสดงวา่ ความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์รไม่มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการปฏิบติังานดา้น
ส่ิงแวดลอ้มของพนักงาน ไม่สนับสนุนสมมติฐาน พนักงานมีความผูกพนัต่อองค์กร มีความภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร         
มีความเตม็ใจในการใชค้วามสามารถท่ีมีอยา่งเตม็ท่ีในการปฏิบติังานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Porter 
and Linde [38] ซ่ึงอธิบายไวว้า่ความผกูพนัต่อองคก์รเป็นลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกกบัองคก์รโดยสมาชิกจะมีลกัษณะ
และทศันคติท่ีสอดคลอ้งกลมกลืนกบัวตัถุประสงคแ์ละค่านิยมขององคก์รเม่ือสมาชิกมีความผูกพนัต่อองคก์รจะพร้อมใจในการ
ปฏิบัติงานในองค์กรและปรารถนาท่ีจะอยู่กับองค์กรตลอดไป ดังนั้ นจะเห็นได้ว่าความผูกพนัเป็นความรู้สึกท่ีส่งผ่านเป็น
พฤติกรรมท่ีเตม็ใจปฏิบติังานตามวตัถุประสงคแ์ละค่านิยมขององคก์รซ่ึงเป็นลกัษณะของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีซ่ึงจะส่งผล
ต่อผลการปฏิบติังานของพนกังานต่อไป ซ่ึงไม่ส่งต่อผลการปฏิบติังานโดยตรง สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ ความผูกพนั
ของพนักงานต่อองค์กรไม่มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนักงาน ซ่ึงเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนักบัผลงานวิจยัของ Tilleman [39] ท่ีพบว่า ความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กรดา้นบรรทดัฐานไม่มีอิทธิพลต่อผลการ
ปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืนของพนักงาน อย่างไรก็ตามผลการวิจยัคร้ังน้ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงาน
ระดบัปฏิบติัการท่ีปฏิบติังานในโรงแรมท่ีมีขนาดมากกวา่ 150 หอ้ง มีพนกังานหลายฝ่ายในแต่ละฝ่ายมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ในลกัษณะสายงานท่ีแตกต่างกนั พนกังานท่ีปฏิบติังานในโรงแรมแต่ละฝ่ายอาจจะมีความผกูพนัต่อองคก์ร แต่ไม่ส่งผลใหเ้กิดผลดี
กบัผลการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยตรงแต่ความผูกพนัของพนักงานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการปฏิบติังานโดย
ภาพรวม [34] แต่ไม่ใช่ในบริบทของดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพราะจะส่งผา่นพฤติกรรมความเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ไปยงัผลการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนกังาน [20] 
  2.7 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มของ
พนกังาน จากผลการวิจยัแสดงวา่ สนบัสนุนสมมติฐาน เน่ืองจากเป็นพฤติกรรมท่ีพนกังานใหค้วามส าคญัในการรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
นอกเหนือบทบาทท่ีถูกก าหนดหรือตกลงไว ้อาจเป็นไปไดท่ี้พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีดา้นส่ิงแวดลอ้มน้ีอาจถูกระบุไวใ้น
หน้าท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัแต่จะพบเพียงส่วนน้อยเท่านั้น พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นพฤติกรรมท่ี
เกิดข้ึนเองอยา่งไม่เป็นทางการ โดยพนกังานมีความเตม็ใจปฏิบติัเพ่ือประโยชน์ขององคก์ร จะส่งเสริมใหเ้กิดผลการปฏิบติังานดา้น
ส่ิงแวดลอ้มไดมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแ้ก่ การใชน้ ้ าลดลง การใชไ้ฟฟ้าลดลง การลดปริมาณของเสีย เพ่ือป้องกนัมิให้
เกิดขยะมูลฝอย รวมถึงจะส่งผลใหโ้รงแรมมีภาพลกัษณ์ท่ีดี มีช่ือเสียง มีส่วนแบ่งการตลาดท่ีดีข้ึนอีกดว้ย สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
Organ [40] ท่ีกล่าววา่พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รคือพฤติกรรมส่วนบุคคลท่ีแสดงออกดว้ยความสมคัรใจ โดยไม่ได้
ตระหนักอย่างชดัเจนถึงระบบการให้รางวลัขององค์กร เป็นพฤติกรรมท่ีสนับสนุนประสิทธิผลในการปฏิบติังานทั้งหมดของ
องคก์ร ซ่ึงดา้นส่ิงแวดลอ้มสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ Daily et al. [6], Boiral and Paille [23] ท่ีพบวา่พฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ท่ีดีขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิภาพการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
 ส่วนที ่3 อภิปรายผลการวจิัยความเหมาะสมของตวัแบบ 

 โมเดลสมการโครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนกังานโรงแรม
สีเขียวในประเทศไทย มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยผลการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของเส้นอิทธิพลระหวา่งตวัแปร
พบว่า โมเดลตามสมมติฐานก่อนการปรับปรุงยงัไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ผูว้ิจัยจึงได้ท าการปรับแต่ง
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องค์ประกอบของโมเดลดว้ยวิธีเช่ือมเส้นลูกศร เป็นการเพ่ิมเส้นลูกศรแบบสองหัว เช่ือมระหว่างค่าความคลาดเคล่ือนเพ่ือให้
องค์ประกอบนั้นมีค่าสถิติท่ีดียิ่งข้ึน ภายหลงัจากการปรับโมเดลพบว่ามีค่า 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 ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนดซ่ึงมีความสอดคลอ้ง
กบัวรรณกรรมและขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 

ข้อเสนอแนะ  
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 

 1.1 ผูบ้ริหารธุรกิจโรงแรมสีเขียวควรให้ความส าคัญกับการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านส่ิงแวดล้อม  
โดยให้ความส าคญักบัการจดักิจกรรมโดยเฉพาะดา้นส่ิงแวดลอ้มเพ่ือให้ลูกคา้ คู่คา้ และพนกังาน ไดมี้ส่วนร่วมในการเป็นส่วน
หน่ึงของการช่วยเหลือสังคม ทั้งน้ีผลการวิจยัแสดงชดัเจนวา่การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้มมีผลกระทบอยา่ง
มากต่อความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กรและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรด้านส่ิงแวดล้อม ซ่ึงจะส่งผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขนัและความส าเร็จของโรงแรมต่อไป 
 1.2 ผูบ้ริหารธุรกิจโรงแรมสีเขียวควรใหค้วามส าคญักบัการสนบัสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้มจากองคก์ร โดยผูบ้ริหารตอ้ง
ท าให้พนกังานรับรู้ไดว้่าองคก์รมองเห็นคุณค่าการเสียสละในการท างานพร้อมทั้งให้การช่วยเหลือและสนบัสนุนความตอ้งการ
พ้ืนฐานใหดี้ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การกล่าวค าช่ืนชม การตอบแทนรางวลั การเพ่ิมเงินเดือน โบนสัประจ าปี สวสัดิการพิเศษ การ
ไดรั้บรางวลัพนกังานดีเด่น เป็นตน้ 

1.3 ผูบ้ริหารธุรกิจโรงแรมสีเขียวควรให้ความส าคัญกับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรทั้ งด้านจิตใจ  
ดา้นการคงอยู ่ดา้นบรรทดัฐาน ทั้งน้ีผลการวิจยัแสดงชดัเจนว่าความผูกพนัของพนกังานต่อองคก์รเป็นตวัแปรเช่ือมโยงระหว่าง
การรับรู้การสนับสนุนด้านส่ิงแวดล้อม การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านส่ิงแวดล้อม พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี 
ขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไปสู่ผลการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
 1.4 ผูบ้ริหารธุรกิจโรงแรมสีเขียวควรให้ความส าคญักบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ผูบ้ริหารควรส่งเสริมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีให้แก่พนักงาน โดยให้พนักงานรู้จักการแสดงน ้ าใจและให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานอยา่งเตม็ใจ อาจจะเวียนส่งพนกังานเขา้ร่วมโครงการจิตอาสาหรือเป็นตวัแทนขององคก์รช่วยเหลือสังคม
และแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
 2. ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรน าไปศึกษากบัสถานประกอบการประเภทอ่ืน ๆ ท่ีมีความหลากหลายมากยิง่ข้ึนเพ่ือเป็นการสนบัสนุนองค์
ความรู้เน่ืองจากสถานประกอบการประเภทอ่ืน ๆ อาจมีบริบทท่ีแตกต่างไป 
 2.2 ควรมีการศึกษาถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น กลยุทธ์ดา้นทรัพยากรมนุษย์ 
เป็นตน้ 
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