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ตัวแบบความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อม
องค์การต่อผลลัพธ์การทำงานของพนักงานปฏิบัติการงาน
ส่วนหน้าของโรงแรมในจังหวัดเพชรบุรี
Model of Person-Environment Fit on Employees
Performanceoutcomes of Front Office Hotel Employees
in Phetchaburi Province
ประสิทธิ์พร เก่งทอง
อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงระดับความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับ
สภาพแวดล้อมองค์การ (P-E Fit) 2) ระดับผลลัพธ์การทำงานของพนักงานปฏิบตั กิ ารงานส่วนหน้า
ของโรงแรม 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อม
องค์การกับผลลัพธ์การทำงาน 4) ศึกษาอิทธิพลของความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับสภาพ
แวดล้อมองค์การต่อผลลัพธ์การทำงาน โดยความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อม
องค์การ (Person-Environment Fit: P-E Fit) แบ่งเป็น 3 ด้านคือ ความสอดคล้องระหว่างบุคคล
กับองค์การ (Person-Organization Fit: P-O Fit) ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับกลุ่ม (PersonGroup Fit: P-G Fit) ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับงาน (Person-Job Fit: P-J Fit) ผลลัพธ์
การทำงานแบ่งเป็น 3 ด้านคือ ความพึงพอใจในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์การ พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานปฏิบัติการงานส่วนหน้าของโรงแรม
คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานในงานส่วนหน้าของโรงแรมในจังหวัดเพชรบุรี จาก 30 โรงแรม รวม
จำนวนพนักงาน 188 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่าง
ตอบแบบสอบถามและรับกลับโดยผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ
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ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อมองค์การ
ทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับสูง 2) ระดับผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจในการทำงานอยู่ในระดับสูง
ด้านความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การอยู่ในระดับปานกลาง
3) ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับกลุ่มและความ
สอดคล้องระหว่างบุคคลกับงานมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการทำงาน ความผูกพันต่อ
องค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การอยู่ในระดับปานกลาง 4) ความสอดคล้อง
ระหว่างบุคคลกับองค์การและความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับกลุ่ม สามารถร่วมกันทำนาย
ความพึงพอใจในการทำงานได้ร้อยละ 30.3 ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การและ
ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับงานสามารถร่วมกันทำนายความผูกพันต่อองค์การได้ร้อยละ
38.2 ความสอดคล้ อ งระหว่ า งบุ ค คลกั บ องค์ ก ารและความสอดคล้ อ งระหว่ า งบุ ค คลกั บ กลุ่ ม
สามารถร่วมกันทำนายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การได้ร้อยละ 36.8 เมื่อทดสอบ
อิทธิพลแต่ละตัวแปรพบว่าความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่มี
อิทธิพลต่อผลลัพธ์การทำงานทั้ง 3 ด้าน
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยคือ ควรมีการคัดเลือกบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับสภาพ
แวดล้อมในการทำงานของแผนกงานส่วนหน้าของโรงแรม เพือ่ เพิม่ ผลลัพธ์การทำงานของบุคลากร
คำสำคัญ: ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อม, ผลลัพธ์การทำงาน

Abstract
The objectives of this aim to study (i) the degree of persons and their environment
in the hotel (P-E fit); (ii), the performance outcome of employees at the front office
department in; (iii) the degree of employees, organization environment and performance
outcome fit; (iv), the influence of (P-E fit) and performance outcome.
The P-E fit consisted of 3 dimensions. Which were Person-Organization Fit (P-O
Fit), Person-Group Fit (P-G Fit) and Person-Job Fit (P-J Fit). The outcomes of work
performance were job satisfaction, organization commitment and organizational citizenship
behavior. This research used the quantitative method by sending questionnaires to employees
of 30 hotels. Only 188 questionnaires were returned. Descriptive statistics, Pearson Product
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Moment Correlation Coefficient and Multiple Regression Analysis were used to analyze
data.
From the research found that, three dimension of person fit (P-O, P-G, and P-J)
was significant at the medium level of Person-Environment Fit (P-E Fit). 2) The PersonOrganization (P-O Fit) had relationship to job satisfaction, organizations commitments and
organizational citizenship behavior in medium level. 3) Person-Groups Fit (P-G Fit) caused
a positive relationship to the job satisfaction, organizations commitments and organizational
citizenship behavior in high level. Person-Job Fit (P-J Fit) had a positive relationship with
job satisfaction, organizations commitments and organizational citizenship behavior in
medium level.
Consistency about Person-Organization Fit (P-O Fit) and Person-Group Fit (P-G Fit)
could predict the job satisfaction at 30.3%. Person-Organization Fit (P-O Fit) and Person-Job
Fit (P-J Fit) could predict the organizational commitment at 38.2%. Person-Organization Fit
(P-O Fit) and Person-Group Fit (P-G Fit) could predict the organizational citizenship
behavior at 36.8% significance.
The recommendation of this research was suitable recruitment and selection of
employees at the front office department in the hotel was absolutely essential because it
could boost the effectiveness of employees’ performance.
Keyword: Person-Environment Fit, Performance Outcomes

บทนำ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถสร้างรายได้
เข้าสู่ประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง WTO คาดการว่าในปี ค.ศ. 2020 จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเพิ่มสูง
ขึ้นเป็น 16,000 ล้านครั้ง นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศของไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 7.51 เปอร์เซ็นต์ จากสถิตินักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยระหว่างปี
2548-2553 พบว่า จำนวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 11,516,936 คน ในปี
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2548 เป็น 15,841,683 คน ในปี 2553 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวและความ
เข้ ม แข็ ง ของปั จ จั ย พื้ น ฐานด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว เช่ น การเปิ ด ของสนามบิ น สุ ว รรณภู มิ สิ น ค้ า
ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ในปี 2554 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทย
จำนวน 19,098,323 คน เพิ่มขึ้น 3,161,923 คน หรือเพิ่มขึ้น 19.84% สามารถสร้างรายได้จาก
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนประเทศไทยได้ถึง 776,217.20 ล้านบาท เป็นรายได้ที่
เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 30.94 (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
ตารางที่ 1 ค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยว

หน่วย : บาท

ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว

2548

2549

2550

2551

2552

ค่าซื้อของที่ระลึก

1,089.13

1,106.47

1,071.78

1,025.34

996.27

ค่าที่พัก

1,018.34

1,077.40

1,145.32

1,189.11

1,198.11

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

722.97

717.45

731.10

740.22

725.26

ค่าใช้จ่ายเพื่อการบันเทิง

494.03

472.82

479.91

476.45

461.93

ค่าพาหนะเดินทางใน
ประเทศ
ค่าบริการท่องเที่ยว

311.96

385.40

393.74

419.43

412.59

165.68

180.99

177.66

168.27

151.60

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตร็ด

87.29

107.69

121.44

122.81

65.45

รวม

3,890.13

4,048.22

4,120.95

4,142.30

4,011.21

(ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2555)
จากตารางจะพบว่าตั้งแต่ พ.ศ. 2551- 2552 ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศไทย มีค่าที่พักเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจโรงแรม
เป็นธุรกิจที่มีความสำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย เพราะ
ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่สามาสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมากและมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนือ่ ง ดังนัน้ ลูกค้าในธุรกิจโรงแรมจึงกลายเป็นปัจจัยทีจ่ ะสร้างรายได้เข้าสูธ่ รุ กิจโรงแรม บุคลากร
ของโรงแรมเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะสร้างคุณค่า (Value) ในการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อสร้างความ
พึงพอใจในการใช้บริการให้กับลูกค้าได้ และก่อให้เกิดความสำเร็จให้แก่ธุรกิจโรงแรมได้ เนื่อง
การบริการที่ดีและมีคุณภาพนั้นจะเกิดจากบุคลากรที่มีคุณภาพ ซึ่งหากบุคลากรในโรงแรมมี
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ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานจะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์การทำงานที่มีศักยภาพ
ลักษณะของการบริการในโรงแรมจะมีลักษณะพิเศษ คือ เป็นการบริการที่ลูกค้าต้องเข้า
มารับบริการด้วยตนเอง โดยที่ลูกค้าจะจะได้รับบริการเฉพาะบุคคลและในช่วงเวลาที่ต้องการ
เท่านั้น การให้บริการลูกค้าจะต้องมาจากการกระทำของบุคคลและเป็นการบริการที่สามารถ
บริการให้แก่ลูกค้าได้ ทุกเพศ ทุกวัย และทุกเชื้อชาติศาสนา โดยที่ผลิตภัณฑ์ในการให้บริการของ
โรงแรมจะเป็นห้องพักและบริการอื่นๆที่โรงแรมมี โดยไม่สามารถเก็บรักษาเพื่อใช้ก่อนหรือหลัง
วันที่กำหนดได้ ผู้ประกอบการมีวัตถุประสงค์ของการให้บริการแก่ลูกค้าคือผลกำไรที่ได้รับจาก
การจ่ายค่าตอบแทนที่ลูกค้าจ่ายกลับคืนมา (ธาราทิพย์ ทากิ, 2549)
จากการบริการที่ได้กล่าวมานั้นปัจจัยที่ขับเคลื่อนความสำเร็จที่สำคัญคือบุคลากรของ
องค์การที่จะเป็นผู้ที่นำเสนอการบริการที่มีคุณภาพสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าและเกิด
การกลับมาใช้บริการอีก ดังนั้นถ้าบุคลากรมีการรับรู้ถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม
จะส่งผลให้ผลลัพธ์ในการทำงานบุคลากรในโรงแรมสูงขึ้น ซึ่งจากผลลัพธ์ที่สูงขึ้นนี้จะเป็นปัจจัย
ที่ส่งผลให้โรงแรมสามารถสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าได้เหนือกว่าคู่แข่งจากพนักงานที่มีคุณภาพ
ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาระดับความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับ
สภาพแวดล้อมองค์การ ซึ่งประกอบไปด้วย ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ ความ
สอดคล้ อ งระหว่ า งบุ ค คลกั บ กลุ่ ม และความสอดคล้ อ งระหว่ า งบุ ค คลกั บ งานซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี
อิทธิพลต่อผลลัพธ์การทำงานของบุคลากรในองค์การทัง้ สามด้าน คือ ความพึงพอใจในการทำงาน
ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ ของพนักงานระดับปฏิบัติ
การในโรงแรม จังหวัดเพชรบุรี ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาระดับความสอดคล้อง
ระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อมองค์การต่อระดับผลลัพธ์การทำงานทัง้ สามด้าน เพือ่ นำผลทีไ่ ด้รบั
ไปใช้ประโยชน์ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อมองค์การ (Person Environment Fit: P-E Fit) ได้ แ ก่ ความสอดคล้ อ งระหว่ า งบุ ค คลกั บ องค์ ก าร (PersonOrganization Fit: P-O Fit) ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับกลุ่ม (Person-Group Fit: P-G Fit)
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และความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับงาน (Person-Job Fit: P-J Fit)
2. เพื่อศึกษาระดับผลลัพธ์การทำงาน (Individual Outcomes) ของบุคลากรภายใน
โรงแรม 3 ด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจในการทำงาน (Job Satisfaction) ความผูกพันต่อองค์การ
(Organization Commitment) และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ (Organizational
Citizenship Behaviors)
3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อม
(Person–Environment Fit) กับผลลัพธ์การทำงาน (Individual Outcomes) ของพนักงานปฏิบัติ
การงานส่วนหน้าของโรงแรมในจังหวัดเพชรบุรี
4. ศึกษาอำนาจการทำนายและอิทธิพลของความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับสภาพ
แวดล้อมขององค์การ (Person–Environment Fit) กับผลลัพธ์การทำงาน (Individual Outcomes)
ของพนักงานปฏิบัติการงานส่วนหน้าของโรงแรมในจังหวัดเพชรบุรี
ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อม
(Person-Environment Fit : P-E Fit)

ผลลัพธ์การทำงาน
(Individual Outcomes)

ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ
(Person – Organization Fit : P-O Fit)

ความพึงพอใจในการทำงาน
(Job Satisfaction)

ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับกลุ่ม
(Person – Group Fit : P-G Fit)

ความผูกพันต่อองค์การ
(Organization Commitment)

ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับงาน
(Person – Job Fit : P-J Fit)

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ
(Organization Citizenship Behavior)
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กรอบแนวคิดการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
1. ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อมองค์การ (P-E Fit) มีความสัมพันธ์
ต่อผลลัพธ์การทำงาน (Individual Outcomes) ของพนักงานปฏิบัติการงานส่วนหน้าของโรงแรม
ในจังหวัดเพชรบุรี
2. ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อมองค์การ (P-E Fit) มีอิทธิพล
และสามารถร่วมทำนายผลลัพธ์การทำงาน (Individual Outcomes) ของพนักงานปฏิบัติการงาน
ส่วนหน้าของโรงแรมในจังหวัดเพชรบุรี

ทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีความสอดคล้องระหว่างบุคคล (P) กับสภาพแวดล้อม (E) เป็นตัวที่แสดงให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏอยู่รอบตัวบุคคล (P) โดยที่สิ่งแวดล้อม
ที่ปรากฏอยู่รอบตัวบุคคล (P) นั้น อาจรวมถึงสถานที่ หรือตัวบุคคลอื่นที่อยู่ภายในสิ่งแวดล้อม
อาทิเช่น เพื่อนร่วมงาน การแสดงพฤติกรรมต่างๆของเพื่อนร่วมงาน สถานที่ทำงาน ค่านิยมของ
องค์การ รูปแบบองค์การ รูปแบบในการทำงาน ซึ่งมุมมองหรือทัศนคติของบุคคล (P) ที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวบุคคลนั้น ได้จากประสบการณ์ในการมองเห็น หรือการอยู่ร่วมภายใน
สิ่งแวดล้อมนั้น ทำให้เกิดการตัดสินคุณค่า (Social value) จนเป็นทัศนคติส่วนบุคคลขึ้น ซึ่ง
ทัศนคติหรือมุมมองต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นได้ทั้งในแง่ลบและแง่บวก (Yu, K. Y. T. 2007)
ทฤษฎีความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อม (The Person-Environment Fit Theory)
ประกอบไปด้วย 3 แง่มุม ดังนี้ 	
1. ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ (Person-Organization Fit) คือ การที่
บุคคลมีการรับรู้ถึงความสอดคล้องของค่านิยม เป้าหมาย ปทัสถาน บุคลิกลักษณะ วัฒนธรรม
มาตรฐานและความต้องการ ที่สอดคล้องกับองค์การ ความสอดคล้องที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นความรู้สึก
ทางด้านบวกที่บุคคลมีต่อองค์การ และสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้เกิดแก่บุคคลได้
ซึ่งจะต้องเกิดจากความร่วมมือกันของบุคคลและองค์การ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน
(Vogel, R. M. & Feldman, D. C. 2009) การที่จะเกิดความสอดคล้องของบุคคลกับองค์การได้
นั้น อย่างน้อยที่สุดจะต้องเกิดขึ้นจากการจัดหาสิ่งต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคล
และองค์การ หรืออาจเกิดจากความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายที่มีคุณลักษณะพื้นฐานที่ใกล้เคียงกัน
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องของบุคคลกับองค์การ เช่น ด้านความสามารถหลัก (Competency)
(Jr. D. C. M., 2002)
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2. ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับกลุ่ม (Person-Group Fit) คือ การที่บุคคล
สามารถที่จะแสดงบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากองค์การต่อกลุ่มเพื่อนร่วมงานได้อย่าง
เหมาะสม และบุคคลรับรู้ถึงความสอดคล้องของคุณค่า ทักษะ ความสามารถ ความคิดเห็น
เป้าหมาย บุคลิกลักษณะ และบรรทัดฐานส่วนบุคคล ที่สอดคล้องกับกลุ่มที่บุคคลนั้นร่วมงาน
(Jr. D. C. M., 2002) และความสอดคล้องนั้นจะต้องทำให้กลุ่มประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
ที่ได้ตั้งไว้ ความสอดคล้องของสมาชิกในกลุ่มสมาชิกจะเชื่อมโยงกับคุณภาพของการทำงาน เช่น
บุคคลที่มีประสิทธิผลของงานสูงแสดงถึงความสอดคล้องกับกลุ่มเพื่อนร่วมงาน จึงทำให้มีส่วน
ร่วมมีในการตัดสินใจภายในกลุ่ม (Vogel, R. M. & Feldman, D. C. 2009)
3. ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับงาน (Person-Job Fit) คือ ความสอดคล้อง
ระหว่างความปรารถนาและความต้องการในการทำงานของบุคคล ความรู้สึกทางบวกของบุคคล
ต่อสภาวะแวดล้อมในการทำงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ระดับการศึกษา
และความรู้สึกถึงการได้รับยอมรับของบุคคลเมื่อได้ทำงานนั้น กับ ความต้องการตามตำแหน่งงาน
และคุณลักษณะของงานตามตำแหน่งงานนั้น (Ballout, I. H. 2007) ความสอดคล้องของบุคคล
กับงานเป็นแนวทางที่ใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานดูจาก
ทักษะ ความสามารถ และสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับตำแหน่งงานจากผู้สมัคร (Sekiguchi, T.
2007)
ผลลัพธ์ในการทำงานของบุคลากร (Individual work outcomes) ในองค์การสามารถที่จะ
พิจารณาได้จากหลายแนวคิด ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งที่จะศึกษาแนวคิด 3 ด้านดังต่อไปนี้
1. ความพึงพอใจในการทำงาน จุรีพร กาญจนการุณ (2549, หน้าที่ 52) ได้กล่าวว่า
เป็นความรู้สึกโดยรวมของบุคคลที่มีต่อการทำงานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจาก
การปฏิบัติงาน จนทำให้เกิดผลเป็นความพึงพอใจที่ทำให้บุคคลมีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่น
มีขวัญและกำลังใจที่จะทำงานและผลสำเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ขององค์การได้ นอกจากนี้
เดวิส (Davis, 2006) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจในการทำงานว่าเป็นกลไกที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลกับสภาพแวดล้อม จุดมุ่งหมายของความพึงพอใจในการทำงานเป็นการรวม
เอาความรู้สึกของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะพิเศษที่มีความหลากหลายของงาน เพื่อนำไปสู่
การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับงานที่ทำอยู่ และเป็นการเรียนรู้ถึงความต้องการของ
พนักงาน

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2557)
Volume 6 Number 1 (January - June 2014)

วารสาร ธุรกิจปริทัศน์
Business Review

59

2. ความผูกพันต่อองค์การ สเตียร์ (Steers, 1977 อ้างถึงใน สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2549,
หน้า 99) ได้ให้ความหมายผูกพันต่อองค์การ คือ ความรู้สึกของพนักงานที่แสดงว่าเป็นหนึ่งเดียว
กับองค์การ มีค่านิยมที่กลมกลืนกับสมาชิกองค์การคนอื่นๆ และเต็มใจที่จะอุทิศกำลังกายและ
กำลังใจเพื่อปฏิบัติภารกิจขององค์การ นอกจากนี้ อัลเลน และเมเยอร์ (Allen & Mayer, 1990
cited in Davis, 2006, p. 35) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นส่วนที่ครอบคลุมถึงความรู้สึก
ของบุคคลทางด้านจิตใจและอารมณ์ที่มีต่อองค์การ ซึ่งความผูกพันต่อองค์การมีหลากหลายแง่มุม
โดยทั่วไปความผูกพันต่อองค์การที่สามารถนำมาใช้ได้คือ แนวคิดของอัลเลนและเมเยอร์ ที่ได้
ทำการแบ่งความผูกพันต่อองค์การออกเป็น 3 แง่มุม ได้แก่ 1. ความผูกพันด้านความรู้สึก
(affective commitment) 2. ความผูกพันด้านการคงอยู่ (continuance commitment) 3. ความผูกพัน
ด้านบรรทัดฐาน (normative commitment)
3. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์ การ ออร์แกน โพดชาคอฟและแม็คเคนซี
(Organ, Podsakoff & MacKenzie, 2005 อ้างถึงใน สฎายุ ธีระวณิชตระกูล, 2549, หน้า 20)
กล่าวว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเองจากตัวของบุคลากรที่
อยู่นอกเหนือจากองค์การกำหนดไว้ เป็นพฤติกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประสิทธิ์ผลองค์การ
โดยได้จำแนกรูปแบบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ออกเป็นรูปแบบพฤติกรรมต่างๆ
ดังนี้ 1. พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) 2. พฤติกรรมการคำนึงถึงผู้อื่น (Courtesy)
3. พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) 4. พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic
Virtue) 5. พฤติกรรมความสำนึกในหน้าที่ (Conscientiousness)

วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานส่วนหน้าภายในโรงแรม
ในเขตจังหวัดเพชรบุรี โดยคัดเลือกโรงแรมตามเกณฑ์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เพชรบุรีซึ่งใช้โรงแรมตามกลุ่มสถานพักแรมในระดับ 1-3 จำนวน 30 แห่ง โดยผู้วิจัยได้ส่ง
แบบสอบถามเพื่อขอข้อมูลเบื้องต้นของจำนวนพนักงานปฏิบัติการงานส่วนหน้าของโรงแรมไปยัง
โรงแรมในระดับ 1-3 มีจำนวนประชากรอยู่ 309 คน ผู้วิจัยคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ
ประชากรโดยใช้การเปิดตารางของเครซี่และมอแกน (Robert V. Krejcie and Earyle W.
Morgan, 1970 อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551, หน้า 48-49) โดยกำหนดให้มรี ะดับความเชือ่ มัน่
95% และยอมให้ขนาดความคลาดเคลือ่ นของค่าสัดส่วนประชากรเกิดขึน้ ได้ไม่เกิน + 5% (e = 0.05)
จากการเปิดตารางเครซีแ่ ละมอแกน กลุม่ ตัวอย่างทีต่ อ้ งใช้ในการวิจยั เท่ากับพนักงานจำนวน 188 คน
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วิธีการสุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้การสุ่มอย่างมีระบบ (Systematic Random
Sampling) ผูว้ จิ ยั ได้ทำการเลือกกลุม่ ตัวอย่างจาก 30 โรงแรม โดยวิธกี ารเปรียบเทียบบัญญัตไิ ตรยาง
ทีละโรงแรม รวมทั้งหมด 188 คน (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2550. หน้า 17-20)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ดัดแปลงจาก งานวิจัยเรื่องของ
วิกตอเรีย (Davis, 2006) โดยนำมาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ในแต่ละด้านด้วยการหาความ
สอดคล้องภายใน โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบราค
(ธานิน ศิลป์จารุ. 2551. หน้า 415-420) และวัดหาค่าค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามได้ทั้งฉบับ
เท่ากับ 9.47 โดยแบบสอบถามสามารถแบ่งได้ดังนี้ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล
แบบสอบถามเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อม แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ผลลัพธ์จากการทำงานของบุคลากร
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากรวบรวมข้อมูลผู้วิจัย
ได้ดำเนินการและประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติในการวิจัย
ดังนี้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) และการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบมาตรฐาน
(Standard Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัย
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไป 180 ฉบับ ได้รับแบบสอบถาม
ตอบกลับมาจำนวน 158 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 87.77
ผลการศึกษาพบว่าพนักงานกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายจำนวน 60 คน (ร้อยละ 38.0) เป็น
เพศหญิง 98 คน (ร้อยละ 62.0) อายุเฉลี่ยพนักงานอยู่ที่ 32 ปี การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ต่ำกว่าปริญญาตรี 94 คน (ร้อยละ 59.5) และอยู่ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป 64 คน (40.5)
(N = 158)
ผลการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ก ารรั บ รู้ ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งบุ ค คลกั บ สภาพ
แวดล้อมขององค์การของพนักงาน ประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้ ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับ
องค์การ (X̄ = 3.76) อยู่ในระดับสูง ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับกลุ่ม (X̄ = 4.00) อยู่ใน
ระดับสูง ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับงาน (X̄ = 3.87) อยู่ในระดับสูง จากระดับค่าคะแนน
สูงสุด คือ 1- 5 ระดับ
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กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ถึงผลลัพธ์การทำงาน ประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้ ความพึงพอใจ
ในงาน (X̄ = 2.52) อยู่ในระดับสูงจากระดับค่าคะแนนสูงสุด คือ 1-3 ระดับ และความผูกพันต่อ
องค์การ (X̄ = 3.69) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ (X̄ = 4.06) อยู่ในระดับสูงจาก
ระดับค่าคะแนนสูงสุด คือ 1-5 ระดับ
การทดสอบสมมติฐาน 1. ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อมองค์การ (P-E
Fit) มีความสัมพันธ์ต่อผลลัพธ์การทำงาน (Individual Outcomes) ของพนักงานปฏิบัติการงาน
ส่วนหน้าของโรงแรมในจังหวัดเพชรบุรี
ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ของความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การต่อผลลัพธ์การ
ทำงาน (* p < .05)
ความสัมพันธ์ของความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การต่อผลลัพธ์การทำงาน

r

p

ด้านความพึงพอใจในการทำงาน

0.493* 0.000

ด้านความผูกพันต่อองค์การ

0.548* 0.000

ด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ

0.453* 0.000

ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การมีความสัมพันธ์ต่อผลลัพธ์การทำงานด้านความ
พึงพอใจในงาน ด้านความผูกพันต่อองค์การ และด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การมีความ
สัมพันธ์สูงสุดต่อด้านความผูกพันต่อองค์การ
ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ของความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับกลุ่มต่อผลลัพธ์การทำงาน
(* p < .05)
ความสัมพันธ์ของความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับกลุ่มต่อผลลัพธ์การทำงาน

r

p

ด้านความพึงพอใจในการทำงาน

0.478* 0.000

ด้านความผูกพันต่อองค์การ

0.513* 0.000

ด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ

0.587* 0.000

* p < .05
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ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับกลุ่มมีความสัมพันธ์ต่อผลลัพธ์การทำงานด้านความ
พึงพอใจในงาน ด้านความผูกพันต่อองค์การ ด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับกลุ่มมีความสัมพันธ์สูงสุด
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ
ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ของความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับงานต่อผลลัพธ์การทำงาน
(* p < .05)
ความสัมพันธ์ของความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับงานต่อผลลัพธ์การทำงาน

r

p

ด้านความพึงพอใจในการทำงาน

0.510* 0.000

ด้านความผูกพันต่อองค์การ

0.583* 0.000

ด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ

0.509* 0.000

* p < .05
ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับงานมีความสัมพันธ์ต่อผลลัพธ์การทำงานด้านความ
พึงพอใจในงาน ด้านความผูกพันต่อองค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับงานมีความสัมพันธ์สูงสุด
ต่อด้านความผูกพันต่อองค์การ
จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อม
องค์การ (P-E Fit) มีความสัมพันธ์ต่อผลลัพธ์การทำงาน (Individual Outcomes) ของพนักงาน
ปฏิบัติการงานส่วนหน้าของโรงแรมในจังหวัดเพชรบุรี จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1
การทดสอบสมมติฐาน 2. ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อมองค์การ
(P-E Fit) มีอทิ ธิพลและสามารถร่วมทำนายผลลัพธ์การทำงาน (Individual Outcomes) ของพนักงาน
ปฏิบัติการงานส่วนหน้าของโรงแรมในจังหวัดเพชรบุรี
ผลการศึกษาพบว่า ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ (X ) และความสอดคล้อง
ระหว่างบุคคลกับกลุ่ม (X ) สามารถร่วมทำนายผลลัพธ์การทำงานด้านพึงพอใจในการทำงานได้
โดยที่อำนาจในการทำนายอยู่ที่ร้อยละ 28.2 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่า
ตัวแปรอิสระด้านความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ (β = .336) มีอิทธิพลมากที่สุด
1

2
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รองลงมาคือด้านความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับกลุ่ม (β = .306) มีอิทธิพลน้อยที่สุดต่อตัวแปร
ตามด้านความพึงพอใจในงาน
ตารางที่ 5 ค่าสถิติของตัวพยากรณ์ ที่ใช้ในการพยากรณ์ความสอดคล้องระว่างบุคคลกับสภาพ
แวดล้อมกับผลลัพธ์การทำงาน ด้านความพึงพอใจในการทำงาน (Y1) โดยพิจารณาจากตัวแปร
อิสระที่มีนัยสำคัญทางสถิติเท่านั้น
ตัวพยากรณ์

B

S.E. B

ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ (X )

.171

.039

.336 4.338 .000

ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับกลุ่ม (X )

.174

.044

.306 3.950 .000

.164

7.183 .000

1

2

β

t

p

R² = .290 Adjusted R2² = .282 F = 37.699 p = .000
ค่าคงที่

1.179

*p < .05
ดังนั้นสมการถดถอยที่สามารถทำนายความพึงพอใจในการทำงานได้ คือ
Y2

= 1.179 + 0.171 (X ) + 0.174 (X )
1

2

สมการดั ง กล่ า วข้ า งต้ น นี้ ส ามารถวิ เ คราะห์ ไ ด้ ว่ า ความสอดคล้ อ งระหว่ า งบุ ค คลกั บ
องค์การและความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับกลุ่ม มีอิทธิพลและสามารถร่วมทำนายผลลัพธ์จาก
การทำงานด้านความพึงพอใจในการทำงาน
ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ (X ) และความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับ
งาน (X ) สามารถร่วมทำนายผลลัพธ์การทำงานด้านความผูกพันต่อองค์การได้ โดยที่อำนาจ
ในการทำนายอยู่ที่ร้อยละ 42.3 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่าตัวแปรอิสระ
ด้านความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับงาน (β = .394) มีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมาคือด้าน
ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ (β = .293) มีอิทธิพลน้อยที่สุดต่อตัวแปรตามด้าน
ความผูกพันต่อองค์การ
1

3
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ตารางที่ 6 ค่าสถิติของตัวพยากรณ์ ที่ใช้ในการพยากรณ์ความสอดคล้องระว่างบุคคลกับสภาพ
แวดล้อมกับผลลัพธ์การทำงาน ด้านความผูกพันต่อองค์การ (Y2) โดยพิจารณาจากตัวแปรอิสระ
ที่มีนัยสำคัญทางสถิติเท่านั้น
ตัวพยากรณ์

B

S.E. B

ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ (X1)

.276

.077

.293 3.570 .000

ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับงาน (X3)

.383

.080

.394 4.788 .000

.257

4.548 .000

β

t

p

R² = .429 Adjusted R2 = .423 F = 68.026 p = .000
ค่าคงที่

1.168

*p < .05
ดังนั้นสมการถดถอยที่สามารถทำนายความผูกพันต่อองค์การได้ คือ
Y2 = 1.168 + 0.276 (X ) + 0.383 (X )
1

3

สมการดั ง กล่ า วข้ า งต้ น นี้ ส ามารถวิ เ คราะห์ ไ ด้ ว่ า ความสอดคล้ อ งระหว่ า งบุ ค คลกั บ
องค์การและความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับงาน มีอิทธิพลและสามารถร่วมทำนายผลลัพธ์จาก
การทำงานด้านความผูกพันต่อองค์การได้
ตารางที่ 7 ค่าสถิติของตัวพยากรณ์ ที่ใช้ในการพยากรณ์ความสอดคล้องระว่างบุคคลกับสภาพ
แวดล้อมกับผลลัพธ์จากการทำงาน ด้านความตั้งใจในการลาออกจากงาน (Y3) โดยพิจารณาจาก
ตัวแปรอิสระที่มีนัยสำคัญทางสถิติเท่านั้น
ตัวพยากรณ์

B

S.E. B

β

t

p

ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ (X )

.161 .057 .207 2.799 .006

ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับกลุ่ม (X )

.418 .064 .481 6.511 .000

1

2

R² = .376 Adjusted R2² = .368 F = 46.652 p = .000
ค่าคงที่
*p < .05

1.789 .239

7.494 .000
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ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ (X ) และความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับ
กลุ่ม (X ) สามารถร่วมทำนายผลลัพธ์จากการทำงานด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ
ได้ โดยที่อำนาจในการทำนายอยู่ที่ร้อยละ 36.8 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่า
ตัวแปรอิสระด้านความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ (β = .207) มีอิทธิพลมากที่สุด
รองลงมาคือด้านความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับกลุ่ม (β = .481) มีอิทธิพลน้อยที่สุดต่อตัวแปร
ตามด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ
1

2

คือ

ดังนั้นสมการถดถอยที่สามารถทำนายด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ ได้
Y3 = 1.789 +.161 (X ) +.418 (X )
1

2

สมการดั ง กล่ า วข้ า งต้ น นี้ ส ามารถวิ เ คราะห์ ไ ด้ ว่ า ความสอดคล้ อ งระหว่ า งบุ ค คลกั บ
องค์การและความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับกลุ่ม มีอิทธิพลและสามารถร่วมทำนายผลลัพธ์จาก
การทำงานด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ

อภิปรายผล
ผลการศึกษาโดยสรุปพบว่า พนักงานกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้ถึงระดับความ
สอดคล้องระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อม (P-E Fit) ทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับสูง โดยที่ความ
สอดคล้องระหว่างบุคคลกับกลุ่ม (P-G Fit) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาเป็นความสอดคล้อง
ระหว่างบุคคลกับงาน (P-J Fit) และความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ (P-O Fit) ตาม
ลำดับ จะเห็นได้ว่าความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับกลุ่ม (P-G Fit) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อาจเป็นไป
ได้ว่าธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่ใช้พนักงานในการให้บริการแก่ลูกค้าเป็น ซึ่งในการให้บริการลูกค้า
จะเป็นการให้บริการที่เป็นลักษณะที่มีความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันของพนักงาน พนักงาน
จะต้องปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ตนเองได้รับให้สอดคล้องกับกลุ่มเพื่อนร่วมงานและส่งเสริม
ให้กลุ่มสามารถทำงานได้บรรลุตามเป้าหมายของโรงแรม ซึ่งในกระบวนการให้บริการนั้นจะต้อง
อาศั ย กลุ่ ม พนั ก งานที่ ท ำงานร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งสอดคล้ อ งและเหมาะสม การรั บ รู้ ร ะดั บ ความ
สอดคล้องระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อมของโรงแรมทั้งสามด้านอยู่ในระดับสูงจึงเป็นส่วนที่
ส่งผลให้พนักงานรับรู้ถึงระดับผลลัพธ์ทั้ง 3 ด้าน ที่สูงด้วยเช่นกัน จากผลการวิจัยได้พบว่า
ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์กบั ผลลัพธ์การทำงานของพนักงาน
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โรงแรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมอสเล่ (Jr, D. C. M., 2002) ที่ได้ทำการศึกษาอิทธิพลของ
ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับงาน ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ และความสามารถ
ในการรับรูข้ องบุคคลกับทัศนคติตอ่ การทำงาน ประสิทธิภาพในการทำงานและการลาออกจากงาน
พบว่าความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ นั้นจะมีความสัมพันธ์ต่อผลลัพธ์การทำงานของ
บุคคลมากที่สุด โดยที่มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของชิน (Shin, Y., 2005) ที่ได้ทำการศึกษา
อิทธิพลของการรับรู้ถึงความสอดคล้องของบุคคลกับสภาพแวดล้อมของทีมในบริษัทเกาหลี
โดยมุ่ ง ที่ จ ะศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย ที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ความสำเร็ จ ของที ม ผลการวิ จั ย พบว่ า ตั ว แบบด้ า น
ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับกลุ่ม และตัวแบบด้านความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับงาน
มีอิทธิพลต่อกระบวนการสร้างทีมมากกว่าตัวแบบด้านความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ
สอดคล้องกับงานวิจัยของแอลนิค (Alniaclk, E., Alniaclk, U., Erat, S., & Akcin, K., 2013) ได้
ทำการศึกษาความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ (Person-Organization Fit) ความพึงพอใจ
ในการทำงาน (Job satisfaction) และความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร (Affective organizational
commitment) กับความตั้งใจในการเปลี่ยนงาน (Turn over intention) โดยกลุ่มที่ศึกษาเป็น
บุคลากรทางการศึกษาจำนวน 200 คน ซึ่งผลการศึกษาพบว่าความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับ
องค์การสามารถลดผลกระทบเชิงลบของความพึงพอใจในการทำงานที่มีส่งผลต่อความตั้งใจใน
การลาออกจากงานได้
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจุง (Jung, H. S., Namkung, Y. & Yoon, H. H., 2010) ได้
ทำการศึกษาการรับรู้คุณค่าจริยธรรมทางธุรกิจ (business ethical value) ของพนักงาน ต่อความ
สอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ (P-O Fit) และความตั้งใจในการลาออกจากงาน (Turnover
intention) ในอุตสาหกรรมการให้บริการด้านอาหาร (Food service) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
ศึกษาจำนวน 788 คน ผลการศึกษาพบว่า คุณค่าจริยธรรมทางธุรกิจ (business ethical value)
ที่พนักงานรับรู้ มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ
ซึ่งจะเห็นได้ว่าคุณค่าจริยธรรมทางธุรกิจ (business ethical value) ที่พนักงานรับรู้ ทำให้พนักงาน
มีความสอดคล้องระหว่างตัวพนักงานกับองค์การสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้พนักงานมีความตั้งใจในการ
ลาออกจากงาน (Turnover intention) ที่ต่ำลง และสอดคล้องกับงานของสาวิตรี พูลสมบัติ (2550)
พบว่าพนักงานที่มีความเหมาะสมกับงาน จะมีความพึงพอใจในการทำงานมากกว่าพนักงานที่ไม่มี
ความเหมาะสมกับงาน และพนักงานที่มีความเหมาะสมกับงานจะมีความผูกพันต่อองค์การสูงกว่า
พนักงานที่ไม่มีความเหมาะสมกับงาน
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ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1. การรักษาระดับความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ (P-O Fit) ควรสร้างระบบ
การคัดเลือกพนักงาน ที่สามารถวัดทัศนคติ ความเชื่อและค่านิยมของพนักงานที่สอดคล้องกับ
วั ฒ นธรรมของโรงแรม ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ โ รงแรมสามารถรั ก ษาระดั บ ของผลการดำเนิ น งาน
(Outcome) ของพนักงานให้อยู่ในระดับสูงได้ โรงแรมที่สามารถสรรหาพนักงานที่มีทัศนคติ
ความเชื่อและค่านิยมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของโรงแรมได้สามารถที่จะเพิ่มผลลัพธ์การทำงาน
ได้และลดความตั้งใจในการลาออกของพนักงานได้
2. การรักษาระดับความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับกลุ่ม (P-G Fit) ควรมีการจัด
กิจกรรมร่วมกันภายในองค์การเพื่อที่จะสร้างความเชื่อใจ (Trust) ให้เกิดแก่บุคลากรที่ทำภายใน
โรงแรม เป็นการสร้างความพร้อมที่จะให้ความเชื่อมั่นแก่บุคลากรที่จะเข้ามาทำงานร่วมกันภายใน
โรงแรม มีฝึกอบรมพนักงานในการทำงานเป็นทีมและจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ของ
พนักงานภายในโรงแรม มีการจัดระบบการปฐมนิเทศพนักงานทั้งระบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ เพื่อสร้างความประทับในครั้งแรกที่ได้เข้ามาร่วมงานของพนักงานใหม่ ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ระดับความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับกลุ่มภายในโรงแรมได้
3. การรักษาระดับความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับงาน (P-J Fit) ควรมีการคัดเลือก
พนักงานตรงตามความต้องการตามตำแหน่งงาน เพื่อให้พนักงานที่เข้ามาสามารถที่จะใช้ความรู้
ความสามารถที่มีอยู่ได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีการอบรมหรือพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
พัฒนาความรู้และทักษะในการทำงานของพนักงาน ควรมีโครงการวางแผนเส้นความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ (Career path) ให้กับพนักงาน เพื่อจูงใจให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงานและ
ทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ
fffffffff
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