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การวิ จัยนี้ มีวัต ถุประสงค เพื่อศึ กษา อิทธิ พลของคุณ ลักษณะดานชีวสั งคมกลยุท ธทางอาชี พ
สมรรถนะอาชีพและความผูกมัดพนักงานที่มีผลตอความสําเร็จในอาชีพบริการอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว โดยใชระเบียบวิธีการวิจัย 2 แนวทาง คือ เชิงปริมาณและเชิงคุณ ภาพ การวิจัยเชิง
ปริ ม าณใช แ บบสอบถามเก็ บ ข อ มู ล จากพนั ก งานบริ ก ารอุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ย ว ใน
กรุงเทพมหานครจํานวน 1,019 ราย และวิเคราะหขอมูลดวยแบบจําลองโครงสราง (SEM) ดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปลิสเรล (LISREL) และทําการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ เจาะลึก
กลุมตัวอยางจํานวน 10 ราย
ผลจากการศึกษา พบวา กลยุทธทางอาชีพ มีอิทธิพลโดยรวมตอความสําเร็จในอาชีพมาก
ที่สุด รองลงมา คือ สมรรถนะอาชีพ ความผูกมัดพนักงาน และคุณ ลักษณะดานชีวสังคมของ
พนักงานในอาชีพบริการตามลําดับ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาโดยรวมพบวาตัวแปรแฝงทุกตัว สามารถ
อธิบายการผันแปรความสําเร็จในอาชีพของพนักงานไดในระดับสูง
ผลการศึ กษาสะท อนใหเ ห็น วา กลยุท ธท างอาชี พมี ความสํา คัญ อยา งยิ่ งต อการสร า ง
ความสําเร็จในอาชีพ กลาวคือ กลยุทธทางอาชีพของพนักงานบริการในอุตสาหกรรมทองเที่ยวมี
ความสําคัญที่สุดเพราะสะทอนถึงความรู ความเขาใจ ทักษะในงาน จนทําใหเกิดกลยุทธทาง
อาชีพที่ประสบความสําเร็จ ดังนั้นผูบริหารควรมุงพัฒนาบุคลากรของตนใหมีทักษะในอาชีพ
มุงเนนการสรา งโอกาสในการทํางาน และสง เสริ มโอกาสที่จ ะให พนัก งานได แสดงออกถึ ง
ความรูความสามารถในงานอยางเต็มที่ อันเปนการผลักดันศักยภาพจากภายในของพนักงานมาสู
การพัฒนาองคการตอไป
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Abstract
The purposes of this research were to examine 1) bio-social characteristics of professional
strategy, professional competency, employee engagement and success of service and
tourism industry, 2) influence of bio-social characteristics of professional strategy,
professional competency and employee engagement affecting success of service and
tourism industry. This study was conducted by applying 2 research methodologies, both
quantitative and qualitative. To the quantitative approach, questionnaires were used to
collect data from 1,019 employees working in the service and tourism industry in Bangkok
Metropolitan. Then the data was analyzed by implementing SEM and LISREL - a
statistical software package. To the qualitative approach, in-depth interview was conducted
with 10 samples.
The results indicated that the professional strategy had the most influence on career
success, followed by the professional competency, the employee engagement and the biosocial characteristics of employees working in the service and tourism industry,
respectively. When considering overall factors, it found that all latent variables could be
used to explain the career success at high level.
The study reflected that professional strategy plays an important role for career
success. It can be said that professional strategy of service employees in tourism industry is
the most important element to reflect knowledge, understanding and proficiency in their
work so as to obtain success in professional strategy. Therefore management should focus
on employee development to obtain professional proficiency, creating chances in their work
and promote opportunities for employees to show knowledge and ability in their task in
order to drive internal potential of employees for organization development.
Keywords: Career Strategies, Professional Competencies, Employee Engagement,
Tourism and Hospitality Industry
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ความสําคัญของปญหา
อุตสาหกรรมทอ งเที่ยวเปนอุ ตสาหกรรมสําคัญ ที่นํารายไดเขาสูประเทศ มีการขยายตัวสูง
อยางตอเนื่อง และมีบทบาทสําคัญ ตอ ระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ มิใชเพียงเงินตรา
ตางประเทศที่ หลั่ งไหลเขามา แตยั งสรางมูล คา ใหกับธุ รกิจอื่ น ๆดวย เชน ธุ รกิจทอ งเที่ย ว
โรงแรม สถานบริการ ภัตตาคาร รานอาหาร และ รานเครื่อ งดื่ม นํามาซึ่งการจางงาน การ
พัฒนาอาชีพ และกระจายความเจริญ ไปสูภูมิภ าค (การทอ งเที่ยวแห งประเทศไทย, 2556)
หนวยงานที่เกี่ยวขอ งทั้งภาครัฐ และเอกชนจึงควรเตรียมความพรอ ม โดยเฉพาะภาคธุรกิจ
บริการในอุ ตสาหกรรมการทอ งเที่ยวนั้น ตอ งดําเนินการเตรียมการควบคูไปกับการพัฒนา
คุณ ภาพบริ ก าร สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก ตลอดจนกระตุ น ให พ นั ก งานในอุ ต สาหกรรม
ท อ งเที่ ย วมี ค วามพร อ ม มุ ง มั่ น ตั้ ง ใจเพื่ อ ให เ กิ ด ความสํ า เร็ จ ในอาชี พ (career success)
(จิรประภา อัครบวร, 2549)
ความสํา เร็ จในอาชี พนั้ นเปน สิ่ง ที่ต อบสนองความตอ งการของบุ คคล และความ
ปรารถนาผานการบรรลุเปาหมายผลสําเร็จในการพัฒนาทักษะ สั่งสมเปนประสบการณการ
ทํางาน (Akrivos, Ladkin, & Reklitis, 2007) ซึ่งเปน ความสามารถในการสรางเครือ ขา ย
กอใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ และเมื่อบุคคลประสบความสําเร็จก็ยอ มทําใหอ งคการ
ประสบความสําเร็จ ดวย (Ramaswami, Dreher, Bretz, & Wiethoff, 2010) ขณะเดียวกั น
ความสําเร็จในอาชีพของบุคคลนั้นนําไปสูความกาวหนาในการเลื่อนตําแหนง คาตอบแทนที่
สูงขึ้น และเกิดความพึงพอใจในการทํางาน และยังคงอยูกับองค การตอ ไป ซึ่งสงผลเชิงบวก
ตอความกาวหนาขององคการ (Schneider, Macey, Barbera, & Martin, 2009)
ดังนั้นทุกองคการจึงลงทุนอยางมากในเรื่อ งของนโยบายการปฏิบัติงาน และสราง
รูปแบบความผูกมัดของพนักงานกับองคการ โดยมุงเนนใหพนักงานมีความพึงพอใจในการ
ทํางาน และมีความภาคภูมิใจในนายจางหรือ องค การ (O'Neill, Bilimoria, & Saatcioglu,
2004) แตการที่พนักงานมีความผูกมัดกับองคการ ก็ไมสําคัญ เทากับการที่พนักงานเหล านั้น
สามารถปฏิ บั ติ ง านได ดี แ ละมี ส มรรถนะอาชี พ (career competencies) อั น จะหมายถึ ง
สมรรถนะสวนบุค คลที่ปฏิบั ติงานให กับองคก าร (Lertwannawit, Serirat, & Pholpantin,
2009)
ความสํา เร็ จขององคก ารจะเกิด ได นั้น ยัง ตอ งอาศั ยบุ ค ลากรที่มี กลยุท ธท างอาชี พ
(career strategies) กลาวคือ บุคลากรในองคการนั้นตอ งเปนผูที่มีความสามารถนําเอาทักษะ
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ความรู ความชํานาญมาวางแผนในการทํางานของตน อั นจะเปนประโยชนตอ องคการและ
ชวยลดระยะเวลา ตลอดจนสภาวะแวดลอมที่ไมแนนอน เพื่อบรรลุเปาหมายในอาชีพที่สําคัญ
(Jauhari, 2006)
จากที่ไดกล าวมาขางตนบุคลากรเปนสวนหนึ่งของทรัพยากรที่สําคัญ ที่สุดสําหรับ
ธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการบริการ ที่ตอ งใหการสนับสนุน การพัฒนาพนักงาน เนน
คุณภาพมาตรฐาน และทักษะสูงในธุรกิจการดําเนินงานอุตสาหกรรมทอ งเที่ยวพนักงานจึงมี
บทบาทในการสรางภาพ ชื่อเสียงขององคการ กลยุทธทางอาชีพ สมรรถนะอาชีพ และความ
ผูกมัดพนักงาน จึงเปนปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการแขงขันของอุต สาหกรรมทอ งเที่ยว
และเปนประเด็นที่ควรไดรับการศึกษา
วัตถุประสงคและขอบเขตการศึกษาวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาอิทธิพ ลของคุณลั กษณะดานชีวสังคมกลยุทธทางอาชีพ สมรรถนะ
อาชีพและความผูกมัดพนักงานที่มีผลตอความสําเร็จในอาชีพบริการอุ ตสาหกรรมทอ งเที่ยว
เทานั้น และศึกษาพนักงานบริการอุตสาหกรรมทอ งเที่ยว ในกรุงเทพมหานครเนื่อ งจากเปน
เมืองหลวงของประเทศไทย และไดรับการจัดอันดับใหกรุงเทพมหานครเปนเมือ งทอ งเที่ยวที่
ดีที่สุดในโลกในป 2008
การทบทวนวรรณกรรม
ความสํ าเร็ จในอาชีพ (career success, SUCCESS) หมายถึ ง การรับ รู ของบุค คล
เกี่ ย วกั บความสํ าเร็ จ ในอาชี พ ที่ ต นได รั บ จากการทํ างานในองค ก ารรวมถึ ง ลั กษณะของ
ความสําเร็จ และความกาวหนาเชิงจิตวิสัย และเชิงวัตถุวิสัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจากอาชีพ
ที่เขาทําอยู ซึ่งความสําเร็จในอาชีพนั้นอาจจําแนกไดเปน 2 องคประกอบ คือ ความสําเร็จใน
อาชีพเชิงวัตถุวิสัย(objective career success) และความสําเร็จในอาชีพเชิงจิตวิสัย (subjective
career success) โดยความสําเร็จในอาชีพเชิงวัตถุ วิสัย คือ การรับรูในอาชีพของแตล ะบุคคล
ในสังคม (Kirchmeyer, 2006) รวมถึงลักษณะภายนอกของความสําเร็จในอาชีพ และตัวชี้วัด
สถานการณการทํางานของแตล ะบุคคล (Arthur, Khapova, & Wilderom, 2005) คํานึงถึ ง
บทบาททางสังคม และตําแหน งที่เปนทางการที่สงผลตอ ความเขาใจของสังคมโดยทั่วไป
มาตรฐานภายนอก เชน การจายเงินเดือน หรือการเลื่อนตําแหนง เปนมาตรวัดของความสําเร็จ
ในอาชีพเชิงวัต ถุ วิสัย สวนความสําเร็จในอาชีพเชิงจิตวิสัย จะอยูในบริบทความสําเร็จใน
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อาชีพทางดานจิตวิทยาของการประกอบอาชีพ เปนผลมาจากการจัดเตรียมการบรรลุ เปาหมาย
ในอาชีพสวนบุคคล (Godshalk & Sosik, 2003) ซึ่งพิจารณาไดความพึงพอใจในงาน (O'Neill,
et al., 2004) ดังนั้นองคประกอบของความสําเร็จในอาชีพจะประกอบดวย
1. เงิ นเดื อนและค าตอบแทน (salary and compensation, SALARY ) คื อ เงิ น เดื อ นและ
คาตอบแทนจากการทํางานโดยตรงที่จายใหเทากับเงินเดือ นการจายเงินอาจเหมาจายเปนราย
เดือน รวมถึ งวันหยุดปกตินายจางจายเดือ นละหนึ่งครั้งหรือ แบงจายเดือ นละสองครั้งสวน
คาตอบแทน หมายถึง คาจาง และสิทธิประโยชนที่ใหกับลูกจางหรือ พนักงาน อาจเปนในรูป
ของตัวเงิน และไมเปนตัวเงิน (เกษมสันต วิล าวัล ย,2545) รวมถึ งการใหรางวัล กับพนักงาน
ผูปฏิบัติงานดีเดนซึ่งคาตอบแทนจะไดรับอิ ทธิพลจากตลาดแรงงาน กฎหมาย ฐานะการเงิน
ของกิจการ คูแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน และความเปนธรรมในการจางงาน ดังที่คาเรน
และแบรนเซ็ทท (Karen, & Blansett, 2008) พบวารายไดมีความสัมพันธกับอํ านาจสําหรับ
ตํ า แหน ง ผู บ ริ ห าร ผู ห ญิ ง ที่ มี ร ายได สู ง มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความพึ ง พอใจในงานและ
ความกาวหนาความสําเร็จในอาชีพ (Day & Allen, 2004)
2. การเลื่ อ นตําแหนง (promotion, PROMOTIO) คือ หนาที่ความรับผิดชอบตอ งาน
ของพนักงานที่ได รับมอบหมาย โดยจะพิจารณาถึ งทักษะความรูความชํ านาญงานประจํ า
ตําแหนง คุณลักษณะที่เหมาะสมกับตําแหนงงาน จํานวนครั้งของการไดเลื่ อ นตําแหนงงาน
(Kuznia, 2006) การมีสว นรวมของบุคคลในการประกอบอาชีพเกี่ย วขอ งกับกิ จกรรมการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง ซึ่งการกระทําเหลานั้นจะสงผลที่สําคัญ ตอ อาชีพในการตําแหนงของแต
ละบุคคล (Bozionelos, 2004) จากการทบทวนวรรณกรรมการวัดความสําเร็จในอาชีพเชิงวัตถุ
วิสัยจึงไมอาจเพียงพอตอการประเมินความสําเร็จของแตละบุคคล เพราะความสําเร็จในอาชีพ
อาจมาจากความสําเร็จจากภายในหรือความสําเร็จในอาชีพเชิงจิตวิสัย
3. ความพึง พอใจในการทํางาน (job satisfaction, JOBSATIS) คือ ความภูมิใจในการ
ทํางานบริ การ สถานที่ที่ป ฏิบัติ งาน หัว หนา ไววางใจ และพอใจในการปฏิบัติง าน เพื่อ น
รวมงาน สภาพการทํ างาน คา จา ง การมี โอกาสก าวหนา ในงาน การไดรั บการยอมรั บ
กอใหเกิดความมั่นคงในการทํางาน การเปลี่ ยนแปลงคาตอบแทน ที่เพิ่มขึ้นหรือ ลดลง มี
ผลกระทบไปดวยกันในระดับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน (Ensher, Craig, &
Murphy, 2001)เมื่อพนักงานรูสึกวามีความมั่นคง ปลอดภัย มีความสุขกับงาน พึงพอใจกับงาน
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ที่ทําในมุมมองการทํางานของตน ( unnett, B. J., Duffy, J. A., Fox, S., Gregory, A., Lituchy,
T., Miller, J.,2007)
ความผูกมัดพนักงาน (employee engagement, ENGAGEME) คือ การสรางความ
ผูกพัน ของพนักงานต อ งานที่ทํา (พรรัตน แสดงหาญ, 2551) เมื่อ ใดที่ มีความผูก มัดกั บ
องคการและงานมากขึ้น ศักยภาพและพลังแฝงก็จะปรากฏออกมาอยางเต็มที่(จิรประภา อั ครบวร, 2549) ทั้งนี้ความผูกมัดพนักงานสวนใหญไดรับการนิยามเปนความผูกมัดทางอารมณ
และความผูกมัดทางปญ ญาตอ องคการ (Blickle, Oerder, & Summers, 2010) รวมถึ งความ
พยายามแสดงออกด า นการตั ด สิ น ใจของพนั ก งานในการปฏิ บั ติ ง าน (Janeiro, 2010)
ความชอบทํางานซึ่งเปนสภาวะทางดานจิตใจไดแก มิติดานความรูสึกผูกมัดพนัก งาน มิติดาน
การเรียนรูการแสดงความคิดเห็น (Blickle, et al., 2010) และมิติดานกายภาพ (Truss, Soane,
Edwards, Wisdom, Croll, & Burnett, 2006) ซึ่งความผูกมัดพนักงาน มีองคประกอบ ดังนี้
1. ความตองการอยูกับองคการ (STAY) คือการทําใหพนักงานมีความตอ งการอยูกับ
องคการ ถือเปนเงื่อนไขสําคัญที่สะทอนถึงการผูกมัดพนักงานใหอยูกับองคการ (พิชิต พิทักษ
เทพสมบัติ , 2552) พนั กงานที่มี ความปรารถนา ความตอ งการคงอยูกั บองคการ จึ งเป น
บุคลากรที่มีความยึดมั่นผูกมัดตอองคการ โดยพนักงานจะอยูไม คิดจะลาออก (Clarke & Hill,
212) ยิ่งไปกวานั้นยังชักชวนคนรูจักใหมาทํางานรวมกัน (Little & Little, 2006)
2. ความรูสึกดีตอองคการ (feel good organization, FELLGOOD) คือ ความปรารถนา
ที่จะอุทิศตนใหกับองคการการพูดถึงองคการจะเปนไปในทางบวกเสมอ (ปฐมพงษ โตพานิช
สุรีย, 2553) สิ่งเหลานี้สะทอนวาพนักงานที่มีความรูสึกดีตอ องคการจะกล าวถึ งองคการใน
ทางบวกตอบุคคลอื่น เชน เพื่อนรวมงานและลูกคาขององคการ (Bennett & Bell, 2004)
3. ความมุงมั่ นสร างผลงาน (STRIVE) คือ การทุมเทสร างผลงาน อุ ทิศ กําลั งกาย
กําลังใจปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ และหนาที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่
เพื่อเพิ่มผลผลิตและบริการตอลูกคา อันจะทําใหบรรลุตามเปาประสงคขององคการ (Suhasini
& Babu, 2013)รวมไปถึ งความมุ งมั่ น ในการปฏิ บั ติง านในหน า ที่ ใ หมี คุ ณ ภาพ ถู ก ต อ ง
ครบถ วนสมบูรณมีความคิดริเริ่มสรางสรรค (Suhasini & Babu, 2013) และมีการพัฒนา
ผลงานใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง (Higgins, 2006) ดังนั้นความผูกมัดจึงเปรียบเสมือ นกุญ แจ
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สําคัญ อยางหนึ่งในการรักษาพนักงานผูที่มีความพรั่งพรอ มสูงไวกับองคการ (Rampersad,
2006)
สมรรถนะอาชีพ (career competencies, COMPETEN) คือ ความรูความชํานาญ
งานของพนักงานบริ การเฉพาะดาน ของบุคคลในดานทัก ษะพื้นฐานการปฏิบัติ งานตางๆ
(Kong, Cheung, & Song, 2012) เชน ทําไมเราถึ งตอ งรูการทํางานนี้ รูวาเราจะทํางานนี้
อยางไร และรูวาเราตอ งทํ างานกับใคร (Kuijpers, Schyns, & Scheerens, 2006) จากการ
ทบทวนวรรณกรรมขางตนเกี่ยวกับสมรรถนะอาชีพ ผูวิจัยสนใจศึกษาสมรรถนะอาชีพจึงได
นํามาพัฒนาเปนองคประกอบเพื่อใชวัดสมรรถนะอาชีพดังนี้
1. การรู เ หตุ ผ ล (knowing-why competencies, KNOWWHY) นั้ น เป น ความสั ม พั น ธ กั บ
แรงจูงใจในอาชีพ เปาหมายสวนบุคคล และการแสดงตัวตน (Swanson & Wang, 2005)
เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะบุคคลกับงาน และการผสมผสานประสบการณการทํางานใหกลายมา
เปนภาพลักษณของตนเอง (Cappellen & Janssens, 2008) สวนปจจัยหลั กที่เปนแรงจูงใจใน
การยอมรับการทํางานในตางประเทศคือ ความกาวหนา คาตอบแทน และการเปลี่ ยนแปลง
ในวิถีชีวิต (Nakhata, 2007)
2. การรู วิธี (knowing-how competencies, KNOWHOW) เปน การสะท อ นให เห็ น
ความสัมพันธทางอาชีพ ทักษะ ซึ่งเกี่ยวของกับความรูในงาน ความรับผิดชอบในอาชีพ ที่มี
ความยื ดหยุน สามารถโยกยา ยไดรวมถึ งการสั่งสมข อ มู ล และความรูสว นบุ คคล (Chen,
Doherty, & Vinnicombe, 2005) ที่ส ามารถนิย ามได ว าเปน การเรี ยนรูจ ากประสบการณ
ขาวสาร ความรู ทัศนคติ ที่ไดรับหรื อ ที่ผานมา(Defillipi & Auther, 1994;Sullivan, 1999;
Eneroth &Larsson,1996) ซึ่ ง พนั ก งานบริ ก ารควรจะต อ งมี ไ หวพริ บ มี อั ธ ยาศั ย ดี เ ก ง
ภาษาตางประเทศและการสื่อสาร (Liu, 2002)
3. การรูคน (knowing-whom competencies, KNOWWHOM) นั้นคือ การรูคนภายในบริษัท
ภายนอกบริษัท ผูเชี่ ยวชาญบุคคลทางสัง คม (Ballout, 2007) รวมถึงความสัม พันธทางอาชี พ
เกี่ยวกับการมีระบบเครือขายทางสังคม (Cappellen & Janssens, 2008) สามารถที่จะสื่อสารหรือ
มีการติดตอระหวางองคการกับผูที่มสวนเกี่วของ เชน ลูกคา ผูซื้อ ผูจัดหา อันถือไดวาเปนขอดี
ในการสรางโอกาสการทํางาน (Parker, 2002) ซึ่งพนักงานบริการสํานักงานสวนหนาทั้งหมด
ควรเขา ใจลูกคา ควรแสดงทักษะความสามารถในการสื่ อสาร และการควบคุมอารมณ ( Guo,
2004)ตองพัฒนาความสัมพันธทั้งภายใน และภายนอกองคการ เชน กลุมสังคมตางๆ หรือ กลุม
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เพื่อนสมัยเรียน(Thomas, & Higgins, 1996) ซึ่งการมีความสัมพันธทางสังคมที่หลากหลายจะมี
ประโยชนอยางยิ่งตอองคการ และสงผลตอทัศนคติที่แตกตางในงาน(Au, & Fukada, 2002)
กลยุทธทางอาชีพ(career strategies, STRATEGI) คือ กระบวนการทํางานเพื่อ ให
บรรลุเปาหมายการทํางานลั กษณะเฉพาะที่นําไปสูความสําเร็จดานอาชีพ จากการทบทวน
วรรณกรรมที่ผานมาเกี่ยวกับกลยุทธทางอาชีพ ผูวิจัยไดประยุกตใชอ งคประกอบของกลยุทธ
ทางอาชีพตามแนวคิดของของยามาโต (Yamamoto, 2006) ดังนี้
1. การสรางโอกาสในการทํางาน (creating job opportunities, JOBOPP) คือ ทักษะ
และ ความรูที่จะตองเปลี่ยนอาชีพ ซึ่งโดยทั่วๆไปพนั กงานมักมีปฏิกิริยาตอ การเปลี่ ยนแปลง
(Yamamoto, 2006) ความกังวลของพนักงานสวนใหญเปนเรื่องของเครื่องมือปฏิบัติงานที่อาจ
มีผลตอความปลอดภัยในงาน และชอ งทางอาชีพ (Lau & Pang, 2000) ดังนั้นการเพิ่มทักษะ
การขยับขยายงานของพนักงานโดยทําใหพนักงานรูสึกวาเปนการผูกมัดในการทํางาน การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในหนาที่ และความรับผิดชอบพิเศษ พนักงานจึงพยายามพัฒนาความสัมพันธใหกลมกลื น
กับสภาพแวดลอมมากกวา (Payne & Cooper, 2004)
2. การนํ า เสนอตนเอง(self–nomination, SELFNOM) คื อ การที่บุ ค คลจะประสบ
ความสําเร็จไดนั้นจําเปนจะตอ งนําเสนอตนเองเพื่อ ใหบุคคลโดยรอบไดรูจัก และมองเห็น
ผลสัมฤทธิ์ของการทํางาน หรือพยายามแสดงศักยภาพของตนใหหัวหนางาน หรือ ผูบริหาร
มองเห็น เพื่อที่จะไดมอบหมายหนาที่สําคัญ และเขาสูตําแหนงงานที่ดีขึ้น (Dalton, & Kesner,
1983; Vancil, 1987)
3. การเขาใจลึ กซึ้งในอาชีพ(career insights, INSIGHTS) คือ ความรูในสาขาอาชีพ
ของตนอยางลึ กซึ้ง ความเขาใจชัดเจนในงาน เขาใจถึ งลั กษณะของงาน ขอบเขตความมุง
หมายของงาน ความเอาใจใสใหงานสําเร็จตามเปาหมาย (Ng, & Pine, 2003) ซึ่งการทําให
พนักงานมีความเขาใจอยางลึ กซึ้งในอาชีพของตนจึงเปนสิ่งสําคัญ ในความกาวหนาอาชีพ
(Kobayashi, 2009)
4. พฤติกรรมการทํางานที่เสริมการบริการ(work behavior in addition to service,
WORKBEH) คือพฤติกรรมที่ไมเปนทางการในการใหความรวมมือ ใหความชวยเหลื อ เพื่อ น
รวมงาน ความชวยเหลื อ ลู ก คา การเขา รว มกิ จกรรมขององค การ รวมถึ งการปฏิ บัติ งาน
นอกเหนือจากหนาที่ปกติของตน การพัฒนาและรักษาความสัมพันธกับคนอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ
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ในการใหค วามช วยเหลืองานหรื ออาชี พถือว าเปน สิ่งสํา คัญของกลยุทธท างอาชีพ (Monica
&Thomas, 2004)
คุณลักษณะดานชีวสังคม (biosocial, BIOSOC) งานวิจัยปจจุบันใหความสําคัญในการ
เก็ บ ข อ มู ลคุ ณ ลั ก ษณะด า นชี ว สัง คมของพนั ก งานจะหมายรวมถึ ง ลั กษณะส ว นบุ ค คลของ
พนักงานสวนหนาของโรงแรมมีสวนสําคัญในการรับรู การพัฒนาของบุคคลแตละคนซึ่งตกเปน
ตัวอยางของการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพและประสบการณ ซึ่ง
จากการทบทวนวรรณกรรมพบคุณลักษณะดานชีวสังคมมีผลตอความสําเร็จ
1. เพศ (GENDER) คือ พนักงานที่มีเพศแตกตางกัน จะมีความสําเร็จในอาชีพแตกตาง
กัน (Ashby & Schoon, 2010; Orser & Leck, 2010) เนื่องจากสรีระ อุปนิสัย ความละเอียด
รอบคอบ และความอดทนที่แตกตางกันทําให พนักงานที่มีเพศแตกตางกันจึงมีผลสัมฤทธิ์จาก
การทํางานที่แตกตางกันดวย นั่นคือเพศคือสิ่งที่กําหนดความสําเร็จในวิชาชีพ พบความแตกตาง
ทางเพศมี ผลต อความสํ าเร็ จในวิ ชาชี พรวมถึง โอกาสความกาวหนาในการทํา งานในวิ ชาชี พ
(Orser & Leck, 2010)
2. อายุ (AGE) ถื อได ว า เป น ตั ว แปรหนึ่ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ความสํ า เร็ จ ในอาชี พ
(Vanderheijden, Delange, Demerouti, & Vander Heijde, 2009) กลาวคือบุคคลที่มีอายุมากขึ้น
ยอมสัมพันธไปกับการมีประสบการณที่เพิ่มมากขึ้น มีความลุมลึก และความรับผิดชอบในการ
ทํางานสูงขึ้นไปตามอายุ และวุฒิภาวะที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง
3. การศึ ก ษา(Education, EDU) กลา วคื อการที่พ นัก งานไดรั บการสนั บสนุน ให มี
การศึ กษาสู งขึ้น เปนการพัฒ นาทั้ง สภาวะสมอง การเรีย นรู และทัก ษะการคิด การตั ดสินใจ
(Deckard, 2008) นอกจากนั้นการที่องคการอนุญาตใหพนักงานที่สนใจ และมีความตองการ
พัฒนาวิชาชีพ รวมถึ งเปด โอกาสการให พนัก งานไดเรี ยนรูสู งขึ้น มีสว นสํา คัญในการทําให
องคการนั้นบรรลุผลสําเร็จ (Dye & Garman, 2006) ในขณะที่ กัลซิ่น แนนซี่ กลอเรีย และคา
เรน(Gulcin, Nancy, Gloria & Karen, 2009) พบวาพนักงานที่ไดรับการพัฒนาความรู หรือ
ไดรับการรับรองจากผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้น จะเปนผูที่มีความกาวหนาทางอาชีพ ไดรับการ
ปรับเงินเดือน และเลื่อนตําแหนงงานเสมอ
4. สถานภาพสมรส (STATUS) กลาวคือความสําเร็จในอาชีพสวนหนึ่งนั้น ขึ้นอยูกับ
สถานภาพของแตละบุคคล กลาวคือ การที่บุคคลใดมีคูสมรส หรือบุตรใหตองรับผิดชอบดูแล
ยอ มส งผลต อ ศัก ยภาพการทํ างาน ความเหนื่ อ ยลา จากการงานที่ บ า น ความเครี ย ดในเรื่ อ ง
ครอบครัวอาจจะสงผลตอความสามารถในการทํางาน และความสําเร็จในอาชีพได (Ashby &
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Schoon, 2010) ในขณะที่คนโสดไมมีพันธะสามารถปฏิ บัติหนา ที่ไดอยางเต็มที่โดยไมมีหว ง
หรือภาระกังวลจึงมีโอกาสประสบความสําเร็จในหนาที่การงานไดมากกวา (Vera & Hucke, 2009)
5. ประสบการณ (experience, EXPER) คือจํานวนปที่พนักงานเริ่มเขาทํางานจนกระทั่ง
ถึ ง ขณะการทํ า วิ จั ย ซึ่ ง ประสบการณ ทํ า งานมี อิ ท ธิ พ ลต อ ความสํ า เร็ จ ในอาชี พ (Melamed,
1995;Chow & Luck, 1996)ในขณะที่จูด (Judge, 1995)พบวาประสบการณ ทํางานสงผลตอการ
เลื่อนตําแหนง และคาตอบแทน ตรงกันกับ คอกซ และฮาคูเอล (Cox & Harquail, 1991) พบวา
ประสบการณทํางานสงผลตอความสําเร็จในอาชีพ การไดรับคาตอบแทนที่สูงขึ้น
จากการทบทวนวรรณกรรม ทําใหไดตัวแปร และกรอบแนวความคิดดังภาพ 1 และ
สมมติฐานการวิจัยในรูปสมการโครงสรางความสัมพันธ ดังนี้
อายุ
(AGE)

เพศ
(GENDER)

การศึกษา
(EDU)
สถานภาพ
(STATUS)

คุณลักษณะดาน
ชีวสังคม
(BIOSOC)

การรูเ หตุผล
(KNOWWHY)
y) why)

การรูวิธี

การรูคน

(KNOWHOW)

(KNOWWHOM)

สมรรถนะอาชีพ
(COMPETEN)

ประสบการณ
(EXPER)

คาตอบแทน
(SALARY)

การสร างโอกาส
ในการทํางาน
(JOBOPP)

ความสําเร็จในอาชี พ
(SUCCESS)

ความพึงพอใจใน
งาน
(JOBSATIS)

การนําเสนอ
ตนเอง
(SELFNOM)
ความเขาใจลึกซึ้ง
ในอาชีพ
(INSIGHTS)

การเลื่อนตําแหนง
(PROMOTIO)

กลยุทธทางอาชีพ
(STRATEGIES)

ความผูกมัด
พนักงาน
(ENGAGEME)

พฤติกรรมการทํ างาน
(WORKBEHV)

ภาพ 1 ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ใชในการวิจัย
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ความตองการอยูกับ องคการ
(STAY)
ความรูสึกดีตอองคการ
(FEELGOOD)
ความมุงมั่นสรางผลงาน
(STRIVE)
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สมมติฐานขอที่ 1 ความสําเร็จในอาชีพขึ้นอยูกับ (ก) ความผูกมัดพนักงาน (ข) สมรรถนะ
อาชีพ (ค) กลยุทธทางอาชีพ และ(ง) คุณลักษณะดานชีวสังคม
SUCCESS = ƒ(ENGAGEME, COMPETEN, STRATEGI , BIOSOC)…...(1)
สมมติฐานขอที่ 2 ความผูกมัดพนักงานขึ้น อยูกับ (ก) สมรรถนะอาชีพ และ (ข) กลยุทธทาง
อาชีพ และ (ค) คุณลักษณะดานชีวสังคม
ENGAGEME = ƒ(COMPETEN, STRATEGI, BIOSOC) …………....…...(2)
สมมติฐานขอที่ 3 สมรรถนะอาชีพขึ้นอยูกับ (ก) กลยุทธทางอาชีพ และ (ข) คุณลั กษณะดาน
ชีวสังคม
COMPETEN = ƒ(STRATEGI, BIOSOC ) ………………..….…….............(3)
สมมติฐานขอที่ 4 กลยุทธทางอาชีพ ขึ้นอยูกับคุณลักษณะดานชีวสังคม
STRATEGI = ƒ(BIOSOC) ………………………..…..……….……….... ..(4)
ระเบียบวิธีการวิจัย
แนวทางการศึก ษานี้ ผู วิจั ยใชแ นวทางการวิ จัย เชิ งปริ มาณเปน หลั ก โดยผูวิ จัย ได กํา หนด
ประชากรเปาหมาย คือ พนักงานอุตสาหกรรมทองเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร แตเนื่อ งจาก
ประชากรมีขนาดใหญจึงสุมตัวอยางเพื่อเปนตัวแทนในการศึกษา จํานวน 1,019 ตัวอยาง โดย
กลุมตัวอยางมีคุณสมบัติเบื้องตน ดังตาราง 1 ซึ่งพบวาพนักงานบริการอุ ตสาหกรรมทอ งเที่ยวใน
เขตกรุงเทพมหานคร เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย สวนใหญ จบการศึกษาระดับปริญ ญาตรี
และยังโสด อายุประมาณ 31 ป และมีประสบการณในการทํางานประมาณ 8 ป
ตาราง 1 คุณลักษณะดานชีวสังคมของกลุมตัวอยาง (n = 1,019)
คุณสมบัติ

อัตราสวนรอย

เพศ
หญิง
ระดับการศึกษา
ม.6/ ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2557
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ตาราง 1 (ตอ)
คุณสมบัติ
สถานภาพ
โสด
สมรสและอยูดวยกัน
สมรสแตแยกกันอยู
คุณสมบัติ
อายุ (ป)
ประสบการณในการ
ทํางาน (ป)

อัตราสวนรอย

31.29

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
8.05

คา
ต่ําสุด
18

8.13

7.21

1

คาเฉลี่ย

66.24
25.81
7.95
คา
คาความ
สูงสุด
โดง
60
1.09
40

1.46

คาความ
เบ
0.84
2.23

ผูวิจั ยไดเ ก็บ รวบรวมขอ มูล จากประชากรเป าหมายกลุ ม นี้ ดว ยการสัม ภาษณ จาก
แบบสอบถาม ซึ่งผานการวิเคราะหความเชื่อ ถื อ ได โดยคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อ ถื อ ไดของ
มาตรวัดโดยภาพรวมอยูระหวาง .726 - .870 ถือวามีความเชื่อถือไดในระดับสูง จากนั้นผูวิจัย
จึงนํ าขอ มูลที่ ไดไปทําการวิเคราะหปจจัย แล วนํา คาของน้ํ าหนั กปจ จัยที่ คํานวณไดมาถ ว ง
น้ําหนักเพื่อใหตัวแปรที่สรางขึ้นมานั้นมีความถู กตอ งในการสราง (construct validity) (สุชาติ
ประสิทธิ์รัฐสินธุ กรรณิการ สุขเกษม โศภิต ผอ งเสรี และถนอมรัตน ประสิทธิเมตต, 2551)
จากนั้นจึงวิเคราะหความเห็นของกลุมตัวอยางตอตัวแปรในการศึกษา ดังตาราง 2
ตาราง 2 สถิติพรรณนาของตัวแปรในการวิจัย และคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือไดของมาตรวัด
ตัวแปร
กลยุทธทางอาชีพ
- การสรางโอกาสในการทํางาน
- การนําเสนอตนเอง
- ความเขาใจลึกซึ้งในอาชีพ
- พฤติกรรมการทํางานที่ เสริมการบริการ
สมรรถนะอาชีพ
- การรูเหตุผล
- การรูวิธี
- การรูคน
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2557

คาเฉลี่ย

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คา
ต่ําสุด

คา
สูงสุด

ความเชื่อถือได
ของมาตรวัด

8.2
12.5
12.6
13.5

1.5
2.0
2.0
2.1

1.3
4.9
6.8
7.1

11.3
17.3
17.5
18.0

.809
.726
.731
.764

18.3
29.3
20.384

2.4
4.4
3.85

10.9
12.0
9.44

25.1
40.3
30.53

.772
.785
.752
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ตาราง 2 (ตอ)
ตัวแปร
ความผูกมัดพนักงาน
- ความตองการอยูกับองคการ
- ความรูสึกดีตอองคการ
- ความมุงมั่นสรางผลงาน
ความสําเร็จในอาชีพ
- เงินเดือนและคาตอบแทน
- การเลื่อนตําแหนง
- ความพึงพอใจในงาน

คาเฉลี่ย

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คา
ต่ําสุด

คา
สูงสุด

ความเชื่อถือได
ของมาตรวัด

15.47
10.57
16.92

3.26
1.95
2.97

4.56
5.03
4.62

22.78
14.61
23.12

.853
.844
.863

12.75
12.50
32.11

2.10
2.64
5.30

7.30
5.09
18.58

16.95
18.94
40.64

.869
.817
.870

จากผลการวิเคราะหในตาราง 2 พบวา กลยุทธทางอาชีพนั้น พฤติกรรมการทํางานที่
เสริมการบริการ มีคาคะแนนสูงสุด รองลงมาคือ ความเขาใจลึกซึ้งในอาชีพ การนําเสนอตนเอง
และการสร างโอกาสในการทํางาน ตามลํ า ดับ ส วนสมรรถนะอาชีพนั้น พนัก งานบริการ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานครมีสมรรถนะอาชีพดานการรูเหตุผลมีคาเฉลี่ ย
อยู ใ นระดับ ปานกลาง คือ รูว า เลื อ กอาชี พนี้ ด วยเหตุ ผ ลใด และเข า ใจวิ ธีก ารปฏิ บั ติ แต
สมรรถนะอาชีพดานการรูวิธีมีคาเฉลี่ ยอยูในระดับสูง คือ เขาใจถึ งการอาชีพที่ตนเองทําอยู
และสมรรถนะอาชีพดานการรูคน มีคาเฉลี่ ยอยูในระดับสูงเชนกัน นั่นคือ พนักงานมีความ
เขาใจบุคคลรอบขางที่ทํางานรวมกัน สําหรับความผูกมัดพบวา ความตองการอยูกับองคการมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับสูง สวนความรูสึกดีตอ องคการ และ ความตอ งการอยูกับองคการอยูใน
ระดับปานกลาง
ในขณะที่ความสําเร็จในอาชีพนั้น พบวา เงินเดือน และคาตอบแทน รวมถึ งการเลื่ อ น
ตําแหนง และความพึงพอใจในงานลวนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูงทั้งสิ้น นอกจากการอธิบายถึง
สภาพทั่ว ไปของตั ว แปรแล ว ผู วิจั ย ยัง ได ตรวจสอบการกระจายของข อ มู ล ในทุ กตั วแปร
ประจักษที่ใชในการวิเคราะหพบวา ตัวแปรประจักษทุกตัวมีการกระจายของขอ มูล แบบปกติ
จึงเปนไปตามเงื่อ นไขของการวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสราง (structural equation
modeling, SEM) ซึ่งไดถู ก นํามาใช เปน เทคนิคการวิ เคราะห เพื่ อ ทดสอบสมมติฐานตาม
วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้ โดยทําการการวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปลิสเรล (linear
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structure relationship, LISREL) และทําการประมาณคาพารามิเตอรดวยเทคนิควิธีคาความ
เปนไปไดสูงสุด (Maximum Likelihood, ML)
สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะ
ผลการวิ เคราะห ป จจั ย (ตั วแปร) ที่ มี อิ ทธิ พลต อ ความสํ าเร็ จในอาชี พของพนั กงานบริ การ
อุ ตสาหกรรมทองเที่ ยว ไดผลการวิเคราะห ดังภาพ 2 ซึ่งพบวา พบวาเสนทางความสัมพัน ธ
ระหว า งตั ว แปรแฝงส ว นใหญ มี นั ย สํ า คั ญ โดยความสํ า เร็จ ในอาชี พ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
สมรรถนะอาชีพ ความผูกมัดพนักงาน กลยุทธทางอาชีพ และคุณลั กษณะดานชีวสังคม สวน
สมรรถนะอาชีพมีความสัมพันธกับ กลยุทธทางอาชีพ และคุณลักษณะดานชีวสังคม ในขณะที่
ความผูกมัดพนักงานมีความสัมพันธกับ สมรรถนะอาชีพ กลยุทธทางอาชีพ และคุณลั กษณะ
ดา นชี ว สัง คม สว นกลยุ ทธ ท างอาชี พความสัม พั นธ กั บคุ ณ ลั ก ษณะดา นชีว สัง คม อยา งมี
นัยสําคัญ

ภาพ 2 ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่สงผลตอความสําเร็จในอาชีพ
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ในลําดับตอ ไปผูวิจัยจะเสนอภาพเสนทางความสัมพันธ ในลักษณะของคาปรั บ
มาตรฐาน เพื่อ ประกอบการวิเ คราะห อิท ธิพลทางตรงและทางออมของป จจั ยตางๆที่
สงผลตอความสําเร็จในอาชีพ ดังภาพ 3 ซึ่งพบวา สมรรถนะอาชีพ กลยุท ธท างอาชีพ
และคุ ณลั กษณะดา นชี วสั งคมของพนั กงานบริ การอุ ตสาหกรรมทอ งเที่ย วที่ มีผ ลทั้ ง
ทางตรง และทางอ อ มต อ ความสํ า เร็ จ ในอาชี พ ของพนั ก งานบริ ก ารอุ ต สาหกรรม
ทองเที่ยว ยกเวนความผูกมัดเทานั้นที่มีแตอิทธิพลทางตรง

ภาพ 3 อิทธิพลทางตรงและทางออมตอความสําเร็จในอาชีพ
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จากภาพ 3 แสดงผลการวิเคราะหสมการโครงสราง ซึ่งผูวิจัยใชในการวิเคราะห และ
นําเสนอคาอิทธิพลทางตรง ทางออม และผลรวมของตัวแปรแฝงทุกตัว เพื่อแสดงอิทธิพลของ
ปจจัยแฝงของความสําเร็จในอาชีพ ดังตาราง 3
ตาราง 3 ผลรวมอิทธิพลทางตรง และทางออมที่มีตอปจจัยความสําเร็จในอาชีพ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุและผล

อิทธิพลของตัวแปร
ความผูกมัดพนักงาน
สมรรถนะอาชีพ
กลยุทธทางอาชีพ
คุณลักษณะดานชีวสังคม

ทางตรง
0.390
0.310
0.050
-0.040

ทางออม
0.000
0.140
0.429
0.001

ผลรวม
0.390
0.450
0.479
-0.039

เมื่อพิจารณารายละเอียด โดยการแจกแจงเปนอิทธิพลทางตรงและทางอ อ ม ดังตาราง
3 พบวา คุณลั กษณะดานชีวสังคม กลยุทธทางอาชีพของพนักงาน สมรรถนะอาชีพ ความ
ผูกมัดพนักงาน เปนปจจัยที่สงผลทั้งทางตรง และทางออมตอความสําเร็จในอาชีพ สอดคลอง
กับ สมมติ ฐานวิ จั ย ที่กํ า หนดไวเ กื อ บทั้ งหมด จะมี เ พี ย งความผู ก มั ดพนั ก งานที่ ส ง ผลต อ
ความสําเร็จในอาชีพเฉพาะทางตรงเทานั้น
การที่ค วามสํา เร็จ ในอาชี พ ไดรั บอิ ทธิพ ลจากกลยุ ทธท างอาชี พ สมรรถนะอาชี พ
ความผูกมัดพนักงาน ทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งหมายความวา การที่พนักงานจะสามารถมี
ความสําเร็จในอาชีพเกิดขึ้นไดนั่นตอ งมีอ งคประกอบของการมีกลยุทธในการทํางานที่จะ
สรางโอกาสในการสรางอาชีพ (Yamamoto, 2006) ซึ่งเปนการรับความรูเพื่อ สรางทักษะใน
งานใหเกิดขึ้นกับตัวพนักงาน การนําเสนอตนเองเปนการที่บุคคลจะประสบความสําเร็จไดนนั้
จําเปนจะตองนําเสนอตนเองเพื่อใหบุคคลโดยรอบไดรูจัก และมองเห็นผลสัมฤทธิ์ของการ
ทํางาน ซึ่งจะสรางใหเกิดความเขาใจลึกซึ้งในอาชีพ (Kuo, 2003) พรอมทั้งพฤติกรรมการ
ทํางานที่เสริมการบริการ(Akrivos, C., Ladkin, A., & Reklitis, P., 2007)
ในขณะที่สมรรถนะอาชีพ ถือเปนพื้นฐานความรู และทักษะสําคัญสําหรับการทํางาน
ภายใตหลั กความสามารถของพนักงานแตล ะบุคคล ซึ่งสะทอ นออกมาผานการปฏิบัติงาน
และการนําเสนอผลงานของบุคคลนั้น ตลอดจนการแสดงออกถึ งความสามารถอยางกวางๆ
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(Kuijpers, M. A. C. T., Schyns, B., & Scheerens, J., 2006) ซึ่งทําใหพนักงานเกิดความภูมิใจ
และความมุงมั่นที่จะทุมเทการทํางานเพื่อองคการนั้น จนกอใหเกิดความผูกมัดพนักงานไวกับ
องคการ และมีสวนทําใหพนักงานแสดงออกทั้งทางรางกาย อารมณ รวมถึ งความสามารถใน
กระบวนการรับรู เมื่อตนเองรูสึกเชิงบวกกับองคการ (Papalexandris & Galanaki, 2009)
ความผูกมัดพนักงานยังมีสวนสําคัญในการกระตุนทางรางกาย เชน ความมุงมั่น การ
ทุมเทและความเสียสละในการทํางาน ซึ่งความผูกมัดเหลานี้อ าจเกิดเพียงในดานใดดานหนึ่ง
หรือ ทุกๆดานพรอ มกัน(Yakin & Erdil, 2012) ดังนั้นการที่พนักงานมีความมุงมั่นในการ
ทํางาน ยอมกอใหเกิดผลงานที่ดี และมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของหัวหนางาน และองคการ อั น
นําไปสูการสนับสนุนจากหนวยงานหรือองคการนั้นใหเกิดความเจริญ กาวหนาในอาชีพการ
งาน และนํ าไปสูค วามสํา เร็ จในอาชีพ ทั้งในด านการเลื่ อ นตํ าแหนง การขึ้น เงิ นเดื อ นหรื อ
กอใหเกิดความพึงพอใจในงานที่ทํา(Gruman & Saks, 2011)
ผลการวิเคราะหตามกรอบแนวความคิดและสมมติ ฐานที่ตั้งไวนั้น มีขอคนพบซึ่งสรุป
สาระสําคัญและขอเสนอแนะไดดังนี้
1) กลยุทธทางอาชีพมีผลตอความสําเร็จในอาชีพของพนักงานบริการในอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว ดังนั้นผูบริหารควรมุงพัฒนาบุคลากรของตนใหมีทักษะในอาชีพ โดยมุงเนนการ
สรางโอกาสในการทํา งาน กล าวคื อ ผูบ ริการจะต อ งเขาใจถึ ง พฤติกรรมการทํ างานของ
พนักงาน สวนใหญไมตองการความซ้ําซากและจําเจในงานที่ทํา สวนใหญ มักสนใจกับสิ่งที่
แปลกใหมอยูเสมอ ผูบริหารจึงควรเปดโอกาสใหพนักงานของตนนั้นไดศึกษางานอยางทอ ง
แท และจัดใหมีการอบรมอยางตอ เนื่อ ง และเพียงพอเพื่อ ใหเกิดความเขาใจลึ กซึ้งในอาชีพ
และใชกระบวนการศึกษา และพัฒนานั้นสงเสริมใหพนัก งานไดแสดงออกทางศักยภาพของ
ตนดวยการนําเสนองาน หรือ การสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคในการทํางาน การสราง
นวัตกรรมบริการ เพื่อเปดโอกาสใหพนักงานนั้นไดมีการนําเสนอตนเอง เพื่อสรางความมั่นใจ
ในการทํางาน เปนที่ยอมรับของเพื่อนรวมงาน และทําใหผูบังคับบัญชาไดเห็นศักยภาพในการ
ทํางานแตละดาน เพื่อจะไดดึงศักยภาพนั้นมาพัฒนาองคการตอไป
3) สมรรถนะอาชีพ มีผลตอความสําเร็จในอาชีพของพนักงานบริการในอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว ดังนั้นผูบริหารควรริเริ่ม หรือ สงเสริมการจัดตั้งหนวยงานที่สนับสนุนการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรในองคการเนนการทํางานเปนทีม เพื่อ ถ ายทอดทักษะซึ่งกันและกัน
โดยมีผูจัดการฝายพัฒนาสมรรถนะในการทํางานของบุคคลากรอํ านวยความสะดวก และ
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สนับสนุนการทํางานแบบเปน ทีมเพื่อ สอนงานและแลกเปลี่ ยนความรู ซึ่งกันและกัน การ
พัฒนาสมรรถนะบุคคลากรดวยวิธีนี้องคการและบุคคลากรก็จะไดประสบความสําเร็จทั้งสอง
ฝาย ตัวอยางการกําหนดนโยบายสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในองคการเชน
นโยบายการจัดคูหูทํางาน (Buddy) ระหวางพนักงานใหมและพนักงานเกา เพื่อถายทอดทักษะ
ประสบการณ และวัฒนธรรมองคการสูคนใหม
แนวทางในการพัฒนาสมมรรถนะของพนักงานอี ก แนวทางหนึ่งคือ การสงเสริมให
พนั ก งานนั้ น เกิ ด การแลกเปลี่ ย นความรู ทั ก ษะและเจตคติ ร ะหว า งองค ก าร สํ า หรั บ
อุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ยว ควรมีค วามร วมมือ กัน ในการแลกเปลี่ ย นความรู และทัก ษะเพื่ อ
ยกระดับสมรรถนะของบุคคลากรในองคการ โดยมีสถาบันเฉพาะทางที่เปนศูนยกลาง โดย
รวมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
นอกจากการ สรางทั ศนคติสํ าหรับ บุคลากร และการเห็นความสําคั ญ ในการสรา ง
แรงจูงใจจากผูประกอบการในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร การพัฒนาดานความรูและ
ทักษะแลวความสําคัญบุคลากรจําเปนตอ งมีความมุงมั่นใฝหาความรู ประพฤติตนเปนคนดี
แลว ผูประกอบการตองมีความตระหนักในการสรางบรรยากาศในการทํางานที่ดี เขาใจวิธีการ
สรางขวัญ กําลังใจของบุคลากรควบคูไป
4) ความผูก มั ด ต อ องคก ารมี ผ ลต อ ความสํ า เร็ จ ในอาชี พของพนั ก งานบริ ก ารใน
อุ ตสาหกรรมทอ งเที่ยว ดังนั้น องคการควรสรางบรรยากาศการทํางานที่ดี มุงเนนการให
รางวัล และผลตอบแทนแกผูที่ปฏิบัติงานใหกับองคการดวยความมุงมั่น ทุมเท และเสียสละ
เพื่อเสริมสรางขวัญ และกําลั งใจในการทํางาน เกิดความสุขในการทํางาน และอยากอยูกับ
องคการ ซึ่งจะทําใหพนักงานเกิดความรูสึกผูกมัดตอองคการ
5) ความสําเร็จในอาชีพของพนักงานบริก ารในอุ ต สาหกรรมทอ งเที่ ยว ขึ้นอยูกั บ
คุณลักษณะดานชีวสังคม ดังนั้นผูบริหารควรใหความสนใจกับบุคลากรของตนที่หลากหลาย
โดยเฉพาะศักยภาพการทํางานของผูชาย กับผูหญิงที่แตกตางกัน รวมถึงสภาพครอบครัว โดย
มุงเนนการพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงานหญิงใหมากขึ้น และดึงศักยภาพของความ
เปนผูหญิงมาใชรวมกับความคล อ งตัวในการทํางานแบบผูชาย เพื่อ ใหพนักงานนั้นประสบ
ความสําเร็จในการทํางาน
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