ตัวแบบสมการโครงสร้างปัจจัยด้านบรรยากาศในองค์กร และความพึงพอใจในงาน
ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในเครือ
ดุสิต อิ นเตอร์เนชั ่นแนลในเขตกรุงเทพมหานคร
The Structural Equation Modeling of Organizational Climate Factors and
Job Satisfaction Affecting Employee Engagement of Hotel Employees of
Dusit International Group in Bangkok
ชาคริต ศรีสกุน
Chakrit Srisakun
อาจารย์ประจําสํานักวิชาบริหารธุรกิจและศึกษาทัวไปและผู
่
จ้ ดั การแผนกส่งเสริมวิชาการ
สังกัดสํานักวิชาการ วิทยาลัยดุสติ ธานี
Lecturer, Department of Business Administration and General Education,
Manager, Academic Support Department, Academic Affair, Dusit Thani College
E-mail: chakrit.sr@dtc.ac.th
บทคัดย่อ

งานวิจยั นี้ศกึ ษาถึงความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของบรรยากาศในองค์กร ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานโรงแรมในเครือดุส ิต อินเตอร์เนชั ่นแนลในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้เทคนิค การวิเคราะห์ค วามสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง เพื่อ
นําเสนอและอธิบายอิทธิพลทัง้ ทางตรงและทางอ้อมทีม่ ตี ่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโดยใช้ระเบียบวิธกี ารวิจยั เชิงสํารวจด้วยการ
เก็บแบบสอบถามจากพนักงานโรงแรมจากดุสติ ธานี กรุงเทพฯ และโรงแรมดุสติ ปริน๊ เซส ศรีนครินทร์ทเ่ี กีย่ วข้องกับผูเ้ ข้าพักทางอ้อม และ
กลุ่มทีเ่ กีย่ วข้องกับผูเ้ ข้าพักทางตรงจํานวน 265 ราย
ผลการศึกษาพบว่า ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานอันเป็ นตัวแปรตามและตัวแปรภายในสําหรับการศึกษาได้รบั อิทธิพลรวม
ในทิศทางบวกจากปั จจัยด้านบรรยากาศในองค์กรเท่ากับ .83 โดยเป็ นอิทธิพลทางตรงเท่ากับ.19
เป็ นอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับทางอ้อมเท่ากับ.64 อันมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยตัวแบบดังกล่าวมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับ
ทีย่ อมรับได้จากดัชนีวดั ความสอดคล้องหลายตัว( 2/df = 2.253, GFI=.895, RMSEA=.069, CFI=.958) โรงแรมในเครือดุสติ อินเตอร์เนชั ่น
แนลในเขตกรุงเทพมหานครสามารถเพิม่ ความผูกพันธ์ต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมโดยพิจารณาจากบรรยากาศในองค์กรและความพึง
พอใจในงานไปพร้อมกัน
คําสําคัญ : บรรยากาศในองค์กร ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน โรงแรมในเครือดุสติ อินเตอร์เนชันแนล
่
ตัวแบบสมการโครงสร้าง

Abstract

This paper aims to investigate the structural relationship of organizational climate factors and job satisfaction affecting
employee engagement of hotel employees of Dusit International Group in Bangkok by employing structural equation modeling
technique to demonstrate and describe the impact in terms of direct and indirect effect on employee engagement. The
comprises of 265 employees of Dusit Thani Bangkok and Dusit Thani Princess Srinakarin who had been working for back stage
and front stage. This survey research collected the data by questionnaire and analyzed by statistical applications.
The findings revealed that organizational climate had the total impact on employee engagement equal to .83, the direct effect
equal to .19 and indirect effect equal to .64 ( 2/df = 2.253, GFI=.895, RMSEA=.069, CFI=.958). Consideration the organizational
climate and job satisfaction simultaneously can be enhanced the degrees of employee engagement.
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1. บทนํา

ธุ ร กิ จ โรงแ รม เป็ น ห นึ่ งใน ธุ ร กิ จ ที่ อ ยู่ ภ าย ใต้
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วทีม่ กี ารเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี
ที่ผ่านมาของไตรมาสสุดท้ายของปี 2558 พบว่ าธุ รกิจโรงแรม
สามารถสร้างรายได้รวมเป็ นจํานวน 9,600 ล้านบาทซึ่งเติบโต
จากในช่วงไตรมาสเดียวกันในปี ทผ่ี า่ นมาถึงร้อยละ 7 (Kasikorn
Research Center, 2015) สอดคล้องกับผลการสํารวจของ STR
Globalในงานประชุมไทยแลนด์ ทัวริซ่มึ ฟอรั ่ม 2016 เปิ ดเผย
ว่าการให้บริการท่องเทีย่ วในประเทศไทยในปี 2558 นัน้ มีอตั รา
การเข้า พัก คิด เป็ นร้อ ยละ 73.6 สูง ขึ้น กว่ าปี ที่ผ่ า นมาร้อ ยละ
13.6 ซึ่งกลุ่มผู้ให้บริก ารท่ องเทีย่ วกล่าวว่าเป็ น การเติบโตที่สูง
ที่สุ ด ในรอบ 20 ปี สํ า หรับ หั ว ข้ อ หลัก ในการประชุ ม ในปี นี้
เกีย่ วกับเครือข่ายโรงแรมระดับโลกกับการรองรับนักท่องเทีย่ วที่
มีค วามต้อ งการสูงขึ้น ในปี 2559 (Post Up News, 2016) และ
หนึ่งในโรงแรมทีม่ เี ครือข่ายอยู่ทวโลกของประเทศไทย
ั่
คือ ดุสติ
อินเตอร์เนชันแนล
่
ที่มสี ํานักงานใหญ่อยู่ทก่ี รุงเทพมหานครซึ่ง
สอดคล้องกับข้อมูลคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการ
อุตสาหกรรมในปี 2554 ทีโ่ รงแรมดุสติ ธานีถูกกล่าวถึงในหัวข้อ
การแข่งขันในธุรกิจเชนโรงแรมยักษ์ ใหญ่ ของโลก (The Board
of Investment of Thailand, 2011) จึง ถื อ ได้ ว่ า ดุ ส ิต อิ น เตอร์
เนชัน่ แนล เป็ นโรงแรมสัญ ชาติ ไ ทยอัน เป็ นที่ รู้จ ัก ในระดับ
นานาชาติ ดุสติ อินเตอร์เนชั ่นแนลนัน้ เป็ นหนึ่งในเครือโรงแรม
ระดับชัน้ นําของเอเชียทีก่ ่อตัง้ โดยท่านผูห้ ญิงชนัตถ์ ปิ ยะอุย เมือ่
ปี พ.ศ. 2492 ในชื่อว่า โรงแรม ปริน๊ เซส ซึง่ ตัง้ อยู่บนถนนเจริญ
กรุ ง ในจัง หวัด กรุ ง เทพมหานคร และได้ทํ า การขยายธุ ร กิ จ
เพิ่ ม ขึ้ น ทั ้ ง ใน แ ล ะ ต่ างป ร ะ เท ศ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Dusit
International, 2016) ซึ่งในปั จจุบนั กรุงเทพมหานครยังคงเป็ น
เมืองท่องเทีย่ วทีส่ าํ คัญทีน่ ักท่องเทีย่ วต่างชาติให้ความสนใจเป็ น
อย่างมาก และในปี 2558 กรมการท่องเที่ยวได้แสดงจํานวนผู้
เยีย่ มเยือนชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานครเท่ากับ 18,580,855
คน ซึ่ ง เป็ นจัง หวัด ที่ม ีนั ก ท่ อ งเที่ย วสู ง ที่สุ ด ในประเทศไทย
(Department of Tourism, 2016) สํ า ห รั บ จุ ด แข็ ง ข อ งดุ สิ ต
อินเตอร์เนชั ่นแนล คือ ความสามารถในการสรรหาบุคลากรที่ม ี
ความรูค้ วามสามารถตรงในวิชาชีพการโรงแรมทีม่ ศี กั ยภาพใน
การทํางานในระดับสูงจากวิทยาลัยดุสติ ธานี ในขณะทีป่ ระเทศ
ไทยยังคงประสบปั ญ หาเรื่องบุ ค ลากรมืออาชีพ อีก ทัง้ ทํ าการ
จัดตัง้ งบประมาณในการพัฒ นาบุ ค ลากรร้อ ยละ 3 ของรายได้
ของแต่ ล ะโรงแรม เพราะดุ ส ิ ต อิ น เตอร์ เ นชั น่ แนลเชื่ อ ว่ า
บุคลากรนัน้ เป็ นทรัพ ยากรที่สําคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้
ก้า วไปสู่ ค วามเป็ นผู้ นํ า ในธุ ร กิ จ (Dusit International, 2014)
เพราะฉะนัน้ การรักษาบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพในการให้บริการให้ม ี
ความความผูกพัน ต่ อ องค์ก รจึงมีค วามสําคัญ อย่ างยิ่งต่ อ การ

เตรีย มความพร้อ มขององค์ ก รในการรองรับ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่ างชาติท่ีม ีแ นวโน้ มการเข้าพักในอัต ราที่สูงขึ้น และการ
แข่งขันทีส่ งู ขึน้ อย่างต่อเนื่องในสภาวการณ์ปัจจุบนั
เมือ่ กล่าวถึงความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร นักวิชาการส่วน
ใหญ่ ไ ด้ทํ า การศึก ษาปั จ จัย ดังกล่ าวเพื่อ ที่จ ะทดสอบ ค้ น หา
ปั จจัยร่วมที่มอี ิทธิพลหรือมีความสัมพันธ์ท่สี ามารถเป็ นปั จจัย
ส่ ง เสริม ระดับ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก รของบุ ค ลากรให้ อ ยู่ ใ น
ระดับสูง อาทิ Markos และ Sridevi (2010) ได้อธิบายว่าความ
ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรเป็ นปั จจัยหลักที่จะเพิม่ ศักยภาพ
ในการทํ า งาน และก่ อ นที่ จ ะเกิ ด ปั จจัย ดัง กล่ า วเกิ ด ขึ้น นั ้น
บุคลากรจะต้องมีความพึงพอใจในงาน นอกจากนัน้ บรรยากาศ
ในองค์ ก รก็ ม ี ค วามสัม พั น ธ์ ก ับ แรงจู ง ใจในการทํ า งานและ
พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิก ที่ดีข ององค์ ก ารอย่ างมีนั ย สํ าคัญ
(Ghanbari และ Eskandari,2012) ด้วยเหตุ น้ีค วามพึงพอใจใน
งานและบรรยากาศในองค์กรจึงเป็ นสิง่ ทีน่ ักวิชาการได้ยนื ยันว่า
มีค วามสัม พัน ธ์ ในเชิง บวกและมีอิท ธิพ ลต่ อ ความผู ก พัน ต่ อ
องค์ ก รของบุ ค ลากรอย่ างมีนัย สําคัญ อัน นํ าไปสู่ก ารเพิ่ม ศึก ย
ภาพในการทํางานอย่างไรก็ตามยังคงมีงานวิจยั จํานวนน้อยทีม่ ุ่ง
ให้ ค วามสํ า คั ญ ในการศึ ก ษ าปั จจั ย ดั ง กล่ า วร่ ว มกั น และ
ทําการศึกษาเชิงโครงสร้างมากกว่าทีจ่ ะศึกษาความสัมพันธ์เชิง
เส้นระหว่างตัวแปรเหล่านี้ ดังนัน้ การศึกษาในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ทํา
การมุ่งศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของความพึงพอใจใน
งาน บรรยากาศในองค์ ก ร และความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของ
พนักงานโรงแรมเครือดุสติ ในกรุงเทพมหานคร

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ความสัม พัน ธ์ ใ นแต่ ล ะเส้ น ทาง
ระหว่างบรรยากาศในองค์กร ความพึงพอใจในงาน
และความผูกพัน ต่ อ องค์กรของพนัก งานโรงแรมในเครือ ดุ ส ิต
อินเตอร์เนชันแนลในเขตกรุ
่
งเทพมหานคร
2.2 เพื่อนํ าเสนอตัวแบบสมการโครงสร้างปั จจัยด้าน
บรรยากาศในองค์ก ร และความพึงพอใจในงานที่ผ ลต่ อความ
ผูก พัน ต่ อ องค์ ก รของพนัก งานโรงแรมในเครือ ดุ ส ิต อิน เตอร์
เนชันแนลในเขตกรุ
่
งเทพมหานครอันประกอบไปด้วยอิทธิพ ล
ทางตรงและทางอ้อม

3. ขอบเขตการวิ จยั

ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้ทําการศึกษากับโรงแรมที่ดุ ส ิต
อิ น เต อ ร์ เน ชั ่น แ น ล เป็ น เจ้ า ข อ ง แ ล ะ บ ริ ห า ร เอ ง ใน
กรุงเทพมหานครประกอบไปด้วยโรงแรมดุส ิตธานี กรุงเทพฯ
และจากดุสติ ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์โดยศึกษาจากจากพนักงาน
จํานวน 2 กลุ่ม อันได้แก่ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าพักทางอ้อม
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(Back Stage) อันประกอบไปด้วยฝ่ ายอาหารและเครือ่ งดืม่ ฝ่ าย
แม่ บ้ า น และฝ่ ายเทคนิ ค และกลุ่ ม ที่เกี่ย วข้อ งกับ ผู้ เข้ า พัก
ทางตรง (Front Stage) อัน ประกอบด้ว ย ฝ่ ายขายหรือ ฝ่ าย
สํารองห้องพัก และพนักงานต้อนรับ

4. กรอบแนวคิ ด

ตั ว แปรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาในครัง้ นี้ ป ระกอบด้ ว ย
บรรยากาศในองค์กร(Organizational Climate) ภายใต้แนวคิด
ของ Manning, Davidson, และ Manning (2005) เป็ นตัว แปร
ต้ น และความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของบุ ค ลากร (EmployeeEngagement) โดยใช้แ นวคิด ของHewitt (2015) เป็ นตัว แปร
ตาม ในขณะทีค่ วาม
พึ ง พ อ ใจใน งาน (Job- Satisfaction) ภ าย ใต้ แ น วคิ ด ข อ ง
Herzberg, Mausner, แ ล ะ Synderman (1959) คื อ ตั ว แป ร
ภายใน อันประกอบด้วย ปั จจัยกระตุน้ และปั จจัยรักษา
ดังภาพที่ 1

5. นิ ยามศัพท์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด

บรรยากาศในองค์กร (Organizational Climate) คือ
ปั จจัย ที่ช่ว ยสนับสนุ น พนัก งานโรงแรมในเครือ ดุส ิต อิน เตอร์
เนชัน่ แนลในเขตกรุ งเทพมหานครทัง้ ทางตรงและทางอ้ อ ม
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน (Employee Engagement)
คือ การแสดงออกทางด้านอารมณ์ และประสบการณ์ ท่ผี ่ านมา
จากการปฏิบ ัติงานที่ส่ งผลต่ อ จิต ใจในเชิงบวกของพนั ก งาน
โรงแรมในเครือดุสติ อินเตอร์เนชันแนลในเขตกรุ
่
งเทพมหานคร
ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) คือ ความยิน ดีข อง
พนั ก งานโรงแรมในเครื อ ดุ ส ิ ต อิ น เตอร์ เ นชั น่ แนลในเขต
กรุงเทพมหานครโดยใช้ปัจจัยกระตุน้ และปั จจัยรักษา
พนักงานโรงแรม (Hotel Employees) คือ กลุ่มทีเ่ กีย่ วข้องกับผู้
เข้าพักทางอ้อม (Back Stage) อันประกอบไปด้วยฝ่ ายอาหาร
และเครื่องดืม่ ฝ่ ายแม่บา้ น และฝ่ ายเทคนิค และกลุ่มทีเ่ กีย่ วข้อง
กับผู้เข้าพักทางตรง (Front Stage) อัน ประกอบด้วย ฝ่ ายขาย
หรือฝ่ ายสํารองห้องพัก และพนักงานต้อนรับของธุรกิจโรงแรม
เครือ ดุ ส ิต อิ น เตอร์ เ นชั น่ แนลในกรุ ง เทพมหานคร (Dusit
International in Bangkok) คือ ธุ ร กิจ โรงแรมที่ ดุ ส ิต อิน เตอร์
เนชั ่นแนลเป็ นเจ้าของและบริหารเอง ในกรุงเทพมหานคร
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6. การทบทวนวรรณกรรม

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเป็ นสิง่ ทีแ่ สดงถึง
การแสดงออกทางด้านอารมณ์ และประสบการณ์ ท่ผี ่านมาจาก
การปฏิ บ ั ติ ง านที่ ส่ ง ผลต่ อ จิ ต ใจในเชิ ง บวกของบุ ค ลากร
(Schaufeli, Salanova, Gonzalez Roma และ Bakker, 2002;
Schmidt, 2004) ซึ่ ง Hewitt (2015) ได้ นํ า เสนอกรอบแนวคิ ด
ความผูกพันต่ อองค์กรของบุ คลากรของ (Aon Hewitt’s Model
of Employee Engagement) ที่ ถู ก อธิบ ายด้ ว ย3องค์ ป ระกอบ
อัน ได้แ ก่ ได้แ ก่ การพูดในเชิงบวก (Say) การยืน หยัด (Stay)
และความมุ่งมัน่ (Strive) บรรยากาศในองค์ก รเปรีย บเสมือ น
ปั จจัยทีช่ ่วยสนับสนุ นบุคลากรในการปฏิบตั งิ านทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้ อ มของบุ ค ลากร (Allen, 2003; Litwin และ Stringer,
1968; Long, 2000) ซึ่ ง Manning แ ล ะ ค ณ ะ ( 2005) ไ ด้
สังเคราะห์และนํ าเสนอ7 องค์ประกอบหลักทีใ่ ช้ในการศึกษาใน
อุตสาหกรรมบริการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. การอํานวย
ความสะดวกและการสนับ สนุ น จากผู้นํ า (Leader Facilitation
and Support) 2. การฝึ กฝนและมาตรฐานของงาน (Job
Training and Standard) 3. กฎระเบียบ โครงสร้างองค์กรและ
ความกดดัน (Regulations, Organization, and Pressure) 4.
ตารางการทํางาน (Scheduling) 5. การทํางานเป็ นทีม ความ
เป็ น มิ ต ร แ ล ะ ค ว า ม อุ บ อุ่ น (Workgroup Cooperation,
Friendliness, and Warmth) 6. การเสีย ดสี และความขัด แย้ง
(Friction and Conflict) 7. ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์
(Standards and Objectives) เพ ร า ะ ฉ ะ นั ้ น ก า ร ศึ ก ษ า
บรรยากาศในองค์กรผ่ าน 7 องค์ป ระกอบของ Manning และ
คณะ (2005) จึง มีค วามเหมาะสมกับ การศึก ษาในครัง้ นี้ อัน
เนื่องจากสร้างแนวคิดนัน้ ได้เกิดขึ้นในบริบทของอุต สาหกรรม
บริการ
ความพึงพอใจในงานเป็ น การแสดงความยิน ดีข อง
บุค ลากรในการให้ปฏิบตั ิงานด้วยความเต็มใจ (Lawler ,1983;
Robbins แ ล ะ Judge, 2015; Spector, 1997; Vroom ,1964)
ซึ่งHerzberg และคณะ(1959) ได้นําเสนอทฤษฎีสองปั จจัยเป็ น
ทฤษฎี ท่ีป ระกอบไปด้ว ยปั จ จัย กระตุ้ น (Motivation Factors)
และปั จ จัย คํ้ าจุ น หรือ ปั จ จัย รัก ษา (Hygiene or MaintenanceFactors) โดยมีวตั ถุ ประสงค์ทจ่ี ะศึกษาถึงปั จจัยที่จะสร้างความ
พึงพอใจและลดความไม่พงึ พอใจตามลําดับโดยมีรายละเอีย ด
ดังต่อไปนี้
ปั จจั ย กระตุ้ น (Motivation Factors) เป็ นปั จจั ย ที่
เกี่ยวกับการสร้างความพึงพอใจในการทํางานที่เป็ น การจูงใจ
ภายในหรือ เป็ นความต้องการในระดับสูงที่ประกอบไปด้ว ย 6
ปั จ จั ย ดั ง นี้ 1. ด้ า น ค ว า ม สํ า เร็ จ ใน ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
(Achievement) 2. ด้านการยอมรับนับถือ (Recognition) คือ 3.
ด้านลักษณะเนื้ อ งาน(Work itself) 4. ด้านความรับผิดชอบใน
งาน (Responsibility) 5.ด้านความก้าวหน้ า(Advancement) 6.
ด้านโอกาสในการเจริญเติบโตในงาน (Possibility of Growth)
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ตัวแบบสมการโครงสร้างปั จจัยด้านบรรยากาศในองค์กร…
ปั จ จั ย คํ้ า จุ น ห รื อ ปั จ จั ย รั ก ษ า (Hygiene or
Maintenance Factors) เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวกับการลดความไม่พงึ
พอใจในการทํางานที่ป ระกอบไปด้ว ย 8 ปั จ จัย ดังนี้ 1. ด้าน
นโยบายบริษทั (Company Policy and Administration) 2. ด้าน
ก า ร ค ว บ คุ ม ดู แ ล ( Supervision-Technical) 3. ด้ า น
ความสัม พั น ธ์ ก ั บ หั ว หน้ า งาน (Interpersonal Relation with
Supervisor) 4. สภาพการทํางาน (Working Conditions)5. ด้าน
ผลตอบแทน (Salary) 6. ด้านชีว ิต ส่ ว นตัว (Personal Life)7.
ด้ า น ตํ าแห น่ งงาน (Status) 8. ค วาม มั น่ ค งใน งาน (Job
Security)
ดังนัน้ ทฤษฎีสองปั จจัยของเฮิร์ซเบิร์กเป็ นทฤษฎีท่ี
ศึก ษาถึ ง ปั จจัย ที่ จ ะเพิ่ ม ความพึ ง พอใจให้ แ ก่ พ นั ก งาน ใน
ขณะเดียวกันทําการค้นหาปั จจัยที่จะช่วยรักษาพนักงานให้อยู่
กับองค์ก าร โดยผ่ าน 2 ปั จจัย หลัก อัน ได้แก่ ปัจจัย กระตุ้น และ
ปั จ จัย คํ้ า จุ น หรือ ปั จ จัย รัก ษาที่ส อดคล้อ งกับ ความต้ อ งการ
ระดับ พื้น ฐานและระดับ สูงตามลําดับ อีก ทัง้ ยังมีงานวิจยั เชิง
ประจัก ษ์ ท่ี ส นั บ สนุ น การศึก ษาในแนวคิด ทฤษฎี ส องปั จจัย
เพราะฉะนัน้ การศึก ษาในครัง้ นี้ จงึ ใช้ทฤษฎีส องปั จจัย ของเฮิร์
ซ เบิ ร์ ก เป็ น ท ฤ ษ ฎี ที่ ใช้ ใน ก า ร ศึ ก ษ าตั ว แ ป ร ภ า ย ใน
(Endogenous Variables) ที่ส ามารถแสดงถึง ความยิน ดีข อง
บุคลากรในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนเอง

7. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาความสัมพันธ์และอิทธิผลของบรรยากาศ
ในองค์กรทีม่ ตี ่อความพึงพอใจในงานนัน้ เป็ นความสัมพันธ์ทไ่ี ด้
มีก ารยื น ยั น จากนั ก วิช าการจากการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมาว่ า มี
ความสัมพันธ์และอิทธิพลต่อกันอย่างมีนยั สําคัญในเชิงบวก โดย
นั ก วิ ช าการได้ ใ ช้ บ รรยากาศในองค์ ก รเป็ นตั ว แปรต้ น ใน
การศึกษาตัวแปรตามทีเ่ ป็ นความพึงพอใจในงาน เช่นเดียวกัน
การศึกษาในครัง้ นี้ ได้ทําการกําหนดให้บรรยากาศในองค์การ
เป็ นตั ว แปรต้ น ในการศึ ก ษาความพึ ง พอใจเช่ น เดี ย วกั น
นอกจากนั น้ จากผลการศึก ษาที่ก ล่ า วมาข้างต้น นํ า ไปสู่ ก าร
ตัง้ สมมติฐานในการศึกษาที่ 1 และ 2 อันได้แก่ บรรยากาศใน
องค์กรมีค วามมีอิท ธิพ ลต่ อ ปั จจัย รักษาและปั จจัย กระตุ้น ของ
พนักงานโรงแรมเครือดุสติ ในกรุงเทพมหานครในเชิงบวกอย่าง
มีนัย สําคัญ ตามลําดับ และความพึงพอใจในงานเป็ น ปั จจัย ที่
ได้รบั การยืนยันโดยนักวิชาการทีท่ ําหน้ าทีเ่ ป็ นตัวแปรคันกลาง
่
และสามารถเพิม่ อิทธิพลให้แก่ตวั แปรต้นได้อย่างมีนยั สําคัญทาง
ส ถิ ติ ( Rahothan, 2016; Bhaesajsanguan, 2010; Koch,
2013; Na- Nan, Panich, Thipnete, และ Kulsingh, 2016)
จากการศึกษาของนักวิจยั ทีผ่ ่านมาว่าพบว่าความพึง
พอใจในงานสามารถมีอทิ ธิพลและทําหน้าทีต่ วั กลางในการส่งต่อ
ความผูกพันทีม่ ตี ่อองค์กรของบุคลากรอย่างมีนัยสําคัญ จึงถูก
นํ ามากําหนดให้เป็ นตัวแปรเพื่อศึกษาและอธิบายตัวแปรตามที่
เป็ นความผู ก พั น ของพนั ก งานโรงแรมในการศึ ก ษาครัง้ นี้

ชาคริต ศรีสกุน
นอกจากนั น้ ยังนํ าไปสู่ ก ารกํ าหนดสมมติฐานที่ 3 และ 4 อัน
ได้แก่ ปั จจัยกระตุน้ และปั จจัยคํ้าจุนมีอทิ ธิพลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานโรงแรมเครือดุสติ ในกรุงเทพมหานครในเชิง
บวกอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ (Pollsrillert, 2016; Chitthang, 2010;
Berry และ Morris, 2008; Deshwal, 2015) น อกจากนั ้น ผล
การศึกษาทีผ่ ่านมาทีน่ ักวิจยั ได้ทําการศึกษาความสัมพันธ์และ
อิทธิพลระหว่างบรรยากาศในองค์กรและความผูกพันต่อองค์กร
ของพนั ก งาน พบว่ า โดยส่ ว นใหญ่ บ รรยากาศในองค์ ก รมี
ความสัม พั น ธ์ แ ละมีอิ ท ธิพ ลต่ อ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก รของ
พนักงานในเชิงบวกอย่างมีนยั สําคัญ เพราะฉะนัน้ การศึกษาใน
ครัง้ นี้จงึ ให้บรรยากาศในองค์กรเป็ นตัวแปรที่ใช้ในการอธิบาย
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน นอกจากนัน้ ยังนํ าไปสู่การ
ตัง้ สมมติฐานที่ 5 คือ บรรยากาศในองค์กรมีอิท ธิพ ลต่ อ ความ
ผู ก พั น ต่ อ อ งค์ ก ร ข อ งพ นั ก งาน โรงแ รม เค รื อ ดุ สิ ต ใน
กรุงเทพมหานครในเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญ และสืบเนื่องจาก
ทฤษฎีสองปั จจัยของเฮิร์ซเบิร์กเป็ นทฤษฎีทใ่ี ช้ในการศึกษาตัว
แปรภายใน ที่สามารถแสดงถึงความยินดีของบุคลากรในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนเองจึงนํ าไปสู่การกําหนดสมมติฐานที่ 6 อัน
ได้แก่บรรยากาศในองค์กรมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานโรงแรมเครือดุสติ ในกรุงเทพมหานครในเชิง
บวกอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ (Khumruang & Tonghamchart,2012;
Udomsat, 2012; Putter, 2010)

8. วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั

ประชากรที่ใช้ในการศึก ษาในครัง้ นี้ คือ พนั ก งาน
โรงแรมของธุรกิจโรงแรมทีด่ ุสติ อินเตอร์เนชันแนลเป็
่
นเจ้าของ
และบริหารเองในกรุงเทพมหานครประกอบไปด้วยโรงแรมดุสติ
ธานี กรุ งเทพฯ จํ านวน 637 ราย และจากดุ ส ิต ปริ๊น เซส ศรี
นคริน ทร์ จํานวน 190 ราย (Dusit International, 2016) ดังนัน้
ในการศึก ษาครัง้ นี้ ม ีจํ านวนประชากรทัง้ สิ้น 827 ราย นํ ามา
กําหนดขนาดตัวอย่างทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95 % โดยให้มคี วาม
คลาดเคลื่อ นได้ 5 % โดยใช้ต ารางของ Saunders (2011) จึง
กําหนดขนาดตัวอย่างจํานวน 278 ราย โดยทําการศึกษาจาก
พนักงานจํานวน 2 กลุ่ม อันได้แก่ กลุ่มที่เกีย่ วข้องกับผูเ้ ข้าพัก
ทางอ้ อ ม (Back Stage) อัน ประกอบไปด้ ว ยฝ่ ายอาหารและ
เครือ่ งดืม่ ฝ่ ายแม่บา้ น และฝ่ ายเทคนิค และกลุ่มทีเ่ กีย่ วข้องกับผู้
เข้าพัก ทางตรง (Front Stage) อัน ประกอบด้ว ย ฝ่ ายขายหรือ
ฝ่ ายสํารองห้องพัก และพนักงานต้อนรับของธุรกิจโรงแรมทีด่ ุสติ
อินเตอร์เนชันแนลเป็
่
นเจ้าของและบริหารเอง และผู้วจิ ยั ทําการ
กําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการการใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชัน้ ภูม ิ
(Stratified Sampling) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างจากโรงแรมที่ดุสติ
อิ น เต อ ร์ เน ชั ่น แ น ล เป็ น เจ้ า ข อ ง แ ล ะ บ ริ ห า ร เอ ง ใน
ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร ซึ่ งแ บ่ งอ อ ก เป็ น 2 โร งแ ร ม (Dusit
International, 2559) โดยแบบสอบถามจะถู ก ส่ ง ให้ แ ก่ แ ผนก
ทรัพยากรมนุ ษย์เพือ่ กระจายไปแต่ละฝ่ ายของกลุ่มตัวอย่าง และ
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นําข้อมูลที่ได้มาทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างใน
ลําดับต่อไป
ตัวแปรที่ใช้ในการศึก ษาในครัง้ นี้ประกอบด้ว ย ตัว
แ ป ร ต้ น (Independent Variable) บ ร ร ย าก า ศ ใน อ งค์ ก ร
(Organizational Climate) อันประกอบไปด้วย 7 องค์ประกอบ
อันได้แก่ 1. การอํานวยความสะดวกและการสนับสนุ นจากผูน้ ํ า
(LFS) 2. การฝึกฝนและมาตรฐานของงาน (JTS) 3. กฎระเบียบ
โครงสร้างองค์กรและความกดดัน (ROP) 4. ตารางการทํางาน
(SCH) 5. การทํางานเป็ นทีม ความเป็ น มิต รและความอุ บอุ่ น
(WFW) 6. การเสี ย ด สี แล ะค วาม ขั ด แย้ ง (FNC) แล ะ7.
มาตรฐานและวัต ถุ ประสงค์ (SNO) โดยใช้ก รอบแนวคิด ของ
Manning และคณะ (2005)
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความผูกพัน
ต่อองค์กรของบุคลากร (Employee Engagement) อันประกอบ
ไปด้ว ย 3 พฤติก รรม อัน ได้แ ก่ การพู ด ถึงองค์ ก ารต่ อ เพื่อ น
ร่ว มงานและบุ ค คลภายนอกองค์ก ารในเชิงบวก (SAY) และ
ความปรารถนาที่จะเป็ นสมาชิกขององค์กรอย่างแท้จริง (STA)
และการใช้ค วามพยายาม (STR) โดยใช้ ก รอบแนวคิด Aon
Hewitt’s Model of Employee Engagement ข อ ง Hewitt
(2015)
ตัวแปรภายใน (Endogenous Variables) คือ ความ
พึงพอใจในงาน อัน ประกอบด้ว ย ปั จ จัย กระตุ้น 6 ปั จจัย อัน
ได้แก่ 1. ด้านความสําเร็จในการปฏิบตั งิ าน (ACH) 2. ด้านการ
ยอมรับ รับ ถือ (REC) 3. ด้านลัก ษณะเนื้ อ งาน (WIS) 4. ด้าน
ความรับผิดชอบในงาน (RES) 5. ด้านความก้าวหน้า (ADV) 6.
ด้านโอกาสในการเจริญเติบโตในงาน (POS) และปั จจัย คํ้าจุ น
หรือปั จจัยรักษา (Hygiene or Maintenance Factors) อันได้แก่
1. ด้านนโยบายบริษัท (COM) 2. ด้านการควบคุมดูแล (SUP)
3.ด้านความสัมพันธ์กบั หัวหน้ างาน (INT) 4. สภาพการทํางาน
(WKC) 5. ด้านผลตอบแทน (SAL) 6. ด้านชีวติ ส่วนตัว (PER)
7. ด้า นตํ า แหน่ งงาน (STT) ซึ่งปั จ จัย ทัง้ หมดเป็ นการศึก ษา
ภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎีส องปั จจัย (Two Factors Theory)
ของ Herzberg และคณะ(1959)

9. สรุปผลการวิ จยั

ข้อมูลทั ่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าด้านเพศ
ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง ร้ อ ยละ 54.3
รองลงมาเป็ น เพ ศ ชายร้ อ ยละ 45.7 ด้ า น ระยะเวลาการ
ปฎิบตั งิ าน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรี ะยะเวลาการ
ปฎิบ ัติงาน 1 – 7 ปี ร้อ ยละ 65.7 มีร ะยะเวลาการปฎิบ ัติงาน
น้ อ ยกว่ า 1 ปี ด้ า นหน่ วยงานที่ ป ฎิ บ ัติ ง าน พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ปฎิบตั งิ านในกลุ่มทีเ่ กีย่ วข้องกับผูเ้ ข้าพัก
ทางอ้อมอันได้แก่ฝ่ายอาหารและเครือ่ งดืม่ ฝ่ ายแม่บา้ น และฝ่ าย
เทคนิค (Back Stage) ร้อยละ 84.5 รองลงมาปฎิบตั งิ านในกลุ่ม
ทีเ่ กีย่ วข้องกับผูเ้ ข้าพักทางตรงอันได้แก่ฝ่ายขายหรือฝ่ ายสํารอง

Chakrit Srisakun

ห้องพักและพนักงานต้อนรับ (Front Stage) ร้อยละ 15.5 ด้าน
บรรยากาศในองค์ ก รพบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ม ี
ระดับความคิด เห็น ในระดับเห็น ด้ว ยอย่ างยิ่งในเรื่อ งของการ
อํานวยความสะดวกและการสนับสนุ นจากผู้นํา การฝึ กฝนและ
มาตรฐานของงาน การกําหนดตารางการทํางาน การทํางานเป็ น
ที ม ความเป็ นมิ ต รและความอุ บ อุ่ น ขณ ะที่ อ กฏระเบี ย บ
โครงสร้างองค์กรและความกดดัน การเสียดสี และความขัดแย้ง
และมาตรฐานและวัต ถุ ป ระสงค์ อ ยู่ ใ นระดับ เห็ น ด้ ว ยความ
ผูกพันธ์ต่อองค์กรพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มรี ะดับ
ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ ในเรือ่ งของการพูดในเชิง
บวก และความมุ่งมัน่ ขณะที่เรื่องของการยืน หยัดอยู่ในระดับ
เห็นด้วย ด้านความพึงพอใจในงานพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ มรี ะดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ ในด้าน
ความสําเร็จในการปฏิบตั ิงาน การยอมรับรับถือ ลัก ษณะเนื้ อ
งาน ความสัมพันธ์กบั หัวหน้างาน ตําแหน่ งงาน ความมันคงใน
่
งาน ในขณะที่ ด้ า นความรับ ผิ ด ชอบในงาน ความก้ า วหน้ า
โอกาสใน การเจริ ญ เติ บ โตใน งาน น โยบายบริ ษั ท การ
ควบคุมดูแล สภาพการทํางาน ผลตอบแทน และชีวติ ส่วนตัวอยู่
ในระดับเห็น ด้วยเพื่อตรวจสอบความตรงในเชิงทฤษฎีของตัว
แบบการวั ด กั บ ข้ อ มู ล ในเชิ ง ประจั ก ษ์ โดยการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)
โดยผู้ว ิจยั ได้ทํ าการจําแนกการวิเคราะห์ อ อกเป็ น 5 ตัว แบบ
ได้แก่ ตัวแบบปั จจัยความผูกพันต่ อองค์กรของบุคลากร ปั จจัย
บรรยากาศในองค์กร ปั จจัยกระตุ้น ปั จจัยรักษา และตัวแบบใน
ภาพรวมทัง้ หมด พบว่ า ทุ ก ปั จจัย มีน้ํ า หนั ก ค่ า สัม ประสิท ธิ ์
มากกว่ า 0.5 มีค่ าความน่ าเชื่อ ถือ ได้ข องตัว แปรแฝง และค่ า
ความแปรปรวนเฉลี่ย ของตัว แปรทีส กัดได้ด้ว ยองค์ป ระกอบ
มากกว่า 0.6 และ0.5 ตามลําดับสรุปได้ว่าตัวแปรแฝงแต่ ละตัว
ในด้านมีส่ว นร่วมและสามารถสะท้อ นผลสู่ต ัวชี้ว ดั ของตัวได้ดี
และมีความเทีย่ งตรงเชิงจําแนกสูง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
0.01
เมือ่ พิจารณาผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
แล้ว พบว่ า ตัว แบบที่ใช้ในการศึกษามีความไม่ส อดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากดัชนีความสอดคล้อง ดังนัน้
ผูว้ จิ ยั ได้ทําการปรับตัวแบบการวัดนี้ โดยทําการยินยอมให้เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดเคลื่อนได้ ซึ่งในการปรับปรุง
นัน้ ผู้วจิ ยั ได้พจิ ารณาปรับปรุงจากค่าดัชนีดดั แปรงตัวแบบการ
วัด (Modification Indices) ซึ่งจะทําควบคู่ไปกับการพิจารณาถึง
ความเป็ นเหตุ เป็ นผลทางทฤษฎี โดยสามารถสรุ ป ผลการ
วิเคราะห์ ไ ด้ ด ัง นี้ ตั ว แบบพฤติ ก รรมการใช้ บ ริก ารหลัง การ
ปรับปรุงมีความสอดคล้อ งกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไคสแควร์/องศาอิสระ (Chi-Square/ Degree of Freedom) เท่ากับ
1.820 ซึ่งมีค่าน้อยว่า 2 และจากค่าดัชนีความสอดคล้อง (GFI)
เท่ากับ .917 มีดชั นีวดั ระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI)
เท่ ากั บ .972 มี ค่ าค ว าม ค ล าด เค ลื่ อ น ใน ก ารป ระม าณ
WMS Journal of Management
Walailak University
Vol.7 Special issue (Jul 2018)

161
ตัวแบบสมการโครงสร้างปั จจัยด้านบรรยากาศในองค์กร…

ชาคริต ศรีสกุน

ค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ .05ซึ่งส่วนใหญ่บ่งชี้ถงึ ความ
สอดคล้องทีย่ อมรับได้

ภาพที่ 2 ตัวแบบสมการเชิงโครงสร้างของปั จจัยด้านบรรยากาศในองค์กทีม่ ผี ลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ของโรงแรมในเครือดุสติ อินเตอร์เนชันแนลในเขตกรุ
่
งเทพมหานคร
เมื่อพิจารณาผลการทดสอบความสอดคล้องของตัว
แบบสมการเชิงโครงสร้างของปั จจัย ด้านบรรยากาศในองค์กร
และความพึงพอใจในงานที่มผี ลต่ อความผูกพันต่ อองค์กรของ
พนักงานของโรงแรมในเครือ ดุส ิต อิน เตอร์เนชันแนลในเขต
่
กรุงเทพมหานครที่ต ัง้ ไว้ต ามสมมติฐานที่เสนอกับ ข้อ มูล เชิง
ประจักษ์ก่อนปรับตัวแบบการวิจยั มีค่าไค-สแควร์ ต่อค่าองศา
อิส ระ ( 2/df) เท่ ากับ 6.032 มีค่ ามากกว่ า 5 ส่ ว นค่ า ดัช นี ว ัด
ระดับ ความสอดคล้ อ ง (GFI) เท่ า กับ .652 มีค่ า ดัช นี ค วาม
คลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ
.138 มีดชั นีวดั ระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ
.764 แล ะมี ค่ าราก ข อ งค่ าเฉ ลี่ ย กํ าลั ง ส อ งข อ งค่ าค วาม
คลาดเคลื่อน (RMR) เท่ ากับ .030 ซึ่งมีเกณฑ์บางส่วนที่ยงั ไม่
ผ่านหรือไม่เป็ นไปตามเงือ่ นไข จากผลการวิเคราะห์ดชั นีความ
สอดคล้องต่างๆ พบว่า ตัวแบบสมการเชิงโครงสร้างของปั จจัย
ด้านบรรยากาศในองค์กร และความพึงพอใจในงานที่มผี ลต่ อ
ความผูกพัน ต่ อ องค์ก รของพนัก งานของโรงแรมในเครือ ดุ ส ิต
อิน เตอร์เนชัน่ แนลในเขตกรุง เทพมหานครไม่ส อดคล้อ งกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ จึงมีการพิจารณาการปรับตัวแบบ โดย
พิจารณาความเป็ น ไปได้เชิงทฤษฎีและอาศัยดัช นีปรับโมเดล
(Model Modification Indices: MI) ซึ่งเป็ น การปรับโมเดลตาม
ข้อ เสนอแนะที่โปรแกรม Amos นํ าเสนอให้ซ่ึงจะทําให้ค่ าไคสแควร์ ลดลง โดยการผ่อนปรนข้อเงือ่ นไขโดยการกําหนดให้ค่า
ความคลาดเคลื่อนให้มคี วามสัมพันธ์กนั ได้ ซึ่งจะได้นําข้อมูลที่
ได้เสนอแนะไว้ไปทําการปรับปรุงโมเดลจนมีเกณฑ์ดชั นีความ
สอดคล้องอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ผลจากการปรับโมเดลทําให้
ได้ต ัวแบบการวิจยั ซึ่งได้ค่าดัช นี ความสอดคล้องตามเกณฑ์ท่ี
ยอมรับได้
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เมื่อพิจารณาผลการทดสอบความสอดคล้องของตัว
แบบสมการเชิงโครงสร้างของปั จจัยด้านบรรยากาศในองค์กทีม่ ี
ผลต่อความผูกพันต่ อองค์กรของพนักงานของโรงแรมในเครือ
ดุ ส ิต อิน เตอร์เนชันแนลในเขตกรุ
่
งเทพมหานครที่ต ัง้ ไว้ต าม
สมมติฐานทีเ่ สนอกับข้อมูลเชิงประจักษ์หลังปรับตัวแบบมีค่า
ไค-สแควร์ ต่ อค่าองศาอิสระ ( 2/df) เท่ากับ 2.230 โดยมีค่าตํ่า
กว่า 2 แต่ ไม่เกิน 5 และจากค่ าไค-สแควร์มคี วามไวต่ อขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง จึงเสนอว่าให้พจิ ารณาดัชนีอ่ืนประกอบด้วย
ซึ่งค่ าดัช นี ว ดั ระดับ ความสอดคล้อ ง (GFI) เท่ ากับ .897 มีค่ า
ดั ช นี ค วามคลาดเคลื่ อ นในการประมาณ ค่ า พ ารามิ เ ตอร์
(RMSEA) เท่ ากับ .067 และมีด ัช นี ว ัด ระดับ ความสอดคล้อ ง
เปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ .959 และมีค่ารากของค่าเฉลีย่ กําลัง
สองของค่าความคลาดเคลื่อ น (RMR) เท่ ากับ .020 จึงเป็ น ไป
ตามเงือ่ นไขทีย่ อมรับได้ ดังภาพที่ 2 จึงสรุปได้ว่าตัวแบบสมการ
เชิงโครงสร้างของปั จจัยด้านบรรยากาศในองค์กรทีม่ ผี ลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานของโรงแรมในเครือดุสติ
อินเตอร์เนชั ่นแนลในเขตกรุงเทพมหานครหลังการปรับตัวแบบ
การวิจยั มีค วามสอดคล้อ งกับข้อ มูล เชิงประจัก ษ์ อ ยู่ในเกณฑ์
ยอมรับได้
เมื่อ พิ จ ารณาผลการวิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ลทางตรง
อิทธิพ ลทางอ้อ มและอิทธิพ ลรวมในตารางที่ 1 พบว่ า ความ
ผูกพัน ต่อ องค์กรของพนักงานอัน เป็ น ตัว แปรตามและตัวแปร
ภายในสําหรับการศึกษาได้รบั อิทธิพ ลรวมในทิศ ทางบวกจาก
ปั จจัย ด้านบรรยากาศในองค์ ก รเท่ ากับ .83 โดยเป็ น อิท ธิพ ล
ทางตรงเท่ากับ.19 เป็ นอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับทางอ้อมเท่ากับ.
64 อันมีนยั สําคัญทางสถิติ

Chakrit Srisakun

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์อิทธิพ ลทางตรง อิทธิพ ลทางอ้อ ม
และอิทธิพลรวม
ตัวแปรภายใน
ตัวแปรภายนอก
(Endogenous

อิ ทธิ พล

variables)

(Exogenous
Variable)
บรรยากาศ
องค์กร(ORG)

ปัจจัยรักษา (HYG)

อิทธิพล

.79**

ทางตรง
อิทธิพล

-

ทางอ้อม
อิ ทธิ พล

.79**

รวม
ปัจจัยกระตุ้น (MOT)

อิทธิพล

.85**

ทางตรง
อิทธิพล

-

ทางอ้อม
อิ ทธิ พล

.85**

รวม
ความผูกพันต่อองค์กร

อิทธิพล

ของบุคลากร (EE)

ทางตรง
อิทธิพล

.19*

.64**

ทางอ้อม
อิ ทธิ พล

.83*

รวม
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ตัวแบบสมการโครงสร้างปั จจัยด้านบรรยากาศในองค์กร…

10. อภิ ปรายผล

จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ยอมรับว่าบรรยากาศ
ในองค์กรมีอิทธิพ ลต่ อ ปั จจัย รัก ษาของพนัก งานโรงแรมเครือ
ดุ ส ิ ต ในกรุ ง เทพมหานครในเชิ ง บวกอย่ า งมีนั ย สํ า คั ญ ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Ruang-o-cha (2011) Naksuk
และ Kulapool (2012) Adenike (2011) Asadi (2015) Danish
และคณะ2015 และJyoti (2013) ที่พ บว่าบรรยากาศในองค์ก ร
สามารถส่งผลต่ อ ความพึงพอใจในงานอัน เนื่ อ งจากการสร้าง
บรรยากาศในการทํางานทีด่ แี ล้วนัน้ นอกจากทีจ่ ะสามารถช่วยใน
เรื่องของการลดความไม่พ ึงพอใจในเรื่อ งของการสื่อ สารหรือ
ค่ า ตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว ยังสามารถช่ ว ยอัต ราการตัง้ ใจ
ลาออกจากงานด้วยเช่นกัน
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ยอมรับว่าบรรยากาศ
ในองค์กรมีอิทธิพ ลต่ อ ปั จจัย รัก ษาของพนัก งานโรงแรมเครือ
ดุ ส ิ ต ในกรุ ง เทพมหานครในเชิ ง บวกอย่ า งมีนั ย สํ า คั ญ ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของนักวิจยั ทีเ่ คยทําการศึกษาและ
ยืนยันความสัมพันธ์ของทัง้ สองตัวแปรทัง้ ในและต่างประเทศ
(Ruang-o-cha, 2011; Naksuk และ Kulapool, 2012; Adenike,
2011; Asadi, 2015; Danish และคณะ2015; และJyoti ,2013)
จากผลการศึกษาทีส่ อดคล้องเนื่องจากการทีอ่ งค์กรมีบรรยากาศ
ในการทํางานที่เหมาะสมสามารถส่ งผลไปสู่การเพิ่มความพึง
พอใจในงานได้ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็ นความพึงพอใจในเรื่อง
ข อ งก ารให้ ก ารย อ ม รั บ นั บ ถื อ ลั ก ษ ณ ะเนื้ อ งาน ห รื อ
ความก้าวหน้าในการทํางาน
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ปฎิเสธว่าปั จจัยรักษา
มีอิทธิพ ลต่อความผูกพันต่ อองค์ก รของพนักงานโรงแรมเครือ
ดุ ส ิต ในกรุ งเทพมหานครในเชิงบวกอย่ างมีนั ย สํา คัญ ซึ่ งไม่
สอดคล้องกับผลการศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมทีผ่ ่านมา
ที่พ บว่าปั จจัย รัก ษามีอิท ธิพ ลต่ อ ความผูก พัน ต่ อ องค์ก รของ
พนักงานโรงแรมเครือ ดุส ิต ในกรุงเทพมหานครในเชิงบวกได้
อย่ า งมีนั ย สํ า คัญ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง จากผลการศึก ษาของ
Pollsrillert (2016) ได้ทํ าการศึก ษาตัว แบบสมการโครงสร้า ง
ปั จจัยความพึงพอใจในงานทีม่ ผี ลต่อความผูกพันต่อองค์กร ของ
บุค ลากร กรณีศ ึกษาของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งที่ได้ทําการแยก
ปั จจัยกระตุน้ และรักษาเพือ่ ค้นหาอิทธิพลของสองปั จจัยดังกล่าว
ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร อย่ า งไรก็ ต ามยั ง มี ผ ล
การศึกษาที่สามารถสนับสนุ น ผลการศึกษาที่เกิดขึน้ อาทิเช่ น
Nukul Ung Aree (2012) ได้การศึกษาความพึงพอใจในงานของ
พนักงานบริษัท การบิน ไทย จํากัด (มหาชน) กรณี พ นักงาน
บริ ษั ท การบิ น ไทยสํ า นั ก งานให ญ่ พ บว่ า ปั จจั ย ทางด้ า น
ประชากรศาสตร์ทแ่ี ตกต่างกันในด้านระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่าง
กันไม่มผี ลต่อปั จจัยรักษา ซึ่งสอดคล้องกับ Buapeng (2011) ที่
ได้ทําการศึกษาปั จ จัย ที่ม ีผ ลต่ อ ความผู ก พัน ธ์ต่ อ องค์ ก รของ
พนั ก งาน บริษัท ไดกิ้น อิน ดัส ทรีส์ ประเทศไทย (จํ ากัด ) ที่
พบว่ าเพศ ระดับ การศึก ษา สถานภาพการสมรส รายได้ต่ อ

ชาคริต ศรีสกุน
เดือ น ระยะเวลาในการปฎิบ ัติ งานที่แ ตกต่ างกัน ไม่ ส่ งผลต่ อ
ปั จจัยความผูกพันธ์ขององค์กรจากผลการศึกษาทีไ่ ม่สอดคล้อง
เนื่ อ งจากประชากรที่ทําการศึกษา ขนาดตัว อย่าง หรือ ปั จจัย
ด้ า นประชากรศาสตร์ หรือ สภาพแวดล้ อ มในการศึ ก ษาที่
แตกต่ า งกัน ซึ่ ง อาจจะส่ ง ผลต่ อ ผลการศึก ษาที่ เกิด ความไม่
สอดคล้องกับวรรณกรรมดังกล่าว และเนื่องจากปั จจัยรักษาเป็ น
ปั จจัยที่ควรพึงมีขนั ้ พื้นฐานที่องค์กรต้องกําหนดเพื่อให้เป็ นไป
ตามข้อกําหนดหรือ มาตรฐานการจ้างงานต่ างๆ ดังนัน้ จึงอาจ
เป็ นสาเหตุทไ่ี ม่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 4 ยอมรับว่าปั จจัยกระตุน้ มีอทิ ธิพล
กับ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ กรของพนั ก งานโรงแรมเครือ ดุ ส ิต ใน
กรุงเทพมหานครในเชิงบวกอย่างมีนยั สําคัญซึง่ สอดคล้องกับผล
การศึกษาของนักวิชาการทีไ่ ด้ทําการทีเ่ คยทําการศึกษาตัวแปร
คู่ดงั กล่าวทัง้ ในและต่างประเทศ (Pollsrillert, 2016; Chitthang,
2010; Berry แ ล ะ Morris, 2008; Deshwal, 2015) ค ว า ม
สอดคล้อ งที่เกิด ขึ้น จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่ านมาอัน
เนื่องจากเมือ่ บุคลากรมีความพึงพอใจในการทํางานในระดับสูง
อันส่งผลต่อความคิดเชิงบวกของพนักงานทีด่ ตี ่อองค์กร ยืดหยัด
และมุง่ มันทีต่ ่อทํางานหรือขับเคลือ่ นองค์กรต่อไป
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 5 ยอมรับว่าบรรยากาศ
ในองค์ ก รมีอิ ท ธิพ ลทางตรงต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของ
พนักงานโรงแรมเครือดุสติ ในกรุงเทพมหานครในเชิงบวกอย่างมี
นัย สําคัญ ซึ่งสอดคล้อ งกับผลการศึก ษาของนัก วิช าการหลาย
ท่านที่ได้ทําการทําการศึกษาถึงแม้ว่าจะแตกต่ างบริบทก็ต าม
( Khumruang & Tonghamchart, 2012; Udomsat, 2012;
Putter, 2010) จากผลการศึก ษาที่ส อดคล้ อ งกับ การทบทวน
วรรณ กรรมอั น เนื่ องจากเมื่ อ องค์ ก รสามารถ การสร้ า ง
สภาพแวดล้อมในการทํางานทีเ่ หมาะสมกับบริบทในการทํางาน
ของพนักงานในองค์กรแล้วนัน้ ปั จจัยดังกล่าวสามารถทีจ่ ะส่งผล
ต่อทัศนคติของพนักงานทีด่ ตี ่อองค์กร ยืดหยัด และมุ่งมันทีต่ ่ อ
ทํางานหรือขับเคลือ่ นองค์กรต่อไป
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 6 ยอมรับว่าบรรยากาศ
ในองค์ ก รมีอิท ธิพ ลทางอ้ อ มต่ อ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก รของ
พนักงานโรงแรมเครือดุสติ ในกรุงเทพมหานครในเชิงบวกอย่างมี
นัย สําคัญซึ่งสอดคล้องกับ Rahothan (2016) ได้ทําการศึกษา
เรื่อ งความพึ ง พอใจในการทํ า งาน ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร
คุณภาพชีวติ และความสุขในการทํางาน กับผลการปฎิบตั ิงาน
ของบุค ลากรในองค์กรสุขภาวะเขตพื้นที่ภาคตะวันออกพบว่า
ความพึงพอใจในงานที่ทําหน้ าที่เป็ น ตัวแปรคันกลางสามารถ
่
เพิม่ อิทธิพลทางอ้อมแก่ตวั แปรต้นอันจะส่งผลต่อตัวแปรตามได้
อย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ Bhaesajsanguan (2010) ที่
ได้ศ ึก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่ างบรรกาศในองค์ ก รและความ
ผูกพันธ์ต่อองค์กรทีม่ คี วามพึงพอใจในงานเป็ นตัวแปรคันกลาง
่
ทีส่ ามารถเพิม่ อิทธิพลของตัวแปรต้นอันส่งผลไปสู่ตวั แปรตามใน
บริบทของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย และยังมี
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งานวิจยั ทัง้ ในไทยและต่ างประเทศได้ยนื ยัน ว่าความพอใจใน
สามารถคําหน้าทีต่ วั แปรคันกลางอั
่
นนําไปสู่การเพิม่ อิทธิพลของ
ตัวแปรต้นทีส่ ่งผลต่อตัวแปรตามอย่างมีนยั สําคัญ (Koch, 2013;
Na- Nan, และคณะ, 2016). ความสอดคล้องที่เกิดขึ้น ดังกล่าว
อันเนื่องจากหกาองค์กรมีบรรยากาศการทํางานทีเ่ หมาะสมและ
พนักงานมีค วามพึงพอใจในงานทํางานแล้วนัน้ จะนํ าไปสู่การ
เพิ่มระดับของต่อ ทัศนคติของพนักงานที่ดตี ่ อองค์ก ร ยืดหยัด
และมุง่ มันทีต่ ่อทํางานหรือการบริการทีด่ ขี น้ึ

11. ข้อเสนอแนะ
11.1 ข้อเสนอแนะเพือ่ การนําผลวิจยั ไปใช้ประโยชน์
โรงแรมควรรักษาเอกลักษณ์ ในเรื่องของการอํานวย
ความสะดวกและการสนับสนุ น การฝึ กฝนและมาตรฐานของงาน
การกําหนดตารางการทํางาน และการทํางานเป็ นทีม ความเป็ น
มิตรและความอุบอุ่ น ที่ส่ งผลต่ อ การเพิ่มความพึงพอใจและลด
ความไม่พงึ พอใจในการทํางานลง ทําให้พนักงานมีทศั นคติของ
พนักงานที่ดตี ่อองค์กร ยืดหยัด และมุ่งมันที
่ ่จะปฎิบตั ิงานหรือ
บริการในแต่ ละส่วนงานตนเองเองรับผิดชอบต่ อไป อย่างไรก็
ตามหากทางองค์ก รมีก ารพิจาณาถึงความชัดเจนในเรื่องของ
ความชั ด เจนในด้ า นกฏระเบี ย บในการปฎิ บ ั ติ ง าน เรื่ อ ง
ความสัมพัน ธ์ระหว่างหน่ วยงาน และความชัดเจนในเรื่องของ
ตัว ชี้วดั ความสําเร็จของงานเพิ่มมากขึ้น จะสามารถเพิ่มระดับ
ความพึงพอใจในงานของพนักงานในองค์กรให้สูงขึน้ ตลอดจน
ความผูกพันด้วยเช่นกัน
โรงแรมควรรัก ษาข้อ ได้ เปรีย บในเรื่อ งของการ
ออกแบบลักษณะงานทีส่ ามารถปฎิบตั งิ านโดยทีพ่ นักงานต้องใช้
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฎิบตั งิ านอย่างเต็มทีใ่ ห้
สําเร็จตามวัตถุประสงค์และทันเวลา ตลอดจนเรือ่ งของการกล่าว
ชมเชยของพนัก งานโดยหัว หน้ าเมื่อ ปฎิบ ัติงานสําเร็จ ความ
มันคงและความก้
่
าวหน้ าในหน้ าที่การงาน อย่างไรก็ตามหาก
หัวหน้างานหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมีการสอบถามในเรื่องของ
สภาพเป็ น อยู่ทางครอบครัวหรือระยะเวลาในการเดิน ทางเพื่อ
ปรับ ตารางการทํางานให้เกิดความยืดหยุ่ น แก่ พ นัก งานให้ไ ด้
เหมาะสมทีส่ ุดจะสามารถเพิม่ ความพึงพอใจในการทํางานให้ดี
ยิง่ ขึน้ และจะส่งผลต่อด้านความผูกพันธ์ต่อองค์กรของพนักงงาน
ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ตามลําดับ
เพราะฉะนัน้ หากโรงแรมมีการพิจารณาในเรื่องของ
การผสมผสานระหว่างบรรยากาศในการทํางานและสิง่ ทีส่ ามารถ
สร้างความพึงพอใจในการทํางานของพนัก งานในแต่ ละส่วนที่
เหมาะสมจะนํ า ไปสู่ ก ารเพิ่ม ความผู ก พัน ธ์ ข องพนั ก งานใน
องค์ ก รได้ ม ากกว่ า การที่ อ งค์ ก รจะพิ จ ารณาเพี ย งแค่ เรื่อ ง
บรรยากาศหรือความพึงพอใจด้านใดด้านหนึ่ง
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11.2 ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ครัง้ ต่อไป
ควรนํ าตัวแบบสมการเชิงโครงสร้างของปั จจัย ด้าน
บรรยากาศในองค์กร และความพึงพอใจในงานที่มผี ลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรไปทดสอบในโรงแรมอื่นๆ หรือบริบทอื่นๆเพื่อ
ทําการเปรียบเทียบในการหาความสอดคล้องและความแตกต่าง
ของผลการศึกษา

12. กิ ตติ กรรมประกาศ

งานวิจยั นี้ได้รบั ทุนอุดหนุ นการวิจยั จากวิทยาลัยดุสติ
ธานี ขอขอบคุ ณ คณะผู้ บ ริห ารวิท ยาลัย ดุ ส ิต ธานี และคณะ
ผูบ้ ริหารดุสติ ธานีอนิ เตอร์เนชันแนลที
่
ใ่ ห้การสนับสนุ นทีด่ เี สมอ
มา
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