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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ประเมินสภาพแวดลอมการทำ�งานใน
แผนกอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 2) วิเคราะหปจจัยดานบุคคล
(เพศ และอายุ) ทีม่ ผี ลกระทบตอความผูกพันของพนักงานประจำ� และ 3) วิเคราะหความ
สัมพันธระหวางสภาพแวดลอมการทำ�งานและความผูกพันของพนักงานประจำ�ในแผนก
อาหารและเครือ่ งดืม่ โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลจากพนักงานประจำ�ในระดับ
ปฏิบตั กิ ารและหัวหนางานแผนกอาหารและเครือ่ งดืม่ ในโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ในจังหวัด
ภูเก็ต ผลการศึกษาพบวา แผนกอาหารและเครื่องดื่มมีสภาพแวดลอมการทำ�งาน
ที่ดี เนนการทำ�งานเปนทีม มีกระบวนการทำ�งานที่ชัดเจน มีระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่ดี โรงแรมใหความสำ�คัญกับระเบียบวินัยและกฎกติกาที่กำ�หนดไว
อยางเครงครัด มีการวางแผนลวงหนาในการรับมือกับปญหา มีการจายเงินเดือน
และสวัสดิการอยางเหมาะสม เพื่อนรวมงานสวนใหญมีความภูมิใจในการทำ�งานกับ
โรงแรม สำ�หรับปจจัยดานเพศ และอายุ พบวา พนักงานที่เกิดในชวงป พ.ศ. 25082522 (Generation X) มีความผูกพันตอโรงแรมมากกวาพนักงานที่เกิดในชวงป
พ.ศ. 2523-2535 (Generation Y) ในขณะที่ปจจัยดานเพศไมมีผลกระทบตอความรูสึก
ผูกพันของพนักงาน นอกจากนี้ การศึกษาครั้งนี้ ยังพบวา สภาพแวดลอมการทำ�งานที่
มีอิทธิพลตอความผูกพันของพนักงาน คือ การใหความสำ�คัญกับระเบียบและกฎกติกา
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ที่กำ�หนดไวอยางเครงครัด การวางแผนเพื่อรับมือกับปญหา การมีกระบวนการทำ�งาน
ที่ชัดเจน และการเสริมสรางบรรยากาศของการทำ�งานเปนทีม ผลการศึกษาครั้งนี้เปน
ประโยชนสำ�หรับโรงแรมในการเก็บรักษาคนดี คนเกง ไวกับองคกร
คำ�สำ�คัญ: 1. สภาพแวดลอมในการทำ�งาน. 2. ความผูกพันของพนักงาน. 3. แผนก
		 อาหารและเครื่องดื่ม.
Abstract
The objectives of this study are to 1) evaluate the working environment
of food and beverage departments in hotels, Phuket province 2) assess the
impact of personal factors (gender and age) on employee engagement and
3) assess the relationship between working environment and employee engagement.
Questionnaires were used to collect data from full-time operational employees
and supervisors in F&B departments of 4 and 5 star hotels in Phuket. The results
show that F&B departments have good working environments: emphasis on
teamwork, clear standard procedure and good performance appraisal systems;
making a plan for problem solving, strict enforcement of rules and regulations,
provision for suitable wages and benefits; and most of the workers are proud to
work there. The employees of older age (specifically those born between 19651979) are more engaged with the hotels where they work than those of younger
age (specifically those born between 1980-1992). However, the engagement
level between male and female employees are not different. Besides, the working
environment, in terms of the enforcement of rules and regulations, planning, clear
standard procedure, and teamwork, has a strong impact on F&B department
employee engagement. The results of this study are useful for hotels to keep
talented employees engaged.
Keywords: 1. Working environment. 2. Employee engagement. 3. Food and
		
Beverage department.
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บทนำ�

การทองเทีย่ วของประเทศไทยมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว สงผลใหเกิดธุรกิจ
สนับสนุนและธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการทองเทีย่ วมากมาย เชน โรงแรม ทีพ่ กั ภัตตาคาร
รานอาหาร ธุรกิจนำ�เที่ยวและมัคคุเทศก โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมและรีสอรท สามารถ
สรางรายไดใหกับประเทศกวา 9 แสนลานบาทในป 2550 เมื่อพิจารณาการเติบโตของ
รายไดในสวนของโรงแรมและรานอาหาร จะพบวามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ตั้งแตป 2545 จาก 309,622 ลานบาท จนมีมูลคาถึง 439,720 ลานบาทในป 2551 หรือ
มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5.25 ตอป คิดเปนสัดสวนตอจีดีพีเทากับรอยละ 4.9
(สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2553) และในป 2555 ประเทศไทย
มีจำ�นวนนักทองเที่ยวสูงถึง 22.3 ลานคน มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 15.98 และ
คาดการณวาในป 2556 จะมีจำ�นวนนักทองเที่ยว 24.5 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 10 และ
สรางรายไดจากตลาดตางประเทศ จำ�นวน 1,137,000 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 17
(สิรินาถ ฉัตรศุภกุล, 2556)
จากรายงานของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (2555)
พบวา อัตราการเติบโตของจีดีพีในภาคการทองเที่ยวของประเทศไทยในป 2554 อยูที่
รอยละ 7.4 เพือ่ พิจารณารายไดโดยรวมจากยอดการใชจา ยของนักทองเทีย่ ว โดยเฉพาะ
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ พบวา มีการใชจายโดยประมาณ 4,187.12 บาทตอวัน
ตอคน และเมื่อจําแนกคาใชจายดังกลาวตามประเภทธุรกิจ พบวา นักทองเที่ยวใชจาย
ในสวนคาที่พัก รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่ม สูงถึงรอยละ 48.7 ของคาใชจายทั้งหมด
ตัวเลขดังกลาวสะทอนใหเห็นวาธุรกิจโรงแรมและทีพ่ กั รวมถึงธุรกิจภัตตาคารรานอาหาร
เปนธุรกิจหลักที่สรางรายไดใหแกอุตสาหกรรมทองเที่ยว และเปนธุรกิจสนับสนุนหลัก
ที่ตองพัฒนาปรับปรุงอยูตลอดเวลาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อตอบสนองความ
ตองการและสรางความพึงพอใจใหนักทองเที่ยว
อุตสาหกรรมทองเทีย่ วมีการเติบโตอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในจังหวัดทองเทีย่ ว
สำ�คัญของไทย เชน จังหวัดภูเก็ต ซึง่ เปนแหลงทองเทีย่ วทีม่ ชี อื่ เสียงระดับโลก มีสดั สวน
ผลิตภัณฑมวลรวมในสาขาโรงแรมและภัตตาคาร ในป 2553 สูงถึงรอยละ 31.55 (บุญญา
โชติเศรษฐพันธุ, 2555) จากการสำ�รวจของบริษัท C9 Hotelworks Company Limited
(2013) พบวาในป พ.ศ. 2555 จังหวัดภูเก็ตมีหองพักที่จดทะเบียนมากกวา 45,000
หอง และคาดการณวาภายในชวงป 2556-2559 จะมีหองพักเพิ่มขึ้นอีก 4,091 หอง
การเติบโตอยางรวดเร็วของธุรกิจดังกลาว สงผลใหเกิดความตองการแรงงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และในปจจุบัน กิจการโรงแรมและภัตตาคารในจังหวัดภูเก็ต ประสบปญหาขาดแคลน
บุคลากรอยางหนัก โรงแรมในเครือตางๆ เริ่มหันมาใหความสำ�คัญกับการเก็บรักษา
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คนใหอยูกับองคกร ลดอัตราการเขาออกของพนักงาน (Employee turnover rate) ให
น อ ยลง และให ค วามสำ � คั ญ กั บ การสร า งความผู ก พั น ของพนั ก งาน (Employee
engagement) ตอองคกรใหมากขึ้น
งานวิจยั ทีผ่ า นมา มีความพยายามในการศึกษาเพือ่ วิเคราะหปจ จัยทีม่ ผี ลกระทบ
ตอความผูกพันของพนักงานโรงแรมในประเทศไทย เชน งานวิจัยของ ศันสนีย
เตชะลาภอำ�นวย (2544); จุลีรัตน จันทรเชื้อ (2545); ชวนา อังคนุรักพันธุ (2546);
ทิพวรรณ ศุภภักดี (2550); จิดาพันธุ ศรีเทศ (2552); และ นารี วีระกิจ และ อาณัติชัย
นิลศิริ (2554) เปนตน แตยังไมพบงานวิจัยใดที่มีการศึกษาแยกตามแผนกตางๆ ของ
โรงแรม โดยเฉพาะแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเปนแผนกที่มีความสำ�คัญ สามารถ
สรางรายไดใหแกโรงแรมเปนอันดับ 2 รองจากคาหองพัก ดังที่ American Hotel &
Lodging Association (AHLA) ไดรายงานยอดรายไดจากแผนกอาหารและเครื่องดื่มใน
โรงแรมทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาเปนเงินจำ�นวนสูงถึง 12.3 พันลานดอลลารสหรัฐ
(Prior, 2002) จะเห็นไดวา นอกจากโรงแรมจะสามารถสรางกำ�ไรอยางมากจาก
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่มแลว คุณภาพการใหบริการอาหารและเครื่องดื่มยังมี
ความสำ�คัญตอภาพลักษณของโรงแรม และมีผลกระทบตอความพึงพอใจตอประสบการณ
การเข า พั ก ของแขกเป น อย า งมาก (Boone, 2008) ดั ง นั้ น การวิ จั ย ครั้ ง นี้ จึ ง มี
วัตถุประสงคเพื่อ 1) ประเมินสภาพแวดลอมการทำ�งานในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม
2) วิเคราะหปจ จัยดานบุคคล (เพศ และอายุ) ทีม่ ผี ลกระทบตอความผูกพันของพนักงาน
และ 3) วิเคราะหความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมการทำ�งานและความผูกพันของ
พนักงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ผลการศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชนตอโรงแรมใน
การพัฒนาแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะการสรางความผูกพันของ
พนักงานในแผนกอาหารและเครื่องดื่มใหมีความภักดี ชวยสรางภาพลักษณที่ดีของ
องคกร ตลอดจนสรางความประทับใจทีด่ แี กแขก ทำ�ใหโรงแรมสามารถเพิม่ ยอดขายและ
ผลกำ�ไร รวมถึงการสรางศักยภาพในการแขงขันอยางยัง่ ยืน (Sustainable competitive
advantage)
ความผูกพันของพนักงานตอการทำ�งานในองคกร: ความหมายและความสำ�คัญ
มีผใู หค�ำ จำ�กัดความของ “ความผูกพันของพนักงานตอองคกร” ไว เชน ความผูกพัน
คือ ความรูสึกที่เปนพวกเดียวกัน มีเปาหมายและคานิยมเดียวกับองคกร และเต็มใจ
ปฏิบัติตามบทบาทของตัวเองเพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมาย(Buchanan II, 1974) ซึ่ง
คำ�จำ�กัดความดังกลาวมีองคประกอบที่สำ�คัญ 3 ดาน คือ 1) ความเปนอันหนึ่งอันเดียว
กับองคกร 2) การเขามาเปนสวนหนึ่งขององคกร และ 3) ความรูสึกรัก ผูกพัน และ
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จงรักภักดีตอองคกร Harter, Schmidt, and Hayes (2002) ไดใหความหมายที่คลายๆ
กันวา เปนการเขามามีสวนรวมเฉพาะบุคคลในองคกร มีความพึงพอใจ และความ
กระตือรือรนในการทำ�งาน และ Hewitt Associates (2004) ไดใหคำ�นิยามของ “ความ
ผูกพันตอองคกร” วา เปนสิ่งที่แสดงออกทางพฤติกรรม ที่สะทอนออกมาได 3 ดาน คือ
1) การพูดถึงองคกรในดานบวก 2) ความตองการที่จะเปนสวนหนึ่งขององคกรตอไป
และ 3) ความสามารถทีพ่ นักงานจะแสดงออกมาอยางเต็มทีเ่ พือ่ ชวยเหลือหรือสนับสนุน
ธุรกิจขององคกร
จากความหมายขางตน จะเห็นไดวา ความผูกพันตอองคกรสามารถจัดแบงได
เปน 2 กลุมใหญๆ คือ ความผูกพันที่เนนพฤติกรรมที่แสดงออกของพนักงานใน
องคกรที่กระทำ�อยางสม่ำ�เสมอและตอเนื่อง การทุมเทแรงกายและใจตอการทำ�งาน ไม
เปลี่ยนแปลงที่ทำ�งาน มุงเนนเพื่อความสำ�เร็จขององคกร และการแสดงออกเชิง
ทัศนคติที่เปนความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคกร (เนตรนภา นันทพรวิญู,
2551) ความผูกพันตอองคกรจึงเปนการแสดงออกเชิงพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับองคกร
พรอมทีจ่ ะแสดงความสามารถ อุทศิ ตัวตน เวลา มีความเปนหนึง่ เดียวกับองคกร มีความ
จงรักภักดี และตองการเปนสมาชิกขององคกรเพือ่ ดำ�เนินงานใหประสบความสำ�เร็จและ
บรรลุวัตถุประสงคที่กำ�หนดไว ดังนั้น บุคลากรที่มีความผูกพันจะเปนปจจัยสำ�คัญใน
การสร า งโอกาสทางการแข ง ขั น และประสบความสำ � เร็ จ ทางธุ ร กิ จ (Macey and
Schneider, 2008)
Allen and Meyer (1990) กลาววา ความผูกพันของหนวยงานมีกระบวนการวัด
ทีห่ ลากหลายวิธี แตรปู แบบหรือองคประกอบของความผูกพันสรุปไดเปน 3 ลักษณะ คือ
1) ความผูกพันดานจิตใจที่พนักงานพึงมีตองาน การมีสวนรวมในการคิด การตัดสินใจ
2) ความผูกพันดานความตอเนื่องหรือการคงอยูเปนความผูกพันที่เกิดจากการที่
หนวยงานจายคาตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนหรือสวัสดิการเพื่อแลกเปลี่ยนกับ
การทำ�งานของพนักงาน และ 3) ความผูกพันที่เกี่ยวกับบรรทัดฐานหรือกฎเกณฑ คือ
ความรับผิดชอบของพนักงานหรือความรูสึกวาพวกเขาควรที่จะอยูในองคกร
ปจจัยสภาพแวดลอมที่สงผลกระทบตอความผูกพันของพนักงาน
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันของพนักงานมีทั้งหมด 7 ประการ คือ 1) ภาวะ
ผูนำ� 2) วัฒนธรรมองคกร 3) ลักษณะงาน 4) คาตอบแทนโดยรวม 5) คุณภาพชีวิต
6) โอกาสที่ไดรับ และ 7) ความสัมพันธในงานไดแก หัวหนางาน เพื่อนรวมงาน และ
ลูกคา (Hewitt Associates, 2004) ซึ่งปจจัยดังกลาวไดสอดคลองกับงานวิจัยของ
Dressler (1993) และ Markos and Sridevi (2010) ซึ่งรายงานวา การที่องคกรให
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คุณคาตอทรัพยากรมนุษย การใหความไววางใจและใหเกียรติตอ กัน ใหโอกาสพนักงาน
ในการมีสวนรวมและชวยเหลือกัน ความมุงมั่นของพนักงาน ความรูสึกเปนสวนหนึ่ง
ขององคกร และความพึงพอใจตองาน เปนองคประกอบสำ�คัญที่สงผลตอความผูกพัน
ระหวางพนักงานและองคกร เพราะพนักงานตองการความสบายใจ ภาคภูมิใจ ถางาน
ที่ทำ�มีความสำ�คัญ มีคุณคา และไดรับความชวยเหลือที่ดีแลว เขาจะรูสึกผูกพันตองาน
เพื่อนรวมงาน และองคกร ตามลำ�ดับ ในทางตรงกันขาม หากงานที่ทำ�ไมมีคุณคา
มีความขัดแยง ความอึดอัดคับของใจ แมวาหนวยงานจะมีปจจัยสนับสนุนอยางอื่นที่ดี
เชน การจายคาตอบแทนและผลประโยชนที่ดี แตพนักงานอาจจะปฏิเสธที่จะทำ�งาน
ตอไป และสงผลไปถึงการตัดสินใจลาออก
จากการวิจัยของ Hay Group (2011) พบวา การลาออกของพนักงานมีสาเหตุ
มาจากผูจัดการหรือหัวหนางานดวยเชนเดียวกัน ซึ่งผลดังกลาวสอดคลองกับ Dale
Carnegie Training (2012) ซึ่งอางวา ปจจัยที่สงผลตอความผูกพัน มี 3 ประการ คือ
ความสัมพันธกับหัวหนางาน ความเชื่อมั่นในผูนำ� และความภูมิใจตอองคกร ดังนั้น
เพื่อรักษาคนดี คนเกง หัวหนางานหรือผูนำ�ตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร
เพื่อชวยสรางเสริมบรรยากาศการทำ�งานที่กอใหพนักงานเกิดความผูกพัน นอกจากนี้
Aon Hewitt (2013) ไดมีการรายงานผลการศึกษาแนวโนมความผูกพันของพนักงาน
ในภาพรวมของโลก พบวา ดวยสภาวะทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว การปลดพนักงาน
การปรับลดสวัสดิการ การลดคาจาง อัตราการวางงานเพิ่มสูงขึ้น การทำ�งานบนความ
หลากหลายดานวัฒนธรรม ความแตกตางดานเจนเนเรชั่น และความแตกตางดาน
ภูมิศาสตร เปนตน ไดสรางความเครียดและกดดันใหพนักงาน สงผลใหปจจัยดาน
คาตอบแทน ที่เปนปจจัยหนึ่งของความผูกพันไดปรับความสำ�คัญจากลำ�ดับที่ 6 เปน
ลำ�ดับที่ 3 ในป 2011 และ 2012 ตามลำ�ดับ
ความผูกพันของพนักงานในบริบทธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
ในปจจุบนั ธุรกิจบริการไดใหความสำ�คัญกับการศึกษาความผูกพันของพนักงาน
เพิ่มขึ้น โรงแรมระดับหรู เชน Four Season, Ritz-Carlton Millenia, Shangri-La,
Raffles, Marriott, และรานอาหารฟาสฟูดส McDonald ในประเทศสิงคโปร ไดใหความ
สำ�คัญกับการสรางความผูกพันของพนักงานอยางมาก (Hewitt Associates, 2007) และ
มีโรงแรมหลายแหงในประเทศไทยไดหนั มาใหความสำ�คัญในเรือ่ งดังกลาว โดยมีการวัด
ระดับความผูกพันของพนักงานทุกปทั่วทั้งองคกร เชน โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อารคาเดีย
รีสอรท แอนด สปา (พิมพพิศา สุริยนต, 2556)
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และโรงแรมในเครือ ONYX Hospitality Group ซึง่ ประกอบไปดวยโรงแรม อมารี
ชามา และ ออนิกซ (การสื่อสารสวนบุคคล, 26 มิถุนายน 2556) เนื่องจากความผูกพัน
ของพนักงานมีผลตอคุณภาพการใหบริการตอลูกคา และสงผลตอความสำ�เร็จขององคกร
ทำ�ใหมผี ลประกอบการเพิม่ ขึน้ (Hay Group, 2001) เพราะพนักงานบริการเปรียบเสมือน
กุญแจสำ�คัญในการสรางความสุขใหผูมารับบริการและเกิดการซื้อซ้ำ� บอกกลาวไปยัง
บุคคลอื่นๆ ตอไป (พิสิทธิ์ พิพัฒนโภคากุล, 2555)
จากงานวิจยั ตางๆ ทีไ่ ดท�ำ การศึกษาเกีย่ วกับความผูกพันของพนักงานในธุรกิจ
โรงแรมในบริบทของประเทศไทย พบวา ปจจัยสวนบุคคล อันไดแก อายุ ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และเพศ (ศันสนีย เตชะลาภอำ�นวย,
2544 ; ชวนา อังคนุรกั ษพนั ธุ, 2546) ปจจัยดานความพึงพอใจในงาน เชน ผูบ งั คับบัญชา
คาตอบแทน สวัสดิการ ความมั่นคง ความกาวหนา การบริหารงาน และมิตรสัมพันธ
(ทิพวรรณ ศุภภักดี, 2550 และ จุลีรัตน จันทรเชื้อ, 2545) และปจจัยดานประสบการณ
จากการทำ�งาน เชน ความคาดหวังทีไ่ ดรบั การตอบสนองจากองคกร ความรูส กึ วาตนเอง
มีความสำ�คัญตอองคกร และความมีชื่อเสียงขององคกร (ศันสนีย เตชะลาภอำ�นวย,
2544) มีอิทธิพลตอความผูกพันของพนักงานชาวไทย เชนเดียวกับผลการวิจัยของ
อาจารี นาคศุภรังษี (2540) ; กิตติภา ธาราสนธิ์ (2553) ; อัจฉรา จันทะบาล (2553) ; และ
สุพัฒนา อิศวภา (2554) ซึ่งพบวา ระบบการบริหารงาน ความมีอิสระในการทำ�งาน
การมีสวนรวมในการบริหารงาน ความสัมพันธตอเพื่อนรวมงาน และสวัสดิการที่ทาง
โรงแรมจัดให รวมถึงบรรยากาศในการทำ�งาน มีอิทธิพลตอความผูกพันของพนักงาน
จากผลการศึกษาของชวนา อังคนุรกั ษพนั ธุ (2546) พบวา พนักงานเพศหญิงจะ
มีความผูกพันตอองคกรมากกวาเพศชายในเรือ่ งคาตอบแทนทีเ่ ปนตัวเงินและสวัสดิการ
ในขณะทีป่ จ จัยดานระยะเวลาการปฏิบตั งิ านไมมผี ลตอความผูกพันตอองคกร นอกจาก
นี้ จิดาพันธุ ศรีเทศ (2552) พบวา ปจจัยสวนบุคคล เชน อายุ การศึกษา ระยะเวลาการ
ทำ�งาน และตำ�แหนงงาน มีผลตอความผูกพันดานจิตใจและดานบรรทัดฐาน ในขณะที่
ความแตกตางดาน เพศ และสถานภาพการสมรส ไมมีผลตอความผูกพันของพนักงาน
โรงแรมในเครือของไทย
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
เก็บขอมูล โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวน สวนที่ 1 ประกอบดวยคำ�ถามเกีย่ วกับ
ขอมูลทั่วไป (เพศ อายุ ตำ�แหนงงาน ลักษณะงานที่ทำ� ประเภทของโรงแรม) และสวนที่
2 ประกอบดวยคำ�ถามจำ�นวน 13 ขอ เพื่อสอบถามความคิดเห็นของพนักงานตอสภาพ
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แวดลอมการทำ�งานจำ�นวน 8 ขอ ดัดแปลงจาก GLOBE Leadership Questionnaire
(GLOBE Foundation 2006) และความผูกพันของพนักงาน (employee engagement)
จำ�นวน 5 ขอ ดัดแปลงจากงานวิจัยของ Vance (2006) โดยใชระดับความเห็น 5 ระดับ
ตั้งแต 1) ไมเห็นดวยอยางยิ่ง และ 5) เห็นดวยอยางยิ่ง จากการทดสอบเครื่องมือกับ
พนักงานโรงแรม จำ�นวน 20 คน พบวามีคาความนาเชื่อถือ (Cronbach’s alpha) อยูที่
รอยละ 85
กลุมเปาหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานประจำ�ระดับปฏิบัติการและ
หัวหนางานแผนกอาหารและเครือ่ งดืม่ ในโรงแรมระดับ 4-5 ดาว โดยมีโรงแรมในจังหวัด
ภูเก็ตทีใ่ หความอนุเคราะหสนับสนุนการวิจยั ครัง้ นี้ จำ�นวน 19 โรงแรม ซึง่ กระจายตามหาด
ตางๆ ทีส่ �ำ คัญของภูเก็ต ไดแก หาดปาตอง หาดกะตะ หาดกะรน แหลมพันวา หาดไนยาง
และหาดไมขาว เปนโรงแรมในเครือนานาชาติ จำ�นวน 11 โรงแรม โรงแรมในเครือของ
ไทย จำ�นวน 3 โรงแรม และโรงแรมที่มีการบริหารอิสระ จำ�นวน 5 โรงแรม จากการ
สอบถามโรงแรมทัง้ 19 แหง พบวา มีจ�ำ นวนพนักงานประจำ�รวมทัง้ สิน้ 2,428 คน และจาก
การคำ�นวณกลุมตัวอยางโดยใชสูตรยามาเน พบวา ขนาดของกลุมตัวอยางที่เหมาะสม
อยูที่ 335 คน (Sekaran and Bougie, 2010) คณะผูวิจัยจึงขออนุญาตใหนักศึกษาคณะ
การบริการและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งอยูใน
ระหวางการฝกปฏิบัติงาน ณ โรงแรมนั้นๆ ทำ�การเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับ
พนักงานประจำ�ในสวนครัวและสวนบริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยมอบใหนักศึกษา
เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามโรงแรมละ 20 ชุด แบงเปนสวนครัว จำ�นวน 10 ชุด
และสวนการบริการ จำ�นวน 10 ชุด รวมจำ�นวนแบบสอบถามทั้งสิ้น 380 ชุด ผูวิจัย
ไดมีการอบรมวิธีการเก็บขอมูลใหแกนักศึกษา โดยกำ�หนดใหนักศึกษาชี้แจงใหผูตอบ
แบบสอบถามทุกคนทราบถึงวัตถุประสงคของการสำ�รวจ รวมทั้งแจงใหทราบวาขอมูล
ที่ไดจากการสัมภาษณจะเปนความลับ และนำ�ไปใชเพื่อประโยชนทางวิชาการเทานั้น
การตอบแบบสอบถามใชเวลาประมาณ 10-15 นาทีโดยประมาณ และผูต อบแบบสอบถาม
จะไดรับของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณที่ใหความรวมมือ การเก็บขอมูลครั้งนี้ใช
เวลารวมทั้งสิ้น 3 เดือน ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ถึง พฤษภาคม 2554 มีแบบสอบถามที่
มีการกรอกขอมูลสมบูรณจำ�นวน 347 ชุด คิดเปน 91% ของแบบสอบถามทั้งหมด และ
ใชโปรแกรมทางสถิติคอมพิวเตอรในการวิเคราะหผล สถิติเชิงพรรณา (Descriptive
Statistics) การวิเคราะหความแปรปรวน (t-test และ ANOVA) และการวิเคราะหการ
ถดถอย (Regression Analysis)
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ผลการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ มีผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 347 คน เปนเพศหญิง 158
คน (คิดเปนรอยละ 46) เปนเพศชาย 186 คน (คิดเปนรอยละ 54) ในสวนปจจัยดาน
อายุ งานวิจัยครั้งนี้ใชเกณฑในการแบงผูตอบแบบสอบถามตามอายุ ออกเปน 3 กลุม
คือ กลุม เบบี้บูมเมอร ซึ่งเกิดระหวางป พ.ศ. 2491-2507 กลุมเจนเนอเรชั่นเอ็กซ
ซึ่งเกิดระหวางป พ.ศ. 2508-2522 และกลุมเจนเนอเรชั่นวาย ซึ่งเกิดระหวางป พ.ศ.
2523-2535 (ดวงดาว สุวรรณคร, สาธิตา โสรัสสะ และนงนาถ หานวิไล, 2545) สวนใหญ
ผูตอบแบบสอบถามเกิดระหวางป พ.ศ. 2523-2535 ซึ่งจัดอยูในกลุม (Generation
Y) (165 คน หรือรอยละ 50) และเกิดระหวางป พ.ศ. 2508-2522 ซึ่งจัดอยูในกลุม
(Generation X) (147 คน หรือ รอยละ 45) มีเพียง 17 คน หรือรอยละ 5 ของผูตอบ
แบบสอบถามเกิดระหวางป 2491-2507 ซึง่ จัดอยูใ นกลุม เบบีบ้ มู เมอร (Baby Boomers)
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำ�นวน 90 คน (รอยละ 26) ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ จำ�นวน 81 คน (รอยละ 24) มัธยมศึกษาตอนปลาย จำ�นวน 105 คน (รอยละ 31)
และระดับต่ำ�กวามัธยมศึกษาตอนปลายจำ�นวน 65 คน (รอยละ 19) เปนพนักงาน
ที่ทำ�งานในระดับปฏิบัติการและระดับหัวหนางานในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน (164 คน
หรือรอยละ 47 และ 183 คน หรือ รอยละ 53) ทำ�งานในสวนครัวจำ�นวน 173 คน
(รอยละ 50) และสวนการบริการอาหารและเครื่องดื่มจำ�นวน 174 คน (รอยละ 50) เปน
พนักงานที่ทำ�งานโรงแรมในเครือนานาชาติ (international chain hotels) จำ�นวน 121
คน (รอยละ 35) โรงแรมในเครือของไทย (Domestic chain hotels) จำ�นวน 130 คน
(รอยละ 37) และโรงแรมบริหารงานอยางอิสระ (Independent hotels) จำ�นวน 96 คน
(รอยละ 28) (ตารางที่ 1)
วัตถุประสงคขอ ที่ 1 ประเมินสภาพแวดลอมการทำ�งานในแผนกอาหารและเครือ่ ง
ดื่มของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต
ตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา จากการสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพแวดลอม
ในการทำ�งานจำ�นวน 8 ขอ ปจจัยสภาพแวดลอมในการทำ�งานที่ผูตอบแบบสอบถาม
เห็นดวยอยางมากโดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ “เพื่อนรวมงานสวนใหญ
ชวยเหลือกันและมีการทำ�งานเปนทีม” (คาเฉลี่ย 4.20) “โรงแรมใหความสำ�คัญกับ
ระเบียบวินัยและกฎกติกาที่กำ�หนดไวอยางเครงครัด” (คาเฉลี่ย 4.11) และ “งานสวน
ใหญมีกระบวนการทำ�งานที่ชัดเจน” (คาเฉลี่ย 3.90) สำ�หรับปจจัยสภาพแวดลอมที่มี
คาเฉลีย่ ต่�ำ สุด คือ “โรงแรมมีความยืดหยุน และใหอสิ ระในการทำ�งานสูง” (คาเฉลีย่ 3.31)
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ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป

ความถี่ รอ้ ยละ

ข้อมูลทั่วไป

เพศ

ความถี่ ร้อยละ

ต�ำแหน่งงาน

ชาย
หญิง
เจนเนอเรชั่น
เบบี้บูมเมอร์ (พ.ศ.2491-2507)
เอ็กซ์ (พ.ศ.2508-2522)
วาย (พ.ศ.2523-2535)
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปริญญาตรีขึ้นไป

186
158

46
54

17
147
165

5
45
50

14
51
105
81
90

4
15
31
24
26

ปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ส่วนงาน
ครัว
การบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม
ประเภทโรงแรม
โรงแรมในเครือนานาชาติ
โรงแรมในเครือของไทย
โรงแรมอิสระ

164
183

47
53

173
174

50
50

121
130
96

35
37
28

ตารางที่ 2 สภาพแวดลอมในการทำ�งาน
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

ค่า
เฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เพื่อนร่วมงานของท่านส่วนใหญ่ช่วยเหลือกันและมีการท�ำงานเป็นทีม

4.20

1.02

แผนกของท่านให้ความส�ำคัญกับระเบียบวินัย และกฎกติกาที่ก�ำหนด
ไว้อย่างเคร่งครัด

4.11

1.02

งานส่วนใหญ่ในแผนกของท่านมีกระบวนการท�ำงานที่ชัดเจน

3.90

1.06

โรงแรมของท่านมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดี

3.82

1.13

แผนกของท่านมีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อรับมือกับปัญหา

3.76

1.24

เพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่มีความภูมิใจในการท�ำงาน

3.75

0.97

โรงแรมของท่านให้เงินเดือนและสวัสดิการเท่าเทียมกับโรงแรมอื่นๆ

3.61

1.26

แผนกของท่านมีความยืดหยุ่นและให้อิสระในการท�ำงานสูง

3.31

1.22
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ผลกระทบของลักษณะงานและประเภทของโรงแรมตอสภาพแวดลอมในการ
ทำ�งาน
จากการวิเคราะหความแตกตางของระดับความเห็นตอปจจัยสภาพแวดลอม
ในการทำ�งานระหวางครัวและหองอาหาร โดยใชสถิติ t-test พบวา พนักงานประจำ�
หองครัว และพนักงานในหองอาหาร มีความเห็นไมแตกตางกันอยางมีนัยสำ�คัญตอ
สภาพแวดลอมในการทำ�งานทุกขอ (p-value > 0.05) อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยของสภาพแวดลอมการทำ�งานระหวางโรงแรม 3 กลุม คือ โรงแรมในเครือ
นานาชาติ โรงแรมในเครือของไทย และโรงแรมทีบ่ ริหารโดยอิสระ จากการทดสอบสถิติ
ANOVA พบวา พนักงานโรงแรมในเครือนานาชาติ โรงแรมในเครือของไทย และโรงแรม
ทีม่ กี ารบริหารอิสระมีความเห็นตอปจจัยสภาพแวดลอมในการทำ�งานแตกตางกันอยางมี
นัยสำ�คัญทุกปจจัย ยกเวน “ความยืดหยุนและการใหอิสระในการทำ�งาน”
เมื่อทำ�การทดสอบหลังการวิเคราะห (Post hoc test) โดยวิธีการเปรียบเทียบ
พหุคูณ (Multiple comparison) แบบ Fisher’s Least – Significant Different (LSD)
พบวา พนักงานโรงแรมในเครือนานาชาติและโรงแรมในเครือของไทยมีคาเฉลี่ยสูงกวา
พนักงานโรงแรมที่มีการบริหารอิสระในเรื่อง “การใหความสำ�คัญกับระเบียบวินัย และ
กฎกติกาที่กำ�หนดไวอยางเครงครัด” และ “การวางแผนลวงหนาเพื่อรับมือกับปญหา”
ในขณะที่คาเฉลี่ยของพนักงานโรงแรมในเครือนานาชาติและโรงแรมในเครือของไทย
ไมมีความแตกตางกันใน 2 ปจจัยนี้อยางมีนัยสำ�คัญ (p-value > 0.05)
พนักงานโรงแรมในเครือนานาชาติมีคาเฉลี่ยสูงกวาพนักงานโรงแรมในเครือ
ของไทยและโรงแรมที่มีการบริหารอิสระในเรื่อง “เพื่อนรวมงานสวนใหญชวยเหลือกัน
และมีการทำ�งานเปนทีม” “งานสวนใหญมีกระบวนการทำ�งานที่ชัดเจน” และ “โรงแรมมี
ระบบการประเมินที่ดี” ในขณะที่คาเฉลี่ยสำ�หรับปจจัยทั้ง 3 ขอของผูตอบแบบสอบถาม
จากโรงแรมในเครือของไทยและโรงแรมที่มีการบริหารอิสระไมแตกตางกันอยางมี
นัยสำ�คัญ (p-value > 0.05) ผูตอบแบบสอบถามจากโรงแรมในเครือนานาชาติมี
คาเฉลีย่ สูงกวาผูต อบแบบสอบถามจากโรงแรมทีม่ กี ารบริหารอิสระในเรือ่ ง “เพือ่ นรวมงาน
สวนใหญมีความรูสึกภูมิใจในการทำ�งานกับโรงแรม” ในขณะที่ผูตอบแบบสอบถามจาก
โรงแรมในเครือของไทยมีคาเฉลี่ยในเรื่องนี้ไมแตกตางจากผูตอบแบบสอบถามจาก
โรงแรมในเครือนานาชาติและโรงแรมที่มีการบริหารอิสระอยางมีนัยสำ�คัญ (p-value >
0.05)
สำ�หรับปจจัยสภาพแวดลอมในเรื่อง “เงินเดือนและสวัสดิการ” พบวา คาเฉลี่ย
ของพนักงานมีความแตกตางกันทั้ง 3 กลุม กลาวคือ โรงแรมในเครือนานาชาติมี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ โรงแรมในเครือของไทย และคาเฉลี่ยต่ำ�สุด คือโรงแรมที่
มีการบริหารอิสระ (p-value < 0.05)
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ตารางที่ 3 สภาพแวดลอมในการทำ�งานของแผนกอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม
ประเภทตางกัน
ประเภทของโรงแรม
ค่าเอฟ โรงแรม โรงแรม
โรงแรม
F-value ในเครือ ในเครือ
อิสระ
นานาชาติ ของไทย
17.98** 4.37(a) 4.25(a) 3.61(b)

สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
แผนกของท่านให้ความส�ำคัญกับระเบียบวินัย
และกฎกติกาที่ก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
โรงแรมของท่านมีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อ
รับมือกับปัญหา
เพื่อนร่วมงานของท่านส่วนใหญ่ช่วยเหลือกัน
และมีการท�ำงานเป็นทีม
โรงแรมของท่านมีความยืดหยุ่นและให้อิสระใน
การท�ำงานสูง
งานส่วนใหญ่ในแผนกของท่านมีกระบวนการ
ท�ำงานที่ชัดเจน
โรงแรมของท่านให้เงินเดือนและสวัสดิการเท่า
เทียมกับโรงแรมอื่นๆ
โรงแรมของท่านมีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี
เพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่มีความภูมิใจในการ
ท�ำงานกับโรงแรม
** p-value < 0.01, * p-value = 0.01

11.39**

4.11(a)

3.76(a)

3.32(b)

10.50**

4.51(a)

3.94(b)

4.16(b)

2.33

N/A

6.06**

4.16(a)

3.82(b)

3.68(b)

14.84**

4.04(a)

3.21(b)

3.61(c)

12.17**

4.21(a)

3.62(b)

3.58(b)

4.63*

3.97(a)

3.67(ab)

3.60(b)

N/A

N/A

การใชสญ
ั ลักษณตวั อักษรในวงเล็บแตกตางกัน เพือ่ แสดงวา คาเฉลีย่ ระหวางกลุม
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำ�คัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% (p < 0.05)
วัตถุประสงคขอที่ 2 วิเคราะหปจจัยดานบุคคล (เพศ และอายุ) ที่มีผลกระทบตอ
ความผูกพันของพนักงานประจำ�
จากการประเมินความผูกพันของพนักงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม พบวา
ตัวแปรทั้ง 5 ขอที่ใชวัดความผูกพันของพนักงาน มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.46-3.91 โดย
ตัวแปรที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ “ขาพเจาทำ�งานอยางเต็มที่เพื่อใหโรงแรมประสบความ
สำ�เร็จ” รองลงมา คือ “ขาพเจามีความภูมิใจที่ไดทำ�งานที่น้ี” และ “ขาพเจามีความ
พึงพอใจโดยรวมตอโรงแรมนี้อยางมาก” เมื่อคำ�นวณคาเฉลี่ยรวมเพื่อวัดระดับความ
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ผูกพันของพนักงาน ซึง่ มีคา ความนาเชือ่ ถืออยูท ี่ 85% พบวา มีคา เฉลีย่ รวมเทากับ 4.20
และคาเบีย่ งเบนมาตรฐานอยูท ี่ 0.65 แสดงใหเห็นวา พนักงานแผนกอาหารและเครือ่ งดืม่
มีความผูกพันสูงตอโรงแรม
ตารางที่ 4 ความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement)
ความผูกพันของพนักงาน

ค่าเฉลี่ย

ข้าพเจ้ามีความภูมิใจที่ได้ท�ำงานที่นี้
ข้าพเจ้าจะแนะน�ำให้เพื่อนหรือญาติพี่น้องสมัครเข้าท�ำงานที่นี้
ข้าพเจ้าไม่อยากลาออกจากงานนี้
ข้าพเจ้าท�ำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้โรงแรมประสบความส�ำเร็จ
ข้าพเจ้ามีความพึงพอใจโดยรวมต่อโรงแรมนี้อย่างมาก
ค่าเฉลี่ยรวม (Cronbach’s alpha = 0.85)

4.39
3.99
3.91
4.46
4.26
4.20

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.67
1.01
1.01
0.66
0.72
0.65

จากการวิเคราะหความแปรปรวน โดยใชสถิติ t-test เพือ่ เปรียบเทียบความผูกพัน
ของพนักงานระหวางเพศหญิงและเพศชาย พบวา ปจจัยดานเพศไมมีผลกระทบตอ
ความรูสึกผูกพันทั้ง 5 ขออยางมีนัยสำ�คัญ จึงสงผลใหคาเฉลี่ยรวมของความผูกพันไม
แตกตางกันระหวางเพศหญิงและเพศชายอยางมีนัยสำ�คัญ (p-value > 0.05)
เมือ่ เปรียบเทียบคาเฉลีย่ ความผูกพันของพนักงานระหวางพนักงานทีอ่ ยูใ นกลุม
เจนเนอเรชั่นเอ็กซ (147 คน) และเจนเนอเรชั่นวาย (165 คน) ซึ่งมีสัดสวนรวมคิดเปน
95% ของกลุมตัวอยางทั้งหมด ตารางที่ 5 แสดงใหเห็นวา พนักงานในกลุมเจนเนเรชั่น
เอ็กซมีคาเฉลี่ยสูงกวาเจนเนเรชั่นวายในประเด็น “ขาพจามีความภูมิใจที่ไดทำ�งานที่นี้”
“ขาพเจาไมอยากลาออกจากงานนี้” “ขาพเจาทำ�งานอยางเต็มที่เพื่อใหโรงแรมประสบ
ความสำ�เร็จ” และ “ขาพเจามีความพึงพอใจโดยรวมตอโรงแรมนี้อยางมาก” และสรุป
ไดวา พนักงานในกลุมเจนเนเรชั่นเอ็กซมีความผูกพันสูงกวาเจนเนเรชั่นวายอยางมี
นัยสำ�คัญ (p-value < 0.05)
วัตถุประสงคขอ ที่ 3 วิเคราะหความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมการทำ�งานและ
ความผูกพันของพนักงานประจำ�ในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม
จากการวิเคราะหตัวแบบถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regressions) พบวา
ปจจัยสภาพแวดลอมการทำ�งานในเรื่อง “การใหความสำ�คัญกับระเบียบและกฎกติกาที่
กำ�หนดไวอยางเครงครัด” “การชวยเหลือกันและการทำ�งานเปนทีมระหวางเพื่อนรวม
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งาน” “การวางแผนลวงหนาเพื่อรับมือกับปญหา” และ “การมีกระบวนการทำ�งานที่
ชัดเจน” มีอิทธิพลตอความผูกพันของพนักงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม (ตารางที่ 6)
โดยปจจัยทั้ง 4 ขอ สามารถพยากรณระดับความผูกพันของพนักงานแผนกอาหารและ
เครื่องดื่มได 36% (R2 = 0.36, F = 45.05 และ p-value = 0.00)
ตารางที่ 5   ความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement)
เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์
เจนเนอเรชั่นวาย
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ข้าพเจ้ามีความภูมิใจที่ได้ท�ำงานที่นี้
4.54
0.65
4.28
0.67
0.98
3.93
1.02
ข้าพเจ้าจะแนะน�ำให้เพื่อนหรือญาติ- 4.12
พี่น้องสมัครเข้าท�ำงานที่นี้
ข้าพเจ้าไม่อยากลาออกจากงานนี้
4.05
1.00
3.82
0.95
ข้าพเจ้าท�ำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้
4.56
0.67
4.36
0.67
โรงแรมประสบความส�ำเร็จ
4.40
0.72
4.14
0.72
ข้าพเจ้ามีความพึงพอใจโดยรวมต่อ
โรงแรมนี้อย่างมาก
ความผูกพันของพนักงาน
4.34
0.64
4.11
0.63
** p-value < 0.01, * p-value < 0.05
ความผูกพันของพนักงาน

t-value
3.47**
1.67
2.10*
2.66**
3.18**
3.17**

ตารางที่ 6 คาสัมประสิทธิ์ (Coefficients)
โมเดล
ค่าคงที่ (Constant)
การให้ความส�ำคัญกับระเบียบและกฎกติกาอย่างเคร่งครัด
การช่วยเหลือกันและการท�ำงานเป็นทีมระหว่าง
เพื่อนร่วมงาน
การวางแผนล่วงหน้าเพื่อรับมือกับปัญหา
การมีกระบวนการท�ำงานที่ชัดเจน
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Unstandardized
Coefficients
t
Sig.
B
Std. Error
2.22
0.16
4.10 0.00
0.18
0.03
5.33 0.00
0.14
0.03
4.30 0.00
0.11
0.08

0.03
0.03

3.88 0.00
2.74 0.00

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย
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บทสรุปและการอภิปรายผล
จากผลการประเมินสภาพแวดลอมการทำ�งานในแผนกอาหารและเครือ่ งดืม่ ของ
โรงแรมระดับ 4-5 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต พบวา บรรยากาศการทำ�งานในแผนกอาหาร
และเครื่องดื่มโดยภาพรวมแลว พนักงานมีการทำ�งานเปนทีม เพื่อนรวมงานสวน
ใหญใหความชวยเหลือกัน งานที่ทำ�มีกระบวนการทำ�งานที่ชัดเจน มีระบบการประเมิน
ผลการปฏิบตั งิ านทีค่ อ นขางชัดเจน โรงแรมใหความสำ�คัญกับระเบียบวินยั และกฎกติกา
ที่กำ�หนดไวอยางเครงครัด มีการวางแผนลวงหนาในการรับมือกับปญหา มีการจาย
เงินเดือนและสวัสดิการอยางเหมาะสม และเพื่อนรวมงานสวนใหญมีความภูมิใจในการ
ทำ�งานกับโรงแรม
เมื่อเปรียบเทียบบรรยากาศการทำ�งานในสวนครัวและหองอาหาร พบวา
สภาพแวดลอมการทำ�งานไมแตกตางกัน ในขณะที่โรงแรมในเครือนานาชาติและ
โรงแรมในเครื อ ของไทยให ค วามสำ � คั ญ กั บ ระเบี ย บวิ นั ย และกฎกติ ก าที่ กำ � หนด
ไวอยางเครงครัด มุง เนนการวางแผนอยางเปนระบบมากกวาโรงแรมทีม่ กี ารบริหารอิสระ
นอกจากนี้บรรยากาศการทำ�งานของโรงแรมในเครือนานาชาติโดยสวนใหญมีการ
ชวยเหลือกันระหวางพนักงาน มีบรรยากาศที่เนนการทำ�งานเปนทีม มีกระบวนการ
ทำ�งานและมีระบบการประเมินที่ชัดเจน มากกวาโรงแรมในเครือของไทยและโรงแรม
ที่มีการบริหารอิสระ
สำ�หรับความผูกพันของพนักงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม พบวา พนักงานมี
ความผูกพันสูงตอโรงแรมที่ตนทำ�งาน เมื่อพิจารณาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันของ
พนักงาน พบวา ปจจัยดานเพศ ไมมีผลกระทบตอระดับความผูกพันของพนักงาน ซึ่ง
สอดคลองกับผลการศึกษาของ อาจารี นาคศุภรังษี (2540) สำ�หรับปจจัยดานอายุ พบวา
ผลการศึกษาครัง้ นีส้ นับสนุนงานวิจยั ของ จิดาพันธ ศรีเทศ (2552) และกิตติภา ธาราสนธิ
(2553) กลาวคือ ปจจัยดานอายุมีผลกระทบตอความผูกพันของพนักงานแผนกอาหาร
และเครือ่ งดืม่ อยางเห็นไดชดั โดยพนักงานทีม่ วี ยั อยูใ นกลุม เจนเนอเรชัน่ เอ็กซ จะมีความ
ผูกพันตอโรงแรมมากกวาพนักงานในกลุมเจนเนอเรชั่นวาย
ผลการวิจยั ครัง้ นีส้ อดคลองกับ อัจฉรา จันทะบาล (2553) และกิตติภา ธาราสนธิ์
(2553) กลาวคือ ปจจัยสภาพแวดลอมการทำ�งานในประเด็น การใหความสำ�คัญกับ
ระเบียบและกฎกติกาที่กำ�หนดไวอยางเครงครัด การวางแผนลวงหนาเพื่อรับมือกับ
ปญหา การมีกระบวนการทำ�งานทีช่ ดั เจน และการเสริมสรางบรรยากาศของการทำ�งาน
เปนทีม มีอทิ ธิพลตอความผูกพันของพนักงานแผนกอาหารและเครือ่ งดืม่ ดังนัน้ โรงแรม
ควรใหความสำ�คัญตอปจจัยสภาพแวดลอมทั้ง 4 ขอดังกลาว เชน โรงแรมควรกำ�หนด
ระเบียบ กฏกติกา แนวปฏิบัติที่ชัดเจน และสื่อสารใหพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ ดวย
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ความเขาใจและเปดโอกาสใหพนักงานไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น รวม
วางแผนในการแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ จัดอบรมเพิ่มพูนความรูและทักษะที่มี
ความจำ�เปนตอการปฏิบตั งิ านใหเปนไปตามมาตรฐานทีก่ �ำ หนด นอกจากนีโ้ รงแรมควร
จัดกิจกรรมสันทนาการ เชน กิจกรรมการสรางทีมงาน (team building) กิจกรรมทีแ่ สดง
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอม (Corporate Social Responsibility) เพือ่ กระชับ
ความสัมพันธทดี่ รี ะหวางพนักงานภายในองคกร กิจกรรมดังกลาวจะทำ�ใหพนักงานเกิด
ความผูกพัน และปฏิบัติงานอยางเต็มประสิทธิภาพดวยความเต็มใจและภูมิใจที่ไดเปน
สมาชิกขององคกร โดยเฉพาะโรงแรมในเครือของไทยและโรงแรมที่มีการบริหารอิสระ
ซึง่ มีอตั ราการเขาออกของพนักงานสูงกวาโรงแรมในเครือนานาชาติ ควรใหความสำ�คัญ
กับการพัฒนากระบวนการทำ�งานอยางเปนระบบ และเนนการสรางบรรยากาศของการ
ทำ�งานเปนทีมใหมากขึน้ สำ�หรับโรงแรมทีม่ กี ารบริหารอิสระ ควรมีการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการโดยนำ�ระบบสารสนเทศเขามาชวยในการทำ�งาน รวมถึงพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน (Performance standard) และสื่อสารใหบุคลากรทุกฝายไดรับทราบ
นอกจากนี้โรงแรมที่มีการบริหารอิสระ ควรมีการจัดฝกอบรมทักษะการทำ�งาน และ
ติดตามผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ
เมือ่ พิจารณาชวงอายุของประชากร (Generation) ในแผนกอาหารและเครือ่ งดืม่
พบวาสวนใหญเปนคนในกลุม เจนเนอเรชัน่ เอ็กซ และเจนเนเรชัน่ วาย ซึง่ พนักงาน 2 กลุม
นีม้ บี คุ ลิกลักษณะทีแ่ ตกตางกันอยางมาก กลาวคือ โดยทัว่ ไปแลว คนในกลุม เจนเนเรชัน่
เอ็กซเปนคนทีม่ คี วามตัง้ ใจในการทุม เทและทำ�งานอยางจริงจัง ใหความสำ�คัญกับความ
สมดุลระหวางงานและครอบครัว (Work-life balance) มีความคิดเปดกวาง พรอม
รับฟงขอติตงิ เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ลักษณะดังกลาวมีความแตกตางจากคนใน
กลุมเจนเนอเรชั่นวาย ที่มีความเปนสวนตัวสูง ชอบแสดงออก ไมชอบอยูในกรอบและ
เงื่อนไข และตองการความชัดเจนในการทำ�งาน (กนกพันธรน โลกุตรวงศ, 2555) ดวย
ความแตกตางดานทัศนคติและมุมมองตอการทำ�งาน จึงทำ�ใหพนักงานในกลุมเจน
เนเรชั่นเอ็กซมีความภูมิใจในงานที่ทำ� มีความตั้งใจทำ�งานอยางเต็มที่เพื่อใหโรงแรม
ประสบความสำ�เร็จ มีความพึงพอใจโดยรวมและมีความผูกพันตอโรงแรมทีต่ นทำ�งานอยู
สูงกวาพนักงานในกลุม เจนเนเรชัน่ วาย อยางไรก็ตาม สัดสวนของคนในกลุม เจนเนอเรชัน่
วายในที่ทำ�งานจะเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต ในขณะที่พนักงานในกลุม
เจนเนอเรชัน่ เอ็กซจะเขาสูต �ำ แหนงหัวหนางานหรือผูจ ดั การเพิม่ มากขึน้ เชนกัน โรงแรม
ควรตองคำ�นึงถึงการพัฒนาคุณภาพของหัวหนางานใหมีความเขาใจในความแตกตาง
ตลอดจนพัฒนาทักษะภาวะผูน �ำ ทีจ่ �ำ เปน เพือ่ ใหสามารถบริหารคนภายใตความแตกตาง
ทำ�ใหผใู ตบงั คับบัญชายินดีและเต็มใจทีจ่ ะปฏิบตั งิ านในภาระหนาทีท่ ไี่ ดรบั จนเกิดความ
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สำ�เร็จ มีความผูกพันตอองคกร และพัฒนาคุณภาพการทำ�งานและคุณภาพการใหบริการ
สูความเปนเลิศ
ผลการศึกษาครัง้ นี้ พบวา พนักงานโรงแรมในเครือนานาชาติมคี วามพอใจตอเงิน
เดือนและสวัสดิการมากที่สุด รองลงมา คือ พนักงานโรงแรมในเครือของไทย ในขณะที่
พนักงานโรงแรมทีม่ กี ารบริหารอิสระพึงพอใจตอเงินเดือนและสวัสดิการนอยทีส่ ดุ และมี
ความภูมิใจนอยกวาพนักงานโรงแรมในเครือนานาชาติอยางเห็นไดชัด จากงานวิจัย
ที่ผานมา พบวา ปจจัยดานเงินเดือนและผลประโยชน และ ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน มีอิทธิพลตอความผูกพันของพนักงานโรงแรมของไทย (ศันสนีย เตชะลาภ
อำ�นวย, 2543 และ นารี วีระกิจ และอาณัติชัย นิลศิริ, 2554) อยางไรก็ตาม จากการ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสภาพแวดลอมในการทำ�งานและความผูกพันของ
พนักงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมระดับ 4-5 ดาวในจังหวัดภูเก็ต กลับพบวา
ปจจัยแวดลอมในเรือ่ งเงินเดือนและสวัสดิการ ระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และ
ความยืดหยุนและอิสระในการทำ�งาน ไมมีอิทธิพลตอความผูกพันของพนักงานแผนก
อาหารและเครือ่ งดืม่ ซึง่ สอดคลองกับ Markos and Sridevi (2010) ซึง่ กลาวไววา แมจะมี
การจายเงินเดือนและคาตอบแทนทีด่ ี ก็ไมท�ำ ใหพนักงานอยากทำ�งานใหกบั องคกร หาก
บรรยากาศในการทำ�งานระหวางเพือ่ นรวมงาน และหัวหนางาน ไมมคี วามเขาอกเขาใจ
และคอยชวยเหลือกันอยางดี ดังนั้น การศึกษาวิจัยในอนาคต ควรมีการสัมภาษณ
เชิงลึก เพื่อศึกษาความสัมพันธของตัวแปรทั้งหมด โดยเฉพาะปจจัยในเรื่องเงินเดือน
และสวัสดิการ ภายหลังจากทีร่ ฐั บาลไดมกี ารปรับคาจางขัน้ ต่�ำ แลว วามีผลตอความผูกพัน
ของพนักงานหรือไม นอกจากนี้การศึกษาในครั้งนี้เนนเฉพาะพนักงานในแผนกอาหาร
และเครื่องดื่ม จึงนาสนใจที่จะมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหวางพนักงานในแผนก
ตางๆ ภายในโรงแรม
กิตติกรรมประกาศ
คณะผูเขียนขอขอบคุณคณะการบริการและการทองเที่ยวที่ไดสนับสนุนทุนใน
การศึกษาวิจัยซึ่งเปนที่มาของบทความนี้และสงเสริมใหผูวิจัยไดมีความรูเพิ่มเติมและ
ตระหนักตอความรับผิดชอบตอสังคม
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