การรับรูต้ ่อวัฒนธรรมองค์การของพนักงานโรงแรมลักซอร์ นนทบุรี
สุรีรตั น์ พิมพ์อ่อน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญญา ปานเจริญ

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานโรงแรม
ลักซอร์ นนทบุรี และ 2) เปรี ยบเทียบการรั บรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานโรงแรมลักซอร์
นนทบุรี จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานโรงแรมลักซอร์
นนทบุรี จานวนทั้งหมด 207 คน ทาการกาหนดขนาดของตัวอย่าง โดยใช้ สูตร Yamane และใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล จากตัวอย่างจานวน 140 คน ทาการวิเคราะห์
ข้ อมูลด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป (SPSS) โดยใช้ ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (X) ค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสถิติ t-test แบบ Independent และ One Way ANOVA
โดยผลการวิจัย พบว่ า 1) พนักงานโรงแรมลักซอร์ นนทบุรี มีการรั บรู้วัฒนธรรม
องค์การในภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง เมื่อพิ จารณาเป็ นรายด้ านพบว่ าด้ านที่มีค่าเฉลี่ ยการรับรู้
วัฒนธรรมองค์การมากที่สุด คือ วัฒนธรรมองค์การแบบปรั บตัว รองลงมาคือ วัฒนธรรมองค์การ
แบบราชการ วัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติและวัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสาเร็จ ตามลาดับ
และ 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานโรงแรมลักซอร์ นนทบุรี ที่มีอายุ ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน และ แผนกงานที่สงั กัด แตกต่างกัน มีการรับรู้วัฒนธรรมองค์การในภาพรวมแตกต่างกัน



นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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665

1. บทนา
ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็ นสิ่งสาคัญในการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ให้ เ ติ บ โต ซึ่ ง หลายๆ ประเทศได้ ให้ ค วามส าคั ญ กับ อุ ตสาหกรรมการท่ อ งเที่ย วของตนมากขึ้ น
ประเทศไทยก็เป็ นประเทศหนึ่งที่ให้ ความสาคัญ และมีการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
มาโดยตลอด ดังจะเห็นได้ ว่าในปี พ.ศ. 2554 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ จัดอับดับ 10
แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ จังหวัดต่างๆ เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ทั่วประเทศไทย (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2555) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็ นปั จจัย
ที่ช่วยในการขับเคลื่อนและกระตุ้นให้ เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่จะนาไปสู่การลงทุน การจ้ างงาน
การสร้ า งอาชี พ และการกระจายรายได้ อัน น าไปสู่ความส าเร็จ ในการยกระดับ คุ ณ ภาพชี วิต ของ
ประชาชนในประเทศ
ประเทศไทยมีแหล่ งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่มากมายในทุกจังหวัดทั่วทุกภูมิภาค โดยมีท้งั
จุ ดดานา้ หาดทราย เกาะนับร้ อย สถานบันเทิงที่หลากหลาย โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ หมู่บ้าน
ชาวเขาสวนดอกไม้ และจุดชมนกที่ยอดเยี่ยม พระราชวัง วัดขนาดใหญ่ และมรดกโลกจานวนมาก
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้ จากในช่วง 5
ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2550-2554) จานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นถึง
ร้ อยละ 32.95 ซึ่งสร้ างรายได้ ให้ แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึงร้ อยละ 41.70
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยจึงเป็ นอุตสาหกรรมการบริการที่สาคัญสามารถ
สร้ างรายได้ และนาเงินตราต่ างประเทศเข้ าประเทศได้ จานวนมาก และช่ วยส่งเสริ มภาพลักษณ์ท่ีดี
ให้ แก่ประเทศ เมื่อนั กท่องเที่ยวเดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยลาดับแรกที่นักท่องเที่ยว
คานึงถึงคือ ที่พักและโรงแรม โรงแรมจึงจาเป็ นต้ องคานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับคุณภาพของการ
บริการ (ธีระเดช ริ้วมงคล, 2543, น. 4-7) ซึ่งธุรกิจโรงแรมมีสินค้ าหลัก คือ การให้ บริการด้ านที่
พั ก อาหารเครื่ องดื่ม และบริ การอานวยความสะดวกอื่นๆ ให้ แก่แขกผู้เข้ าพั ก ผู้ท่ีมีหน้ าที่ส่งมอบ
บริการให้ แก่ผ้ ูรับบริการก็คือพนักงาน ดังนั้น พนักงานจึงเป็ นทรัพยากรที่สาคัญในการสร้ างความพึง
พอใจตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า และขั บ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ โรงแรมให้ ป ระสบความส าเร็ จ
นอกจากนี้ การบริ ก ารที่ดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเกิ ด ขึ้ นได้ จ ากหลายปั จ จั ย ทั้ง นี้ ขึ้ นอยู่ กับ การจั ด การ
สภาพแวดล้ อมภายในองค์การที่ดีด้วย หรื ออีกนัยหนึ่งวัฒนธรรมองค์การของโรงแรมต้ องมีความ
แข็งแกร่ง สามารถหล่อหลอมให้ พนักงานมีความตั้งใจมุ่งมั่นและทุ่มเททางานสร้ างผลการปฏิบัติงานที่
ดีให้ กับ โรงแรม ไม่ ว่ า จะเป็ นธุร กิจ โรงแรมหรื อ องค์การอื่น ๆ ทรั พ ยากรมนุ ษย์ คื อ ผู้ ท่ีจ ะทาให้
องค์การประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ท่กี าหนดไว้ ผู้ก่อตั้งองค์การหรื อผู้นาจะพยายามสร้ าง
สภาพแวดล้ อมในการทางาน เช่น การจัดสถานที่ทางานให้ น่าอยู่เพื่อให้ บุคลากรของตนรู้สึกปลอดภัย
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และทางานอย่างมั่นใจ หรือการมอบอานาจการตัดสินใจงานในหน้ าที่เพื่อสร้ างแรงจู งใจในการทางาน
ให้ สาเร็จ ในตอนเริ่มต้ นของการสร้ างสิ่งต่างๆไม่ได้ มีสูตรสาเร็จตายตัว แต่จะเป็ นการลองผิดลองถูก
โดยบทเรียนของผู้นารุ่นเก่าจะถูกถ่ายทอดไปสู่ผ้ ูนารุ่นต่อๆไป สิ่งที่ได้ สร้ างขึ้นมานั้น จะได้ รับการดูแล
ให้ เติ บ โตเป็ นเอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตั ว ควบคู่ ไ ปกั บ การเจริ ญ เติ บ โตขององค์ ก าร ถึ ง แม้ จ ะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปบ้ างตามสภาพและกาลเวลา แต่ส่งิ ที่ยังคงอยู่กย็ ังได้ รับการยอมรับและยึดถืออยู่อย่าง
เหนียวแน่น สิ่งต่างๆ ที่กล่าวมานี้ คือ สิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมองค์การ (Deal and Kennedy, 1982)
ซึ่งวัฒนธรรมองค์การนี้เป็ นความเชื่อที่คนส่วนมากยึดถือปฏิบัติสบื ต่อกันมาในองค์การนั้นๆ
วัฒนธรรมขององค์การจะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้ าหมายขององค์การ บาง
องค์การมีวัฒนธรรมที่กระจายไปตามฝ่ ายต่างๆ ยากที่จะมองเห็นจากภายนอกได้ เช่ น ความภักดี
เฉพาะฝ่ ายที่ตนเองทางานอยู่ หรื อความซื่อสัตย์ต่อผู้ นาของตน เพราะหวังผลประโยชน์ แอบแฝง
ในขณะที่บ างองค์ ก ารมี ค วามเป็ นอั น หนึ่ ง อัน เดี ย วกั น เป้ าหมายส่ ว นบุ คคลของพนั ก งานตรงกั บ
เป้ าหมายขององค์การที่กาหนดไว้ เป็ นเป้ าหมายหลัก เช่น วัตถุประสงค์ขององค์การ คือ การบริการที่
เป็ นเลิศ นั่นคือ ทุกคนในองค์การจะตั้งใจทางานบริการอย่างเต็มความสามารถเพื่อก้ าวสู่ความเป็ น
เลิ ศตามที่อ งค์การตั้งเป้ าหมายไว้ ดังนั้ น จะเห็นได้ ว่า วั ฒนธรรมองค์การเป็ นความรู้ สึก ความเชื่ อ
ค่านิยม และพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่ในองค์การ (ชวนา อังคนุรักษ์พันธุ,์ 2546)
จากที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานโรงแรม
ลั ก ซอร์ นนทบุ รี ซึ่ ง ผลที่ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ จะสามารถน าไปใช้ เ ป็ นแนวทางส าหรั บ การ
บริหารงานและพัฒนาโรงแรม และช่วยเสริมสร้ างวัฒนธรรมองค์การของพนักงานให้ แข็งแกร่งและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.วัตถุประสงค์การวิจยั
จากคาถามการวิจัยข้ างต้ น สามารถนามากาหนดเป็ นวัตถุประสงค์การวิจัยได้ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาการรับรู้ต่อวัฒนธรรมองค์การของพนักงานโรงแรมลักซอร์ นนทบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ต่อวัฒนธรรมองค์การของพนักงานโรงแรมลักซอร์ นนทบุรี จาแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล
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3. ระเบียบวิธีวิจยั
3.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการศึ กษา ได้ แ ก่ พนั ก งานของโรงแรมลั กซอร์ นนทบุ รี เฉพาะสาขาใน
จังหวัดนนทบุรีจานวนทั้งสิ้น 207 คน (ข้ อมูลจากฝ่ ายทรัพยากรบุคคลโรงแรมลักซอร์นนทบุรี วันที่
30 กันยายน 2558)
3.2 ตัวอย่าง
ทาการสุ่มตัวอย่างจากพนักงานของโรงแรมลักซอร์นนทบุรีเฉพาะสาขาในจังหวัดนนทบุรี
และหาขนาดของตัวอย่างโดยใช้ สูตร Yamane (Yamane Taro, 1967) ได้ ขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่า
138 ตั ว อย่ า ง เพื่ อ ป้ องกั น การไม่ ต อบกลั บ และการได้ ข้ อ มู ล ไม่ ส มบู ร ณ์ ผู้ วิ จั ย จะท าการแจก
แบบสอบถามทั้ ง สิ้ น 140 ฉบั บ ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบแบ่ ง เป็ นชั้ น ปฐมภู มิ ต ามสั ด ส่ ว น
(Proportion Stratified random Sampling) ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงการสุ่มตัวอย่างพนักงานของโรงแรมลักซอร์นนทบุรี
แผนก

จานวน
พนักงาน
20
50
35
36
8
16
13
7
12
6
4
207

พนักงานต้ อนรับส่วนหน้ า
แผนกเซลล์
แผนกอาหารและเครื่องดื่ม
แผนกแม่บ้าน
แผนกบัญชี
แผนกช่างซ่อมบารุง
แผนกออฟฟิ ตทั่วไป
แผนกจัดซื้อจัดจ้ าง
แผนกบุคคล
แผนกงาน outside
พนักงานอื่นๆ
รวม
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จานวนที่ได้ จากการ
สุ่ม
14
34
23
24
5
11
9
5
8
4
3
140

3.3 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิ จัยครั้ งนี้เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผ้ ู วิจัยสร้ างขึ้นจาก
การศึกษาทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ ตลอดจนผลการวิจัยที่เกี่ยวข้ อง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3
ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Checklist) เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบ
แบบสอบถามได้ แก่ เพศ อายุ แผนกงานที่สังกัด และระยะเวลาการปฏิบัติงานในองค์การจานวน 4
ข้ อ
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด โดยเป็ นคาถามเกี่ยวกับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ
ของพนักงานโรงแรมลักซอร์นนทบุรีตามแนวคิดของ Daft L.Richard (1999) จานวน 32ข้ อ
ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด เพื่อให้ ผ้ ูตอบแบบสอบถามได้ เสนอแนะถึง
วัฒนธรรมในองค์การของตนเอง
3.4 วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) ทาการวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ สถิติพ้ ืนฐาน คือ
การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้ อยละ (Percentage)
2) ทาการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ของพนักงานโรงแรมลักซอร์นนทบุรีโดยใช้ สถิติพ้ ืนฐาน
คือ ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3) ทาการทดสอบหาสมมติฐานโดยใช้ สถิติ t-test เพื่ อทดสอบความแตกต่างระหว่ าง
ประชากร 2 กลุ่ม และใช้ สถิติ F-test หรือ One Way ANOVA เพื่อทดสอบความแปรปรวนของ
ประชากรตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป เมื่อพบความแตกต่างอย่างน้ อยมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ผู้วิจัยทาการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ Least Significant Different
(LSD)

4. สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลวิจยั
1) ข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 140 คน เป็ นเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย (ร้ อยละ57.9 และ 42.1 ตามลาดับ) โดยมีอายุไม่เกิน 30 ปี มากที่สุด (ร้ อย
ละ 63.6) ส่วนใหญ่แผนกงานที่สงั กัดคือ แผนกเซลล์ (ร้ อยละ 24.2) และมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ในองค์การนี้มากที่สดุ คือ ปฏิบัติงานน้ อยกว่า 3 ปี (ร้ อยละ 70.7)
2) ผลการวิเคราะห์การรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานโรงแรมลักซอร์ นนทบุรี
พบว่าการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานโรงแรมลักซอร์ นนทบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
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กลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน ด้ านที่มีค่าเฉลี่ยการรับรู้วัฒนธรรมองค์การมากที่สุด คือ วัฒนธรรม
องค์การแบบปรั บตัว รองลงมาคือ วัฒนธรรมองค์การแบบราชการ วัฒนธรรมองค์การแบบเครื อ
ญาติและวัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสาเร็จ ตามลาดับ
3) ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า พนั ก งานโรงแรมลั ก ซอร์ นนทบุ รี ที่ มี อ ายุ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และ แผนกงานที่สังกัด แตกต่ า งกัน มี ก ารรั บ รู้ วัฒ นธรรมองค์ก ารใน
ภาพรวมแตกต่างกัน
4.2 การอภิปรายผล
1) การรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานโรงแรมลักซอร์ นนทบุรี
จากการผลการวิ จั ยพบว่ า พนั ก งานโรงแรมลั กซอร์ นนทบุ รี มี ก ารรั บ รู้ วั ฒนธรรม
องค์การแบบปรับตัวอยู่ในระดับมากเพียงด้ านเดียว ซึ่งไม่สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ชวนา อังคนุรักษ์
พันธุ์ (2546) ได้ ทาวิจัยเรื่อง การรับรู้วัฒนธรรมองค์การและความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
ในธุรกิจโรงแรม เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และพบว่า โดยภาพรวม พนักงานในธุรกิจโรงแรม
เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มีการรับรู้วัฒนธรรมองค์การในระดับมากทุกแบบ โดยรับรู้แบบราชการ
เป็ นอันดับแรก รองลงมาเป็ นแบบเครือญาติ แบบปรับตัว และแบบมุ่งผลสาเร็จเป็ นอันดับสุดท้ าย
ทั้งนี้การผลการวิจัยพบว่ า พนักงานโรงแรมลักซอร์ นนทบุรี มีการรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบ
ปรับตัวอยู่ในระดับมากเพี ยงด้ านเดียว อาจเนื่องมาจาก พนักงานต้ องมีการปรับตัวในการทางานอยู่
ตลอดเวลา เพราะเป็ นงานด้ านการบริ การ ต้ องพบเจอผู้เข้ าใช้ บริ การมากมาย หลากหลายระดับ
การทางานของพนั กงานจาต้ องมีอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่ทา และพร้ อมลงมือปฏิบัติได้
ทันทีเมื่อเกิดความจาเป็ น นอกจากนี้ ผู้บริ หารของทางโรงแรมลักซอร์ นนทบุรี ยังให้ อานาจแก่
หัวหน้ าฝ่ ายหัวหน้ างานให้ มีการส่งเสริมให้ พนักงานของโรงแรม มีการกล้ าเสี่ยงกล้ าทดลองคิดและทา
สิ่งใหม่ ท่ีเป็ นประโยชน์ ต่อโรงแรมซึ่ งโดยปกติแล้ ว พนั กงานจะได้ รับความไว้ วางใจ และถู กมอบ
อานาจในการตัดสินใจจากหัวหน้ า ก่อให้ เกิดการทางานแบบเป็ นทีม และเป็ นการทางานที่ก่อให้ เกิด
ความผูกพันต่อองค์กร และการทางานที่เกิดประสิทธิภาพ
2) ผลการทดสอบสมมติฐาน
จากการศึกษา พบว่า พนักงานโรงแรมลักซอร์ นนทบุรี ที่มีเพศแตกต่างกัน มีการรับรู้
วัฒนธรรมองค์การไม่ แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากการรับรู้วัฒนธรรมองค์การไม่จาเป็ นต้ องแยก
เพศ ทั้งชายหรื อหญิงสามารถเรี ยนรู้ได้ อย่างเท่าเทียมกัน ทาให้ การรั บรู้ระหว่ างพนักงานชายกับ
พนักงานหญิงอยู่ในระดับเท่าๆ กัน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของสกาวรัตน์ อินทุสมิต (2543) ที่ได้
ศึกษาการรับรู้วัฒนธรรมองค์การความผูกพั นต่อองค์การและความตั้งใจที่จะลาออกของพนักงานใน
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การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย และพบว่าพนักงานการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยที่มี เพศที่
แตกต่างกันมีการรับรู้วัฒนธรรมองค์การไม่แตกต่างกัน
การศึกษาในครั้ งนี้ยังพบว่า พนักงานโรงแรมลักซอร์ นนทบุรี ที่มีอายุ แผนกงานที่
สังกัด และระยะเวลาการปฏิบัติงานในองค์การแตกต่างกัน มีการรับรู้วัฒนธรรมองค์การแตกต่างกัน
ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากการเรี ยนรู้ ของแต่ ละช่ วงวั ยนั้ นมีความแตกต่ างกัน โดยพนั กงานที่มีอายุ มาก
ระยะเวลาการปฏิบัติงานในองค์การมากกว่า จะมีการรับรู้วัฒนธรรมองค์การมากกว่าพนักงานที่มีอายุ
น้ อย และระยะเวลาการปฏิบัติงานในองค์การน้ อยกว่า ในขณะที่พนักงานที่มีอายุมาก ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานในองค์การมากกว่า จะมีการรับรู้ วัฒนธรรมองค์การมากกว่ าพนักงานที่มีอายุน้อย และ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานในองค์การน้ อยกว่ า เนื่องจากมีการสะสมความรู้ การรั บรู้ มีประสบการณ์
มากกว่า ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ วิวัฒน์ มานะกิจ (2541) ได้ ศึกษาวิจัยเรื่องวัฒนธรรม
องค์การ ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลตารวจ และพบว่า ข้ าราชการตารวจสังกัดโรงพยาบาลตารวจที่
มีอายุราชการแตกต่างกัน มีการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ
.05 และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ศิริเพ็ญ เนื่องจานงค์ (2542) ที่ได้ ศึกษาเรื่ องวัฒนธรรม
องค์การ ศึกษาเฉพาะกรณีโรงไฟฟ้ าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และพบว่า พนักงานสังกัดธุรกิจผลิ ต
ไฟฟ้ า 1 สายบังคับบัญชาผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธุรกิจผลิตไฟฟ้ า 1 - โรงไฟฟ้ าบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิ งเทรา ที่มีอายุ งานแตกต่ างกันมีการรั บรู้ วัฒนธรรมองค์การแตกต่ างกัน นอกจากนี้ ยังพบว่ า
สอดคล้ องกับการศึกษาของ ชวนา อังคนุรักษ์พันธุ์ (2546) ได้ ทาวิจัยเรื่อง การรับรู้วัฒนธรรม
องค์การและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในธุรกิจโรงแรม เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีและ
พบว่า พนักงานแผนกบริการส่วนหน้ ามีการรับรู้วัฒนธรรมแบบราชการสูงกว่าแบบเครือญาติ ส่วนที่
สอง พบว่ า พนั ก งานที่ท างานกับ องค์ ก ารมานาน สามารรั บ รู้ วั ฒ นธรรมองค์ ก ารแบบราชการได้
มากกว่าพนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานน้ อย
4.3 ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผ้ ูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางการดาเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
1) วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสาเร็จ
จากผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีการรับรู้ต่อวัฒนธรรมองค์การในด้ านนี้อยู่ในระดับปาน
กลาง แต่ ใ นด้ า นนี้ ทางโรงแรมต้ องการให้ เป็ นนโยบายหลั ก ของโรงแรม เพื่ อ มุ่ งผลส าเร็จตาม
เป้ าหมายของโรงแรม และจากผลการวิจัย พบว่าพนักงานมีการรับรู้ต่อวัฒนธรรมองค์การโดยเฉพาะ
เรื่องการเน้ นบริการกลุ่มลูกค้ าด้ วยมาตรฐาน ด้ วยความเป็ นมืออาชีพ เพื่อให้ เป็ นไปตามเป้ าหมายที่
วางไว้ เป็ นข้ อที่ได้ ค่าเฉลี่ยต่าสุด ดังนั้น ทางโรงแรมลักซอร์ นนทบุรี ควรจัดการอบรมเรื่องความเป็ น
มืออาชีพในการให้ บริการ เป็ นการมุ่งเน้ นให้ พนักงานมีการให้ บริการที่ดี ให้ ลูกค้ าประทับใจ มีการ
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บอกต่อถึงความประทับใจ และกลับมาใช้ บริการใหม่อีกครั้ง มีการจัดให้ มีโปรโมชั่นเพื่อเชิญชวนให้
ลูกค้ าทุกกลุ่มทุกระดับชั้นเข้ ามาใช้ บริการให้ มากขึ้น เช่น โปรโมชั่นลดราคาค่าห้ องพัก แถมอาหาร
เช้ า แถมสปา เป็ นต้ น นอกจากนี้ จากการวิจัยพบว่าพนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกต่าง
กัน มี วัฒนธรรมองค์ก ารแบบมุ่ งผลสาเร็จแตกต่ า งกัน ดังนั้ น โรงแรงลั กซอร์ ควรให้ พนั กงานที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6-9 ปี เป็ นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ พนักงานที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานน้ อยกว่า 6 ปี ได้ มีความคิดสร้ างสรรค์ สามารถยอมรับความแตกต่างในเรื่องความคิด ใน
การปฏิบัติงานให้ ราบรื่นยิ่งขึ้น
2) วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว
จากผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีการรับรู้ต่อวัฒนธรรมองค์การในด้ านนี้ในระดับมาก ซึ่งในด้ านนี้ทาง
โรงแรมต้ องการให้ เป็ นนโยบายสาคัญลาดับที่สองของโรงแรม อย่ างไรก็ตาม ผลการวิจัย พบว่ า
พนักงานมีการรั บรู้ต่อวัฒนธรรมองค์การโดยเฉพาะเรื่ อง หากท่านมีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์เป็ น
พิเศษจะได้ รับรางวัลหรือผลตอบแทนพิ เศษจากหน่ วยงาน เป็ นข้ อที่ได้ ค่าเฉลี่ ยต่ าสุด ดังนั้ น ทาง
โรงแรมลักซอร์ นนทบุ รี จึ งควรมีการจั ดการประกวดและมอบรางวัลให้ เก่ พ นั ก งานที่มีความคิ ด
สร้ างสรรค์ซ่ึงเป็ นนวัตกรรมของโรงแรม นอกจากนี้ จากการวิจัยพบว่าพนักงานที่มี อายุ ตั้งแต่ 4150 ปี ขึ้นไป มีวัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัวมากที่สดุ ดังนั้น โรงแรมควรให้ พนักงานที่มี อายุต้ังแต่
41-50 ปี มาเป็ นพี่เลี้ยงให้ แก่พนักงานและแนะนาหรือสอนงานให้ กบั พนักงานที่เข้ ามาใหม่
4.4 ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไป
1) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรทาการวิจัยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ ได้ ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
พนักงานโรงแรมแต่ละคนมีการรับรู้ต่อวัฒนธรรมองค์การในระดับใด
2) เพื่อเป็ นการขยายขอบเขตการวิจัยให้ กว้ างขึ้น ควรขยายกลุ่มประชากรที่ศึกษาให้ มาก
ขึ้นในหลากหลายโรงแรม หลายภูมิภาคเพื่อนาผลการวิจัยมาเปรียบเทียบกันว่ามีระดับ การรับรู้ต่อ
วัฒนธรรมองค์การแตกต่างกันหรือไม่
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