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บทคดัย่อ 

                 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานโรงแรม

ลักซอร์ นนทบุรี  และ 2) เปรียบเทียบการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานโรงแรมลักซอร์ 

นนทบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ  พนักงานโรงแรมลักซอร์

นนทบุรี จ านวนทั้งหมด 207  คน ท าการก าหนดขนาดของตัวอย่าง โดยใช้สูตร Yamane  และใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล จากตัวอย่างจ านวน 140 คน ท าการวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเรจ็รูป (SPSS)  โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (X) ค่า

ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสถิติ t-test  แบบ Independent  และ One Way ANOVA 

                 โดยผลการวิจัย  พบว่า  1) พนักงานโรงแรมลักซอร์  นนทบุรี มีการรับรู้วัฒนธรรม

องค์การในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉล่ียการรับรู้

วัฒนธรรมองค์การมากที่สุด คือ วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว รองลงมาคือ วัฒนธรรมองค์การ

แบบราชการ  วัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติและวัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลส าเรจ็  ตามล าดับ 

และ 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  พนักงานโรงแรมลักซอร์ นนทบุรี ที่มีอายุ  ระยะเวลาการ

ปฏบัิติงาน และ แผนกงานที่สงักดั  แตกต่างกนั  มีการรับรู้วัฒนธรรมองค์การในภาพรวมแตกต่างกนั 
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1.  บทน า 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวเป็นสิ่งส าคัญในการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ให้เติบโต  ซ่ึงหลายๆ  ประเทศได้ให้ความส าคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของตนมากข้ึน  

ประเทศไทยกเ็ป็นประเทศหน่ึงที่ให้ความส าคัญ  และมีการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

มาโดยตลอด  ดังจะเหน็ได้ว่าในปี พ.ศ. 2554  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดอับดับ 10 

แหล่งทอ่งเที่ยวยอดนิยมข้ึน  เพ่ือกระตุ้นให้จังหวัดต่างๆ  เกดิการต่ืนตัวในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ทั่วประเทศไทย  (กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา, 2555)   อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นปัจจัย

ที่ช่วยในการขับเคล่ือนและกระตุ้นให้เกดิการขยายตัวทางเศรษฐกจิที่จะน าไปสู่การลงทุน  การจ้างงาน  

การสร้างอาชีพ  และการกระจายรายได้อันน าไปสู่ความส าเร็จในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในประเทศ    

ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่มากมายในทุกจังหวัดทั่วทุกภูมิภาค โดยมีทั้ง

จุดด าน า้  หาดทราย   เกาะนับร้อย  สถานบันเทงิที่หลากหลาย  โบราณสถาน  พิพิธภัณฑ์  หมู่บ้าน

ชาวเขาสวนดอกไม้  และจุดชมนกที่ยอดเย่ียม  พระราชวัง  วัดขนาดใหญ่   และมรดกโลกจ านวนมาก  

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง  ดังจะเหน็ได้จากในช่วง  5  

ปีที่ผ่านมา  (พ.ศ. 2550-2554)  จ านวนนักทอ่งเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยเพ่ิมสูงข้ึนถึง

ร้อยละ 32.95  ซ่ึงสร้างรายได้ให้แก่อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ  41.70 

อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวของประเทศไทยจึงเป็นอุตสาหกรรมการบริการที่ส าคัญสามารถ

สร้างรายได้และน าเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศได้จ านวนมาก  และช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี

ให้แก่ประเทศ  เม่ือนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยล าดับแรกที่นักท่องเที่ยว

ค านึงถึงคือ  ที่พักและโรงแรม   โรงแรมจึงจ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของการ

บริการ (ธรีะเดช  ร้ิวมงคล, 2543, น. 4-7)   ซ่ึงธุรกิจโรงแรมมีสินค้าหลัก คือ การให้บริการด้านที่

พัก อาหารเคร่ืองด่ืม และบริการอ านวยความสะดวกอื่นๆ  ให้แก่แขกผู้เข้าพัก ผู้ที่มีหน้าที่ส่งมอบ

บริการให้แก่ผู้รับบริการกคื็อพนักงาน   ดังน้ัน พนักงานจึงเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการสร้างความพึง

พอใจตอบสนองความต้องการของลูกค้า และขับเคล่ือนธุรกิจโรงแรมให้ประสบความส าเร็จ  

นอกจากน้ี การบริการที่ดีมีประสิทธิภาพเกิดข้ึนได้จากหลายปัจจัย   ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับการจัดการ

สภาพแวดล้อมภายในองค์การที่ดีด้วย   หรืออีกนัยหน่ึงวัฒนธรรมองค์การของโรงแรมต้องมีความ

แขง็แกร่ง สามารถหล่อหลอมให้พนักงานมีความต้ังใจมุ่งม่ันและทุ่มเทท างานสร้างผลการปฏบัิติงานที่

ดีให้กับโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมหรือองค์การอื่นๆ  ท รัพยากรมนุษย์ คือ ผู้ที่จะท าให้

องค์การประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก  าหนดไว้ ผู้ก่อต้ังองค์การหรือผู้น าจะพยายามสร้าง

สภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น การจัดสถานที่ท  างานให้น่าอยู่เพ่ือให้บุคลากรของตนรู้สึกปลอดภัย
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และท างานอย่างม่ันใจ หรือการมอบอ านาจการตัดสินใจงานในหน้าที่เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการท างาน

ให้ส าเรจ็ ในตอนเร่ิมต้นของการสร้างสิ่งต่างๆไม่ได้มีสูตรส าเรจ็ตายตัว แต่จะเป็นการลองผิดลองถูก

โดยบทเรียนของผู้น ารุ่นเก่าจะถูกถ่ายทอดไปสู่ผู้น ารุ่นต่อๆไป สิ่งที่ได้สร้างข้ึนมาน้ัน จะได้รับการดูแล

ให้เติบโตเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตขององค์การ ถึงแม้จะมีการ

เปล่ียนแปลงไปบ้างตามสภาพและกาลเวลา แต่สิ่งที่ยังคงอยู่กยั็งได้รับการยอมรับและยึดถืออยู่อย่าง

เหนียวแน่น สิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาน้ี คือ สิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมองค์การ  (Deal and Kennedy, 1982)  

ซ่ึงวัฒนธรรมองค์การน้ีเป็นความเช่ือที่คนส่วนมากยึดถือปฏบัิติสบืต่อกนัมาในองค์การน้ันๆ 

วัฒนธรรมขององค์การจะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การ บาง

องค์การมีวัฒนธรรมที่กระจายไปตามฝ่ายต่างๆ ยากที่จะมองเหน็จากภายนอกได้ เช่น ความภักดี

เฉพาะฝ่ายที่ตนเองท างานอยู่ หรือความซ่ือสัตย์ต่อผู้น าของตน เพราะหวังผลประโยชน์แอบแฝง 

ในขณะที่บางองค์การมีความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน เป้าหมายส่วนบุคคลของพนักงานตรงกับ

เป้าหมายขององค์การที่ก  าหนดไว้เป็นเป้าหมายหลัก เช่น วัตถุประสงค์ขององค์การ คือ การบริการที่

เป็นเลิศ น่ันคือ ทุกคนในองค์การจะตั้งใจท างานบริการอย่างเตม็ความสามารถเพ่ือก้าวสู่ความเป็น

เลิศตามที่องค์การต้ังเป้าหมายไว้ ดังน้ัน จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมองค์การเป็นความรู้สึก ความเช่ือ

ค่านิยม และพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่ในองค์การ  (ชวนา องัคนุรักษ์พันธุ,์  2546) 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น   ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานโรงแรม 

ลักซอร์ นนทบุรี ซ่ึงผลที่ได้จากการศึกษาในคร้ังน้ีจะสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางส าหรับการ

บริหารงานและพัฒนาโรงแรม และช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การของพนักงานให้แขง็แกร่งและมี

ประสทิธภิาพย่ิงขึ้น 

 

2.วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

             จากค าถามการวิจัยข้างต้น สามารถน ามาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังน้ี 

1.  เพ่ือศึกษาการรับรู้ต่อวัฒนธรรมองค์การของพนักงานโรงแรมลักซอร์ นนทบุรี 

2.  เพ่ือเปรียบเทยีบการรับรู้ต่อวัฒนธรรมองค์การของพนักงานโรงแรมลักซอร์ นนทบุรี จ าแนกตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
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3. ระเบยีบวิธีวิจยั 

                  3.1  ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พนักงานของโรงแรมลักซอร์นนทบุรีเฉพาะสาขาใน

จังหวัดนนทบุรีจ านวนทั้งสิ้น 207 คน (ข้อมูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงแรมลักซอร์นนทบุรี วันที่ 

30 กนัยายน 2558) 

                   3.2  ตวัอย่าง 

ท าการสุ่มตัวอย่างจากพนักงานของโรงแรมลักซอร์นนทบุรีเฉพาะสาขาในจังหวัดนนทบุรี

และหาขนาดของตัวอย่างโดยใช้สูตร Yamane (Yamane Taro, 1967)  ได้ขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่า 

138 ตัวอย่าง เพ่ือป้องกันการไม่ตอบกลับและการได้ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจะท าการแจก

แบบสอบถามทั้ งสิ้ น 140 ฉบับ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นช้ันปฐมภูมิตามสัดส่วน 

(Proportion Stratified random Sampling) ดังน้ี 

ตารางที ่1  แสดงการสุ่มตัวอย่างพนักงานของโรงแรมลักซอร์นนทบุรี 

 

แผนก จ านวน

พนักงาน 

จ านวนที่ได้จากการ

สุ่ม 

พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 20 14 

แผนกเซลล์ 50 34 

แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม 35 23 

แผนกแม่บ้าน 36 24 

แผนกบัญชี 8 5 

แผนกช่างซ่อมบ ารุง 16 11 

แผนกออฟฟิตทั่วไป 13 9 

แผนกจัดซ้ือจัดจ้าง 7 5 

แผนกบุคคล 12 8 

แผนกงาน outside 6 4 

พนักงานอื่นๆ 4 3 

รวม 207 140 
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3.3 เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนจาก

การศึกษาทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ ตลอดจนผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 

ส่วน ดังน้ี  

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Checklist) เกี่ยวกบัสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบ

แบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ แผนกงานที่สังกดั  และระยะเวลาการปฏบัิติงานในองค์การจ านวน  4  

ข้อ  

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิด โดยเป็นค าถามเกี่ยวกับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ

ของพนักงานโรงแรมลักซอร์นนทบุรีตามแนวคิดของ Daft L.Richard  (1999)  จ านวน 32ข้อ  

ส่วนที่  3  เป็นแบบสอบถามปลายเปิด  เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอแนะถึง

วัฒนธรรมในองค์การของตนเอง 

 

3.4 วิธีการวิเคราะหข์อ้มูล 

 1) ท าการวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ 

การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

2) ท าการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ของพนักงานโรงแรมลักซอร์นนทบุรีโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน

คือ ค่าเฉล่ีย ( ̅) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

3) ท าการทดสอบหาสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่าง

ประชากร 2 กลุ่ม และใช้สถิติ F-test หรือ One Way ANOVA เพ่ือทดสอบความแปรปรวนของ

ประชากรตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึนไป  เม่ือพบความแตกต่างอย่างน้อยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ผู้วิจัยท าการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ Least Significant Different 

(LSD) 

4.  สรุป  อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

                  4.1  สรุปผลวิจยั 

  1) ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 140 คน เป็นเพศ

หญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ57.9  และ 42.1 ตามล าดับ) โดยมีอายุไม่เกิน 30 ปีมากที่สุด (ร้อย

ละ 63.6) ส่วนใหญ่แผนกงานที่สงักดัคือ แผนกเซลล์ (ร้อยละ 24.2) และมีระยะเวลาการปฏบัิติงาน

ในองค์การน้ีมากที่สดุ คือ ปฏบัิติงานน้อยกว่า 3 ปี (ร้อยละ 70.7)   

  2)  ผลการวิเคราะห์การรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานโรงแรมลักซอร์  นนทบุรี 

พบว่าการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานโรงแรมลักซอร์  นนทบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
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กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉล่ียการรับรู้วัฒนธรรมองค์การมากที่สุด คือ วัฒนธรรม

องค์การแบบปรับตัว รองลงมาคือ วัฒนธรรมองค์การแบบราชการ  วัฒนธรรมองค์การแบบเครือ

ญาติและวัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลส าเรจ็  ตามล าดับ 

 3)  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  พนักงานโรงแรมลักซอร์ นนทบุรี ที่ มีอายุ  

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และ แผนกงานที่สังกัด  แตกต่างกัน  มีการรับรู้วัฒนธรรมองค์การใน

ภาพรวมแตกต่างกนั 

  

4.2  การอภิปรายผล 

 1)  การรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานโรงแรมลักซอร์  นนทบุรี  

จากการผลการวิจัยพบว่า   พนักงานโรงแรมลักซอร์  นนทบุรี มีการรับรู้วัฒนธรรม

องค์การแบบปรับตัวอยู่ในระดับมากเพียงด้านเดียว   ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชวนา อังคนุรักษ์

พันธุ์  (2546)  ได้ท าวิจัยเร่ือง การรับรู้วัฒนธรรมองค์การและความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน

ในธุรกิจโรงแรม เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  และพบว่า  โดยภาพรวม พนักงานในธุรกิจโรงแรม 

เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มีการรับรู้วัฒนธรรมองค์การในระดับมากทุกแบบ โดยรับรู้แบบราชการ

เป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นแบบเครือญาติ แบบปรับตัว และแบบมุ่งผลส าเร็จเป็นอันดับสุดท้าย   

ทั้งน้ีการผลการวิจัยพบว่า   พนักงานโรงแรมลักซอร์  นนทบุรี  มีการรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบ

ปรับตัวอยู่ในระดับมากเพียงด้านเดียว  อาจเน่ืองมาจาก พนักงานต้องมีการปรับตัวในการท างานอยู่

ตลอดเวลา  เพราะเป็นงานด้านการบริการ  ต้องพบเจอผู้เข้าใช้บริการมากมาย หลากหลายระดับ  

การท างานของพนักงานจ าต้องมีอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่ท  า  และพร้อมลงมือปฏิบัติได้

ทันทีเมื่อเกิดความจ าเป็น  นอกจากน้ี ผู้บริหารของทางโรงแรมลักซอร์  นนทบุรี  ยังให้อ านาจแก่ 

หัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานให้มีการส่งเสริมให้พนักงานของโรงแรม  มีการกล้าเสี่ยงกล้าทดลองคิดและท า

สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงแรมซ่ึงโดยปกติแล้ว  พนักงานจะได้รับความไว้วางใจ  และถูกมอบ

อ านาจในการตัดสินใจจากหัวหน้า  ก่อให้เกิดการท างานแบบเป็นทีม  และเป็นการท างานที่ก่อให้เกิด

ความผูกพันต่อองค์กร   และการท างานที่เกดิประสิทธิภาพ   

  2)  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

จากการศึกษา พบว่า  พนักงานโรงแรมลักซอร์  นนทบุรี ที่มีเพศแตกต่างกัน  มีการรับรู้

วัฒนธรรมองค์การไม่แตกต่างกัน  ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการรับรู้วัฒนธรรมองค์การไม่จ าเป็นต้องแยก

เพศ  ทั้งชายหรือหญิงสามารถเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน  ท าให้การรับรู้ระหว่างพนักงานชายกับ

พนักงานหญิงอยู่ในระดับเทา่ๆ กนั ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของสกาวรัตน์  อนิทุสมิต  (2543)  ที่ได้

ศึกษาการรับรู้วัฒนธรรมองค์การความผูกพันต่อองค์การและความต้ังใจที่จะลาออกของพนักงานใน
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และพบว่าพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่มี เพศที่

แตกต่างกนัมีการรับรู้วัฒนธรรมองค์การไม่แตกต่างกนั 

  การศึกษาในคร้ังน้ียังพบว่า พนักงานโรงแรมลักซอร์  นนทบุรี  ที่มีอายุ  แผนกงานที่

สงักดั  และระยะเวลาการปฏบัิติงานในองค์การแตกต่างกนั  มีการรับรู้วัฒนธรรมองค์การแตกต่างกัน 

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการเรียนรู้ของแต่ละช่วงวัยน้ันมีความแตกต่างกัน  โดยพนักงานที่มีอายุมาก  

ระยะเวลาการปฏบัิติงานในองค์การมากกว่า  จะมีการรับรู้วัฒนธรรมองค์การมากกว่าพนักงานที่มีอายุ

น้อย  และระยะเวลาการปฏบัิติงานในองค์การน้อยกว่า ในขณะที่พนักงานที่มีอายุมาก ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานในองค์การมากกว่า  จะมีการรับรู้วัฒนธรรมองค์การมากกว่าพนักงานที่มีอายุน้อย  และ

ระยะเวลาการปฏิบัติงานในองค์การน้อยกว่า เน่ืองจากมีการสะสมความรู้ การรับรู้ มีประสบการณ์

มากกว่า  ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ วิวัฒน์ มานะกิจ (2541)  ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองวัฒนธรรม

องค์การ ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลต ารวจ  และพบว่า ข้าราชการต ารวจสังกัดโรงพยาบาลต ารวจที่

มีอายุราชการแตกต่างกนั มีการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริเพ็ญ  เน่ืองจ านงค์ (2542)  ที่ได้ศึกษาเร่ืองวัฒนธรรม

องค์การ ศึกษาเฉพาะกรณีโรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และพบว่า พนักงานสังกัดธุรกิจผลิต

ไฟฟ้า 1 สายบังคับบัญชาผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 1 - โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ที่มีอายุงานแตกต่างกันมีการรับรู้วัฒนธรรมองค์การแตกต่างกัน  นอกจากน้ียังพบว่า 

สอดคล้องกับการศึกษาของ  ชวนา   อังคนุรักษ์พันธุ์  (2546)  ได้ท าวิจัยเร่ือง การรับรู้วัฒนธรรม

องค์การและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในธุรกิจโรงแรม เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีและ

พบว่า พนักงานแผนกบริการส่วนหน้ามีการรับรู้วัฒนธรรมแบบราชการสูงกว่าแบบเครือญาติ ส่วนที่

สอง พบว่า พนักงานที่ท  างานกับองค์การมานาน สามารรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบราชการได้

มากกว่าพนักงานที่มีระยะเวลาปฏบัิติงานน้อย 

 

4.3  ขอ้เสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางการด าเนินการในเร่ืองดังต่อไปนี้  

1) วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลส าเรจ็   

จากผลการวิจัยพบว่า  พนักงานมีการรับรู้ต่อวัฒนธรรมองค์การในด้านน้ีอยู่ในระดับปาน

กลาง  แต่ในด้านน้ีทางโรงแรมต้องการให้เป็นนโยบายหลักของโรงแรม  เพ่ือมุ่งผลส าเร็จตาม

เป้าหมายของโรงแรม  และจากผลการวิจัย  พบว่าพนักงานมีการรับรู้ต่อวัฒนธรรมองค์การโดยเฉพาะ

เร่ืองการเน้นบริการกลุ่มลูกค้าด้วยมาตรฐาน  ด้วยความเป็นมืออาชีพ  เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่

วางไว้  เป็นข้อที่ได้ค่าเฉล่ียต ่าสดุ ดังน้ัน ทางโรงแรมลักซอร์ นนทบุรี ควรจัดการอบรมเร่ืองความเป็น

มืออาชีพในการให้บริการ  เป็นการมุ่งเน้นให้พนักงานมีการให้บริการที่ดี  ให้ลูกค้าประทบัใจ  มีการ
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บอกต่อถึงความประทบัใจ  และกลับมาใช้บริการใหม่อีกคร้ัง  มีการจัดให้มีโปรโมช่ันเพ่ือเชิญชวนให้

ลูกค้าทุกกลุ่มทุกระดับช้ันเข้ามาใช้บริการให้มากขึ้น  เช่น  โปรโมช่ันลดราคาค่าห้องพัก  แถมอาหาร

เช้า  แถมสปา  เป็นต้น  นอกจากน้ี จากการวิจัยพบว่าพนักงานที่มีระยะเวลาการปฏบัิติงานที่แตกต่าง

กัน มีวัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลส าเร็จแตกต่างกัน ดังน้ัน โรงแรงลักซอร์ ควรให้พนักงานที่มี

ระยะเวลาในการปฏบัิติงาน 6-9 ปี เป็นพ่ีเล้ียงในการปฏบัิติงาน เพ่ือให้พนักงานที่มีระยะเวลาในการ

ปฏบัิติงานน้อยกว่า 6 ปี ได้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถยอมรับความแตกต่างในเร่ืองความคิด ใน

การปฏบัิติงานให้ราบร่ืนยิ่งขึ้น  

2) วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว  

จากผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีการรับรู้ต่อวัฒนธรรมองค์การในด้านน้ีในระดับมาก  ซ่ึงในด้านน้ีทาง

โรงแรมต้องการให้เป็นนโยบายส าคัญล าดับที่สองของโรงแรม  อย่างไรกต็าม ผลการวิจัย  พบว่า 

พนักงานมีการรับรู้ต่อวัฒนธรรมองค์การโดยเฉพาะเร่ือง หากท่านมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เป็น

พิเศษจะได้รับรางวัลหรือผลตอบแทนพิเศษจากหน่วยงาน เป็นข้อที่ได้ค่าเฉล่ียต ่าสุด ดังน้ัน  ทาง

โรงแรมลักซอร์ นนทบุรี  จึงควรมีการจัดการประกวดและมอบรางวัลให้เก่พนักงานที่มีความคิด

สร้างสรรค์ซ่ึงเป็นนวัตกรรมของโรงแรม นอกจากน้ี จากการวิจัยพบว่าพนักงานที่มี อายุ ต้ังแต่ 41-

50 ปี ข้ึนไป มีวัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัวมากที่สดุ ดังน้ัน โรงแรมควรให้ พนักงานที่มี อายุต้ังแต่ 

41-50 ปี มาเป็นพ่ีเล้ียงให้แก่พนักงานและแนะน าหรือสอนงานให้กบัพนักงานที่เข้ามาใหม่ 

 

4.4  ขอ้เสนอแนะส าหรบัการศึกษาวิจยัครั้งต่อไป 

1) ในการวิจัยคร้ังต่อไป  ควรท าการวิจัยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า

พนักงานโรงแรมแต่ละคนมีการรับรู้ต่อวัฒนธรรมองค์การในระดับใด  

 2)  เพ่ือเป็นการขยายขอบเขตการวิจัยให้กว้างข้ึน ควรขยายกลุ่มประชากรที่ศึกษาให้มาก

ขึ้นในหลากหลายโรงแรม  หลายภูมิภาคเพ่ือน าผลการวิจัยมาเปรียบเทียบกันว่ามีระดับการรับรู้ต่อ

วัฒนธรรมองค์การแตกต่างกนัหรือไม่ 
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