แบบจาลองเชิงพยากรณ์ ความทุ่มเทมีใจของ
พนักงานโรงแรมในประเทศไทย
Employee Engagement Model in Thai Hotel Industry
สุภาภรณ์ ประสงค์ทนั 1 และโชคชัย สุเวชวัฒนกูล**2
Supaporn Prasongthan and Chokechai Suvetwatanakul

บทคัดย่ อ
งานวิจยั ชิ ้นนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบจาลองเชิงพยากรณ์สาหรับอธิบายปั จจัย เชิง
สาเหตุและผลที่ได้ รับของพฤติกรรม การทุม่ เทมีใจของพนักงานโรงแรมในประเทศไทย โดยใช้
แบบจาลองความต้ องการของงานและปั จจัยเอื ้อต่อการทางาน (JD-R Model of Work
Engagement) มาเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั กลุม่ ตัวอย่างได้ แก่พนักงานโรงแรม จานวน 429
คน เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลด้ วย สถิตเิ ชิงพรรณาและ การวิเคราะห์
สมการถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจยั พบว่าตัวแปรเกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรส่วนบุคคล คือ การมองโลก
ในแง่ดี ความสามารถในการประเมินแก่นแท้ ของตนเอง การมีจิตสานึกที่ดี ของพนักงาน ร่วมกัน
พยากรณ์ความพึงพอใจในงาน ผลการปฏิบตั งิ าน พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี และความต้ องการ
คงอยูใ่ นงานของพนักงานโรงแรมในประเทศไทย
จากผลการวิจยั ทาให้ เสนอแนะได้ วา่
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมควรเน้ นกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ควรดาเนินนโยบาย
ส่งเสริมสวัสดิภาพความอยูด่ ีมีสขุ ของพนักงาน นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมความก้ าวหน้ าของ
พนักงาน นโยบายเสริมสร้ างวัฒนธรรมการทางานที่สนับสนุนช่วยเหลือซึง่ กันและกัน และจัดชุด
กิจกรรมฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ างคุณลักษณะเชิงบวกให้ แก่พนักงาน
คาสาคัญ: ความทุม่ เทมีใจ ธุรกิจโรงแรม ปั จจัยเอื ้อต่อการทางาน ทรัพยากรส่วนบุคคล

Abstract
This research objective was to develop employee engagement model for Thai
hotel industry using multiple regression analysis. The concept that proposed was Job
Demand and Resource Model of Work Engagement. The 429 hotel employees who held
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management positions, including top management, middle management and supervisor
level were selectively to be sample. Questionnaires were utilized as research
measurements used in collecting data. Statistics analyzed were percentage, mean,
standard deviation and multiple regression analysis. The results show that three
variables from personal resources including optimism, core self evaluation, and
conscientiousness which influence employee engagement, positively affected the job
satisfaction, job performance, organizational citizenship behavior and turnover intention.
The findings could suggest that hotel organizations should emphasize the recruitment
process in order to assort new employees with desirable personal resources.
Meanwhile, hotel organizations should provide in-house activities for current employees
to develop the above mentioned characteristics.
Keywords: Engagement, Hotel industry, Job resources, Personal resources

บทนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ กลายเป็ นกุญแจสาคัญในการพัฒนาประเทศ อีกทังยั
้ งเป็ น
ปั จจัยสาคัญในการเสริมสร้ างรายได้ ให้ กบั คนในท้ องถิ่น ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีความสมบูรณ์
ในด้ านทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอันจะเห็นได้ จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในกว่าห้ าทศวรรษที่
ผ่านมา ธุรกิจโรงแรมเป็ นหนึง่ ในองค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยว ได้ มีการพัฒนาขยายฐาน
และเพิ่มผลกาไรอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้ จากอัตราการเพิ่มขึ ้นของจานวนโรงแรมทัว่
ประเทศโดยอ้ างอิง ข้ อมูล เชิงเปรี ยบเทียบ ของสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ ซึง่ ได้ จดั ทาโครงการสารวจ
การประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ. 2553 และ พ.ศ.2555 ซึง่ ได้ รายงานข้ อมูลการ
ดาเนินกิจการในรอบปี พ.ศ. 2552 ของโรงแรมและเกสต์เฮาส์ทวั่ ประเทศไทยพบว่า มีจานวนรวม
ทังสิ
้ ้น 5,420 แห่ง มีจานวนห้ องพักทังสิ
้ ้น 303,154 ห้ อง และมีพนักงานทางานรับเงินเดือนประจา
ทังสิ
้ ้น 180,431 คน (สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ , 2554: 1-2) ในอีกสองปี ถัดมาจานวนโรงแรมและ
เกสต์เฮาส์ได้ เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ โดย จานวนโรงแรมและเกสต์เฮาส์ทวั่ ประเทศไท ยมีจานวน
รวมทังสิ
้ ้น 9,865 แห่ง มีจานวนห้ องพักทังสิ
้ ้น 457,976 ห้ อง และมีพนักงานทางานรับเงินเดือน
ประจาทังสิ
้ ้น 265,906 คน (สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ , 2556: 1-2) อันเห็นได้ ถึงการเจริญเติบโต
อย่างต่อเนื่องของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย

แม้ วา่ ธุรกิจโรงแรมมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ต้องเผชิญกับปั ญหามากมายอัน
เป็ นผลกระทบจากโลกาภิวฒ
ั น์ เช่น การแข่งขันอย่างรุนแรงในธุรกิจ การขาดแคลนฝี มือแรงงาน
ความไม่พงึ พอใจในการทางาน เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โรงแรมขนาดเล็กและขนาดกลางที่กาลังเผชิญกับความยากลาบากอย่างรุนแรงของผล
ประกอบการสืบเนื่องจากข้ อจากัดของเงินทุน , สถานที่ตงั ้ และชื่อเสียงขององค์การ จากข้ อมูล
โครงการสารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ (สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ , 2556: 1-2)
ได้ รายงานปั ญหาและอุปสรรคของสถานประกอบการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ โดยในรายงานระบุวา่
ปั ญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพาะด้ านได้ กลายเป็ นปั ญหาและ
อุปสรรคสาคัญในลาดับที่แปดจากเก้ าปั ญหาสาคัญที่ผ้ ปู ระกอบการให้ ความสนใจ จากการศึกษา
เกี่ยวกับปั ญหาการหมุนเวียนเปลี่ยนงานพบได้ วา่ อุตสาหกรรมบริการเป็ นอุตสาหกรรมที่มีการ
แข่งขันและเกิดการหมุนเวียนเปลี่ยนงานในอัตราสูง โดยอัตราการหมุนเวียนเปลี่ยนงานอยูร่ ะหว่าง
60% - 300% (Dipietro และ Condly, 2007: 5) เมื่อศึกษาเฉพาะในกลุม่ ธุรกิจที่พกั และกลุม่
อาหารและเครื่ องดื่ม Davidson, Timo และ Wang (2009: 453) ระบุวา่ อัตราการหมุนเวียน
เปลี่ยนงานของธุรกิจโรงแรมและร้ านอาหารอยูท่ ี่ 52.2% ทังนี
้ ้เหตุผลของการลาออกจากงานมี
ความแตกต่างกันดังต่อไปนี ้ อัตราค่าจ้ างต่า สภาพแวดล้ อมขององค์กร การจ้ างงานแบบนอกเวลา
ลักษณะงานที่ไม่มีความมัน่ คง ลักษณะของความเป็ นผู้นาของหัวหน้ างาน และอื่น ๆ ดังนันการ
้
จัดการทรัพยากรมนุษย์ได้ เข้ ามามีบทบาทสาคัญและทาหน้ าที่เป็ นหัวใจของบริษัท เนื่องจาก
พนักงานเป็ นทุนมนุษย์ที่สาคัญที่นาความสาเร็จสูอ่ งค์การ ดังนันที
้ มผู้บริหารจาเป็ นต้ องตรวจสอบ
ค้ นหาแนวทาง วิธีการที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของพนักงานซึง่ จะส่งผลไปสูค่ วาม
ทุม่ เทมีใจของพนักงานต่อองค์การในที่สดุ
คาว่า "ความทุม่ เทมีใจ" (Engagement) เป็ นที่นิยมเผยแพร่เป็ นอย่างมากในหมู่
ผู้ปฏิบตั งิ านทรัพยากรมนุษย์ นักจิตวิทยาองค์กร ที่ปรึกษาด้ านการจัดการ และนักวิชาการเมื่อไม่
นานมานี ้ แต่หากศึกษาย้ อนกลับไปจะพบได้ วา่ แนวคิดเกี่ยวกับ ความทุม่ เทมีใจ (Engagement)
เกิดขึ ้นในช่วงทศวรรษที่ 1990 สืบเนื่องจากการศึกษาวิจยั ทางจิตวิทยาส่งผลให้ เกิดความสนใจใน
แนวคิดและโครงสร้ างเชิงบวกแทนที่แนวคิดจิตวิทยาเชิงลบ เช่น แนวคิดเกี่ยวกับความสุข
ความหวัง การมองโลกในแง่ดี การให้ อภัย ความเอาใจใส่ การเจียมเนื ้อเจียมตัว และความทุม่ เทมี
ใจ ซึง่ แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งในเชิงบวกของคน อันส่งผลสูก่ าร
เจริญเติบโตของบุคคลและความสาเร็จขององค์การ (Jeung, 2011: 49) คาจากัดความของคาว่า

ความทุม่ เทมีใจ ได้ ถกู นิยามไว้ อย่างหลากหลายจากนักวิชาการ นักจิตวิทยาองค์การ และบริษัทที่
ปรึกษาทางธุรกิจ โดยสรุปกล่าวได้ วา่ ความทุม่ เทมีใจของพนักงานหมายถึง ความรู้สกึ เชิงบวกของ
พนักงาน ที่เกี่ยวข้ องกับงานที่ตนเองรับผิดชอบ อันจะนาไปสูค่ วามกระตือรื อร้ นและการแสดงออก
ทางด้ านอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมต่องานนันๆ
้ เมื่อพนักงานมีความทุม่ เทมีใจ พนักงานคน
ดังกล่าวจะแสดงออกผ่านทางร่างกาย ทางความรู้สกึ นึกคิด และทางอารมณ์ โดยจะทุม่ เททังพลั
้ ง
การ พลังใจ และพลังความคิดให้ แก่การปฏิบตั งิ านนันๆ
้ พนักงานที่มีความทุม่ เทมีใจต่อองค์การ
มาทางานทุกวันด้ วยความรู้สกึ ที่เชื่อมโยงกับองค์กร พวกเขามีความกระตือรื อร้ นในการทางานใน
ระดับสูง และพบว่าพนักงานเหล่านี ้จะธารงอยูใ่ นองค์การได้ นาน อันส่งผลให้ อตั ราการหมุนเวียน
เปลี่ยนงานลดลงและช่วยให้ องค์การประหยัดค่าใช้ จา่ ยในการสรรหาและธารงรักษาพนักงานไว้
(Kahn, 1990: 694; Schaufeli et al, 2002: 74-75; Shuck and Wollard, 2010: 103)
จากกระบวนทัศน์ทางความคิดใหม่เกี่ยวกับการจัดการทุนมนุษย์ ทาให้ แนวคิดความ
ทุม่ เทมีใจของพนักงานต่อองค์การได้ แพร่ขยายออกไปมากขึ ้นในกลุม่ ผู้ปฏิบตั งิ านด้ านทรัพยากร
มนุษย์ นักจิตวิทยาองค์กร ที่ปรึกษาด้ านทรัพยากรมนุษย์ และนักทรัพยากรบุคคล จากการศึกษา
งานวิจยั ทังในประเทศและต่
้
างประเทศชี ้ให้ เห็นว่าพนักงานที่มีความทุม่ เทมีใจต่อองค์การใน
ระดับสูงจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้ องค์การประสบความสาเร็จ โดยจะส่งผลลัพธ์ในเชิงบวก
ต่อทังระดั
้ บบุคคลและระดับองค์กร ไม่วา่ จะเป็ นการหมุนเวียนเปลี่ยนงานของพนักงานที่ลดลง
ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานเพิ่มขึ ้น ผลประกอบการทางการเงินผลการดาเนินงานของ
องค์กรที่ดีขึ ้น ความพึงพอใจที่เพิ่มขึ ้นของลูกค้ า ความปลอดภัยในการทางาน และอื่น ๆ (Harter
et al, 2002: 268; Richman, 2006: 39; Vance, 2006:1; Bakker และ Demerouti, 2008: 209210; Harter et al, 2010: 3; Gallup, 2010:3; Blessing White, 2013: 2)
แม้ วา่ ความทุม่ เทมีใจส่งผลลัพธ์เชิงบวกต่อองค์กร จากการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาด้ าน
การจัดการทุนมนุษย์ Aon Hewitt ในปี 2011 พบว่าระดับความทุม่ เทมีใจของพนักงานต่อองค์การ
ทัว่ โลกมีอตั ราลดลง (Aon Hewitt, 2011: 3) เมื่อพิจารณาในเชิงจุลภาค โดยมุง่ เน้ นการศึกษา
ระดับความทุม่ เทมีใจของพนักงานต่อองค์การในประเทศไทย จากการสืบค้ นวรรณกรรมทาง
วิชาการและงานวิจยั ของบริษัทที่ปรึกษาด้ านทรัพยากรมนุษย์ พบว่าในปี 2005 บริษัทที่ปรึกษา
ด้ านการจัดการทุนมนุษย์ Gallup organization ได้ ดาเนินการวิจยั และพบว่า มีเพียง 12
เปอร์ เซ็นต์ของประชากรของพนักงานของประเทศไทยมีความทุม่ เทมีใจต่อองค์การ ร้ อยละ 82 เป็ น
กลุม่ พนักงานที่ไม่มีความยึดติดกับองค์การ ไม่ตงใจและไม่
ั้
กระตือรื อร้ น และ ร้ อยละ 6 เป็ นกลุม่ ที่

ไม่มีความทุม่ เทมีใจต่อองค์การ ( Kular, Gatenby, et al, 2008: 7) นอกจากนี ้ในรายงานบริษัท
Gallup ได้ ทาการประเมินผลจากการที่ประเทศไทยมีพนักงานที่ไม่มีความทุม่ เทมีใจต่อองค์การ
ส่งผลต่อความสามารถทางการผลิตที่ลดลง ซึง่ ประเมินเป็ นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจถึง
98.8 พันล้ านบาท ( 2.5 พันล้ านดอลลาห์สหรัฐ) ต่อปี (Ratanjee, 2005) จากข้ อมูลทางสถิตใิ น
ข้ างต้ นคงปฏิเสธไม่ได้ วา่ ปั จจุบนั ในองค์การมีพนักงานที่มีความทุม่ เทมีใจต่อองค์การน้ อย ซึง่
สะท้ อนให้ เห็นถึงภาพเชิงลบของแรงงานในปั จจุบนั จากการค้ นคว้ าเกี่ยวกับความทุม่ เทมีใจของ
พนักงานต่อองค์การของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย พบว่ายังไม่มีการศึกษาในภาพรวม
เชิงมหภาคของอุตสาหกรรมโรงแรม ดังนันการศึ
้
กษาปั จจัยต้ นเหตุและผลลัพธ์ของความทุม่ เทมีใจ
ของพนักงานต่อองค์การของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทยจะเกิดประโยชน์ตอ่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ น
เสียธุรกิจเป็ นอย่างมาก

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาแบบจาลองเชิงพยากรณ์ของความทุม่ เทมีใจของพนักงานในธุรกิจโรงแรมใน
ประเทศไทย

กรอบแนวคิด
ได้ มาจากการบูรณาการแนวคิดของแบบจาลองความต้ องการของงานและปั จจัยเอื ้อต่อ
การทางาน (The Job Demands - Resources model of Work Engagement) โดยนาทรัพยากร
ส่วนบุคคลเข้ าเป็ นส่วนหนึง่ ของแบบจาลอง ตามแนวคิดของ Hakanen and Roodt, 2010: 95
ทังนี
้ ้ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษาได้ จากการสังเคราะห์เนื ้อหาจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องศึกษาโดย
Supaporn และ Chokechai, 2014: 271 โดยมี 9 ตัวแปรพยากรณ์ และ 4 ตัวแปรเกณฑ์
ปั จจัยต้ นเหตุของความทุม่ เทมีใจของพนักงาน
ทรัพยากรเกี่ยวข้ องกับงาน
1. การสนับสนุนช่วยเหลือจากหัวหน้างาน
2. ความอิสระในการทางาน
3. ความก้าวหน้าและโอกาสในการเจริ ญเติ บโต
ของพนักงาน
4. ค่าตอบแทน และ สวัสดิ การ
5. การสนับสนุนช่วยเหลือจากเพือ่ นร่วมงาน
6. การสนับสนุนช่วยเหลือจากองค์การ
ทรัพยากรส่ วนบุคคล
วิ
ธ
ี
ด
าเนิ
7. การมีจิตสานึนกการวิ
ทีด่ ี จัย
8. ความสามารถในการประเมิ นแก่นแท้ของ
ตนเอง
9. การมองโลกในแง่ดี

ผลที่ได้ รับจากความทุม่ เทมีใจของพนักงาน
H1

ความพึงพอใจในงาน

H2

ผลการปฏิบตั ิงาน

H3

พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของ

H4

องค์การ
ความต้ องการคงอยูใ่ นงาน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจยั นี ้ได้ แก่ พนักงานโรงแรมทัว่
ประเทศไทยโดยได้ รับค่าตอบแทนเป็ นค่าจ้ าง /เงินเดือนเป็ นประจา จานวน 255,658 คน อ้ างอิง
จากข้ อมูลสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ โครงการสารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ.
2555 กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ กาหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง โดยการใช้ ตาราง
คานวณหากลุม่ ตัวอย่างของยามาเน่ (Yamane, 1973) ได้ กลุม่ ตัวอย่างจานวน 400 ราย โดยใช้
เทคนิคการสุม่ ตัวอย่าง แบบผสมระหว่างการสุม่ ตัวอย่างแบบกลุม่ และการสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย
โดยเริ่มต้ นจากการ ใช้ เทคนิคการสุม่ ตัวอย่างแบบกลุม่ เพื่อ แบ่งกลุม่ ประชากรออกเป็ นกลุม่ ย่อย
ตามภูมิภาคดังต่อไปนี ้ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ จากนัน้ ใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่าง
แบบง่ายเพื่อจับสลากเลือกโรงแรมที่ทาการส่งแบบสอบถาม
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย เครื่ องมือที่ใช้ เป็ นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ได้ แก่
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไป ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน รายได้ ตอ่
เดือน และข้ อมูลเกี่ยวกับโรงแรมที่ทางาน ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบสารวจรายการ ส่วนที่ 2
แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยต้ นเหตุของความทุม่ เทมีใจของพนักงาน แบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยวัดปั จจัยต้ นเหตุของความทุม่ เทมีใจของพนักงาน 9 ด้ าน ส่วนที่ 3
แบบสอบถามเกี่ยวกับผลที่ได้ รับจากความทุม่ เทมีใจของพนักงาน แบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ โดยวัดผลที่ได้ รับจากความทุม่ เทมีใจของพนักงาน 4 ด้ าน และส่วนที่ 4
คาถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยข้ อคาถามดังกล่าวได้ ถกู พัฒนาขึ ้นจาก
การศึกษาค้ นคว้ า รวบรวมแนวคิดและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ ผา่ นการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือด้ วยการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 3 ท่านในการพิจารณาความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับวัตถุประสงค์หรื อเนื ้อหา
จากนันมี
้ การตรวจสอบหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟา
ของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) จากการนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ กบั กลุม่ มี
ลักษณะใกล้ เคียงกับกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 30 ชุด ผลการวิเคราะห์ ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
รายตัวแปรได้ คา่ สูงกว่า .70 ซึง่ แสดงว่าแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงในระดับสูง
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูล ผู้วิจยั จัดส่งไปรษณีย์แบบสอบถามไปยังโรงแรม
ตามลาดับรายชื่อที่ได้ มาจากการจับสลากในขันตอนของการสุ
้
ม่ ตัวอย่าง โดยได้ รับแบบสอบถาม
กลับคืนมาทังสิ
้ ้นจานวน 429 ชุดซึง่ มีความสมบูรณ์สามารถนามาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็จรูปในการประมวลผล สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ แก่ สถิติ
บรรยายเพื่ออธิบายลักษณะของตัวแปร ได้ แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
เชิงอนุมาน โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู ใช้ ทดสอบสมมุตฐิ านข้ อ 1-4

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ ตัวอย่างซึง่ เป็ นพนักงานโรงแรมในประเทศไทยจานวน 429 คน
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง 247 คน คิดเป็ นร้ อยละ 57.6 โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็ น
ร้ อยละ 44.5 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรื อเทียบเท่า คิดเป็ นร้ อยละ 54.1 มีระยะเวลา
ที่เริ่มทางานจนถึงปั จจุบนั อยูร่ ะหว่าง 1-5 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 45 โดยพนักงานทางานในโรงแรม
เจ้ าของกิจการดาเนินกิจการเองโดยเอกเทศ (Individual Ownership) คิดเป็ นร้ อยละ 75.5 โดย
พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสาคัญของปั จจัยต้ นเหตุของความทุม่ เทมีใจของพนักงานอยู่
ในระดับสูงมาก เมื่อพิจารณารายปั จจัยพบว่ามีเพียงความอิสระในการทางาน ความสามารถใน
การประเมินแก่นแท้ ของตนเองและการมองโลกในแง่ดี อยูใ่ นระดับสูงเท่านัน้ นอกจากนี ้พนักงานมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสาคัญของผลที่ได้ รับจากความทุม่ เทมีใจต่อองค์การอยูใ่ นระดับสูงมาก
มีเพียงด้ านความต้ องการคงอยูใ่ นงานที่ได้ รับความสาคัญในระดับสูงเท่านัน้ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ระดับของความคิดเห็นเกี่ยวกับความสาคัญของปั จจัยต้ นเหตุและผลที่ได้ รับ
จากความทุ่มเทมีใจของพนักงานโรงแรมในประเทศไทย
ตัวแปร
ปั จจัยต้ นเหตุของความทุ่มเทมีใจของพนักงาน
1. การสนับสนุนช่วยเหลือจากหัวหน้างาน
2. ความอิ สระในการทางาน
3. ความก้าวหน้าและโอกาสในการเจริ ญเติ บโตของพนักงาน
4. ค่าตอบแทน สวัสดิ การ และการแสดงว่าเห็นถึงคุณค่าของพนักงาน
5. การสนับสนุนช่วยเหลือจากเพือ่ นร่ วมงาน
6. การสนับสนุนช่วยเหลือจากองค์การ
7. การมีจิตสานึกทีด่ ีของพนักงาน
8. ความสามารถในการประเมิ นแก่นแท้ของตนเอง
9. การมองโลกในแง่ดี
ผลที่ได้ รับจากความทุ่มเทมีใจของพนักงาน
1 ความพึงพอใจในงาน

S.D.

ระดับ

4.51
4.14
4.29
4.45
4.22
4.26
4.34
4.09
4.18

.438
.546
.460
.437
.507
.427
.450
.499
.522

สูงมาก
สูง
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูง
สูง

4.23

.419

สูงมาก

ตัวแปร
2 ผลการปฏิบตั ิงาน
3 พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
4 ความต้ องการคงอยูใ่ นงาน

4.23
4.23
3.96

S.D.
.448
.436
.640

ระดับ
สูงมาก
สูงมาก
สูง

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) โดยใช้ การวิเคราะห์วิธี
Enter เพื่อสร้ างสมการทานายเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์และตัวแปรเกณฑ์
4 ตัวแปร คือ ความพึงพอใจในงาน ด้ านผลการปฏิบตั งิ าน ด้ านพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี และ
ด้ านความต้ องการคงอยูใ่ นงานของพนักงานโรงแรมในประเทศไทย ผลการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคณ
ู พบว่าตัวแปรปั จจัยต้ นเหตุของความทุม่ เทมีใจของพนักงาน สามารถร่วมกันอธิบายผลที่
ได้ รับจากการทุม่ เทมีใจของพนักงานใน ทุกด้ านได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยสามารถร่วมกัน
พยากรณ์ความพึงพอใจในงานได้ ร้อยละ 44.8 สามารถร่วมกันพยากรณ์ผลการปฏิบตั งิ านได้ ร้อย
ละ 52.4 สามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีได้ ร้อยละ
47.4 และสามารถ
ร่วมกันพยากรณ์ความต้ องการคงอยูใ่ นงานได้ ร้อยละ 29.9 รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณระหว่ างตัวแปรพยากรณ์ ปัจจัยต้ นเหตุ
ของความทุ่มเทมีใจของพนักงานและผลที่ได้ รับจากการทุ่มเทมีใจของพนักงานในด้ าน
ความพึงพอใจในงาน ด้ านผลการปฏิบัตงิ าน ด้ านพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี และด้ าน
ความต้ องการคงอยู่ในงานของพนักงานโรงแรมในประเทศไทย
ตัวแปรพยากรณ์
1. การสนับสนุน
ช่วยเหลือจากหัวหน้า
งาน
2. ความอิ สระในการ
ทางาน
3. ความก้าวหน้าและ
โอกาสในการ
เจริ ญเติ บโตของ

Job Satisfaction

Job Performance

OCB

Turnover

Adj. R2 = 0.448

Adj. R2 = 0.524

.125**

.082*

.000

-.134**

.110*

.053

.058

.192**

.119*

.116**

.073

-.029

Adj. R2 = 0.485 Adj. R2 = 0.299

ตัวแปรพยากรณ์
พนักงาน
4. ค่าตอบแทน
สวัสดิ การ
5.การสนับสนุน
ช่วยเหลือจากเพือ่ น
ร่ วมงาน
6. การสนับสนุน
ช่วยเหลือจากองค์การ
7.การมี จิตสานึกทีด่ ี
ของพนักงาน
8.ความสามารถใน
การประเมิ นแก่นแท้
ของพนักงาน
9.การมองโลกในแง่ดี

Job Satisfaction

Job Performance

OCB

Turnover

Adj. R2 = 0.448

Adj. R2 = 0.524

-.035

.048

-.024

.006

-.102*

.017

.083

.015

.130*

.073

.230**

.088

.153**

.123**

.097*

.038

.179**

.198**

.186**

.247**

.244**

.292**

.217**

.213**

Adj. R2 = 0.485 Adj. R2 = 0.299

Note: * Statistical Significance at .05 Level ** Statistical Significance at .01 Level

สรุ ปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั สามารถอภิปรายผลตามสมมุตฐิ านได้ ดงั นี ้
1.สมมุตฐิ านที่ 1 บางส่วนของปั จจัยต้ นเหตุของความทุม่ เทมีใจของพนักงานสามารถ
พยากรณ์ผลที่ได้ รับจากการทุม่ เทมีใจของพนักงานในด้ านความพึงพอใจในงาน
จากผลการ
ทดสอบสมมุตฐิ านพบว่าตัวแปรปั จจัยต้ นเหตุของความทุม่ เทมีใจของพนักงานสามารถร่วมกัน
อธิบายผลที่ได้ รับจากการทุม่ เทมีใจของพนักงานในด้ านความพึงพอใจในงานของพนักงานโรงแรม
ในประเทศไทยได้ ร้อยละ 44.8 เมื่อพิจารณาในรายปั จจัยพบว่าตัวแปรที่มีผลต่อความพึงพอใจใน
งานมีทงหมด
ั้
8 ตัวแปร โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลมากคือ การมองโลกในแง่ดี ความสามารถในการ
ประเมินแก่นแท้ ของตนเองการมีจิตสานึกที่ดีของพนักงาน การสนับสนุนช่วยเหลือจากองค์การ
การสนับสนุนช่วยเหลือจากหัวหน้ างาน ความอิสระในการทางาน ความก้ าวหน้ าและโอกาสในการ
เจริญเติบโตของพนักงาน และการสนับสนุนช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน ตามลาดับ จะเห็นได้ วา่

ตัวแปรที่มีอิทธิพลในการทานายสูงสามลาดับแรกเป็ นตัวแปรเกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรส่วนบุคคล
สอดคล้ องกับงานวิจยั โดย Xanthopoulou and Bakker, 2007: 137 กล่าวว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลใน
การทานายทรัพยากรส่วนบุคคลเข้ ามามีบทบาทสาคัญต่อความทุม่ เทมีใจของพนักงาน อันส่งผล
ให้ เกิดผลลัพธ์เชิงบวกต่อองค์การ
2.สมมุตฐิ านที่ 2 บางส่วนของปั จจัยต้ นเหตุของความทุม่ เทมีใจของพนักงานสามารถ
พยากรณ์ผลที่ได้ รับจากการทุม่ เทมีใจของพนักงานในด้ านผลการปฏิบตั งิ าน จากผลการทดสอบ
สมมุตฐิ านพบว่าตัวแปรปั จจัยต้ นเหตุของความทุม่ เทมีใจของพนักงานสามารถร่วมกันอธิบายผลที่
ได้ รับจากการทุม่ เทมีใจของพนักงานในด้ านผลการปฏิบตั งิ านได้ ร้อยละ 52.4 เมื่อพิจารณาในราย
ปั จจัยพบว่าตัวแปรที่มีผลต่อการปฏิบตั งิ านของพนักงานมีทงหมด
ั้
5 ตัวแปร โดยตัวแปรที่มี
อิทธิพลมากคือ การมองโลกในแง่ดี ความสามารถในการประเมินแก่นแท้ ของตนเองการมีจิตสานึก
ที่ดีของพนักงาน ความก้ าวหน้ าและโอกาสในการเจริญเติบโตของพนักงาน และการสนับสนุน
ช่วยเหลือจากหัวหน้ างาน ตามลาดับ จะเห็นได้ วา่ ตัวแปรที่มีอิทธิพลในการทานายสูงสามลาดับ
แรกเป็ นตัวแปรเกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรส่วนบุคคล สอดคล้ องกับงานวิจยั โดย Xanthopoulou and
Bakker, 2007: 137 และ Bakker and Demerouti, 2008: 214 กล่าวว่าทรัพยากรส่วนบุคคลเข้ า
มามีบทบาทสาคัญต่อความทุม่ เทมีใจของพนักงาน อันส่งผลให้ เกิดผลลัพธ์เชิงบวกต่อองค์การ อีก
ทังงานวิ
้
จยั ของ GreenJr. et al, 2004: 108 และ Demerouti et al, 2010: 129 ระบุถึงพนักงานที่
มองโลกในเชิงบวกจะทางานได้ มีประสิทธิภาพมากกว่า และแสดงถึงความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง
การมองโลกในแง่ดีและประสิทธิภาพของงาน
3. สมมุตฐิ านที่ 3 บางส่วนของปั จจัยต้ นเหตุของความทุม่ เทมีใจของพนักงานสามารถ
พยากรณ์ผลที่ได้ รับจากการทุม่ เทมีใจของพนักงานในด้ านพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ จากผลการทดสอบสมมุตฐิ านพบว่าตัวแปรปั จจัยต้ นเหตุของความทุม่ เทมีใจของพนักงาน
สามารถร่วมกันอธิบายผลที่ได้ รับจากการทุม่ เทมีใจของพนักงานในด้ านพฤติกรรมการเป็ นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ ได้ ร้อยละ 47.4 เมื่อพิจารณาในรายปั จจัยพบว่าตัวแปรที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดีของพนักงานมีทงหมด
ั้
4 ตัวแปร โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลมากคือ การสนับสนุน
ช่วยเหลือจากองค์การ การมองโลกในแง่ดี ความสามารถในการประเมินแก่นแท้ ของตนเองและ
การมีจิตสานึกที่ดีของพนักงาน ตามลาดับ เป็ นไปตามที่ Sak, 2006, Rich, 2010, Sithinee and
Bartlett, 2012 และ Rasheed et al, 2013 กล่าวไว้ วา่ พนักงานที่ได้ รับรู้ถึงการสนับสนุนช่วยเหลือ
จากองค์การ จะมีความทุม่ เทมีใจทังต่
้ องานและต่อองค์การ อันส่งผลให้ เกิดพฤติกรรมเชิงบวก

นอกเหนือจากการทางาน อีกทัง้ Bakker and Demerouti, 2008: 214 กล่าวว่าทรัพยากรส่วน
บุคคลเกี่ยวกับการมองโลกในแง่ดี การเห็นคุณค่าในตนเอง การรับรู้ถึงความสามารถของตนเอง
สามารถเป็ นแรงขับภายในให้ พนักงานคนนันๆเกิ
้ ดความทุม่ เทมีใจต่องาน อันส่งผลให้ เกิด
พฤติกรรมนอกเหนือจากการทางาน
4. สมมุตฐิ านที่ 4 บางส่วนของปั จจัยต้ นเหตุของความทุม่ เทมีใจของพนักงานสามารถ
พยากรณ์ผลที่ได้ รับจากการทุม่ เทมีใจของพนักงานในด้ านความต้ องการคงอยูใ่ นงาน จากผลการ
ทดสอบสมมุตฐิ านพบว่าตัวแปรปั จจัยต้ นเหตุของความทุม่ เทมีใจของพนักงานสามารถร่วมกัน
อธิบายผลที่ได้ รับจากการทุม่ เทมีใจของพนักงานในด้ านความต้ องการคงอยูใ่ นงานของพนักงาน
โรงแรมในประเทศไทยได้ ร้อยละ 29.9 เมื่อพิจารณาในรายปั จจัยพบว่าตัวแปรที่มีผลต่อความ
ต้ องการคงอยูใ่ นงานมีทงหมด
ั้
4 ตัวแปร โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลมากคือ ความสามารถในการ
ประเมินแก่นแท้ ของตนเองการมองโลกในแง่ดี ความอิสระในการทางาน และการสนับสนุน
ช่วยเหลือจากหัวหน้ างาน ตามลาดับ เป็ นไปตามที่ Rich, 2010 และ Shorbaju et al, 2011 กล่าว
ว่า พนักงานที่มีความสามารถในการประเมินแก่นแท้ ของตนเองทัง้ 4ด้ านมีแนวโน้ มทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข อันนาไปสูค่ วามทุม่ เทมีใจ ในการศึกษาของ Kgomo, 2010: 196
พบว่าความสัมพันธ์ในที่ทางาน เช่น การสนับสนุนช่วยเหลือจากหัวหน้ างาน และลักษณะของงาน
เช่น ความอิสระในการทางาน เป็ นปั จจัยต้ นเหตุในการเกิดความทุม่ เทมีใจของพนักงาน และส่งผล
ให้ เกิดการคงอยูใ่ นงาน

ข้ อเสนอแนะการวิจัย
จากผลการวิจยั เรื่ อง แบบจาลองเชิงพยากรณ์ความทุม่ เทมีใจของพนักงานโรงแรมใน
ประเทศไทย ผู้วิจยั ได้ นาผลวิจยั ดังกล่าวมากาหนดเป็ นข้ อเสนอแนะในประเด็นดังต่อไปนี ้
1. ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมควรนาผลวิจยั ไปใช้ ในการพัฒนาปรับปรุง บุคลากรในธุรกิจ
โดยมุง่ เน้ นที่กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เนื่องจากผลการวิจยั พบว่าทรัพยากรส่วน
บุคคลในปั จจัยความสามารถในการประเมินแก่นแท้ ของพนักงาน และการมองโลกในแง่ดี เป็ นสอง
ปั จจัยหลักที่สง่ ผลต่อความทุม่ เทมีใจของพนักงานในทัง้ 4 ด้ าน ดังนันฝ่
้ ายทรัพยากรมนุษย์ควร
คานึงถึงการประยุกต์ใช้ แบบทดสอบบุคลิกภาพ และแบบทดสอบเจตคติ เพื่อคัดเลือกบุคลากรที่
มองโลกในแง่ดี และมีความสามารถในการประเมินแก่นแท้ ของตนเองเข้ ามาทางานในองค์กร

2. ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมควรให้ ความสาคัญในการเสริมสร้ างความทุม่ เทมีใจให้ แก่
บุคลากรที่อยูใ่ นองค์กร โดยนาผลวิจยั ไปประยุกต์ใช้ ในการวางแผน จัดนโยบาย และกิจกรรมที่
เหมาะสม เพื่อให้ พนักงานเกิดความพึงพอใจในงาน เช่น นโยบายส่งเสริมสวัสดิภาพความอยูด่ ีมี
สุขของพนักงาน นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมความก้ าวหน้ าของพนักงาน นโยบายเสริมสร้ าง
วัฒนธรรมการทางานที่สนับสนุนช่วยเหลือซึง่ กันและกัน กิจกรรมการเสริมสร้ างคุณลักษณะเชิง
บวก เป็ นต้ น
3. เพื่อให้ พนักงานปฏิบตั งิ านได้ ดีมีประสิทธิภาพ และพร้ อมให้ ความร่วมมือในด้ านต่างๆ
ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ควรคานึงถึงแผนการฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ างคุณลักษณะเชิงบวกของ
พนักงานทางด้ านการมองโลกในแง่ดี การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง
ความมัน่ คงในอารมณ์ และ การควบคุมตนเอง โดยจัดเป็ นชุดกิจกรรมเพื่อให้ เกิดการอบรมอย่าง
ต่อเนื่องอันส่งผลต่อพฤติกรรมและความเชื่อส่วนบุคคลได้ ไม่มากก็น้อย
4. จากผลการวิจยั พบว่าการทุม่ เทมีใจของพนักงานส่งผลให้ เกิดความพึงพอใจในงาน เกิด
การปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี และเกิดความต้ องการคงอยู่
ในงาน ซึง่ ไม่ใช่เพียงแต่ธุรกิจโรงแรมจะสามารถนาผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ ได้ เท่านัน้ แต่
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง อาทิเช่น สานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย สมาคมโรงแรมไทย สามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ อ้างอิงเป็ นข้ อมูลเชิงประจักษ์
ถึงความสาคัญของความทุม่ เทมีใจของพนักงาน และวางแผนจัดทาโครงการต่างๆ เพื่อให้ ธุรกิจ
โรงแรมรับรู้ถึงความสาคัญของปั จจัยเชิงสาเหตุ และผลลัพธ์ของความทุม่ เทมีใจของ อันจะนาไปสู่
การพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมบริการได้ อย่างยัง่ ยืนและเหมาะสม
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