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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดล้อมในการทางานและความพึงพอใจในงานที่มีต่อความผูกพัน
ต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานโรงแรมในจังหวัดนครพนม จานวน 4 50 คน
เครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช้ คื อ แบบสอบถามแบบประมาณค่ า 5 ระดั บ สถิ ต ิ ท ี ่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ได้ แ ก่ สถิ ต ิ เ ชิ งพรรณนา
ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจในงานส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรม ในจังหวัดนครพนม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
มาตรฐานที่ 0.664 สภาพแวดล้อมในการทางานด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาในที่ทางานมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
งานมากที่สุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานที่ 0.338 ความพึงพอใจในงานด้านความพึงพอใจต่อระบบการทางานมีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การมากที่สุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานที่ 0.249 สภาพแวดล้อมในการทางานด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชาในที่ท างานมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การมากที่สุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานที่ 0.239 ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ทาให้องค์การต้องให้ความสาคัญกับปัจจัยดังกล่าวเพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์การของพนักงานใน
ระยะยาวต่อไป
คาสาคัญ: สภาพแวดล้อมในการทางาน ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์การ
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Abstract
The purpose of this research was to investigate the influence of working environment and job
satisfaction on organizational commitment of hotel employees in Nakhon Phanom Province. The
sample consisted of 450 hotel employees in Nakhon Phanom Province. The tools for data collection
were 5-point Likert scale questionnaires. The statistics used in data analysis were descriptive statistics
consisting of frequency, percentage, mean, standard deviation; and inferential statistics consisting of
the Pearson product-moment correlation and multiple regression analysis. The research results found
that job satisfaction positively and significantly influenced organizational commitment of the sample
respondents (p<.05) with standardized coefficient of 0.664. Working environment, specifically employee
relationship with their supervisors indicated the greatest influence on job satisfaction, with standardized
coefficient of 0.338. Job satisfaction associated with working system preferences showed the greatest
influence on organizational commitment, with standardized coefficient of 0.249. Working environment,
i.e. relationship employees have with their supervisors affected the organizational commitment with
standardized coefficient of 0.239 (p<.05). It is important for the organization to focus on such
antecedent factors in order to enhance organizational commitment of employees in the long run.
Keywords: Working Environment, Job satisfaction, Organizational Commitment
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1. บทนา
ปั จ จุ บ ั น จั ง หวั ด นครพนมได้ ร ั บ อนุ ม ติ ใ ห้ เ ป็ น เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษในพื ้ น ที ่ ครอบคลุ ม 2 อ าเภอ ได้ แ ก่
อ าเภอเมือง และอ าเภอท่าอุเทน รวม 13 ต าบล เนื้อที่รวม 794.79 ตารางกิโลเมตร นอกจากนี้ จังหวัดนครพนมยังเป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมลุ่มน้า โขง เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ที่หลากหลาย
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว อาทิ องค์พระธาตุพนมและพระธาตุบริวาร พระธาตุประจาวันเกิดครบ 7 วัน อีกทั้ง
ยังมีสถานที่อันเป็นจุดเด่นแห่งใหม่ที่สาคัญของจังหวัดนั่นคือ Landmark องค์พญาศรีสัตตนาคราช นอกจากนี้จังหวัดนครพนม
ยังมีหมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม ที่เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว คือ อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ ณ บ้านนาจอก อีกทั้งยังมีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติภูลังกา น้าตกตาดขาม น้า ตกตาดโพธิ์ ฯลฯ ด้วยภูมิศาสตร์ที่อยู่ติดฝั่งแม่น้าโขง
ทาให้เป็นจังหวัดทีม่ ีภูมิทัศน์ริมฝั่งโขงที่สวยงามที่สุด ประกอบกับสภาพอากาศทีอ่ ากาศดีตลอดทั้งปี ส่วนเทศกาลงานประเพณี
ที่มีชื่อเสียงระดับชาติ มาอย่างยาวนาน ทาให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดนครพนม อาทิ งานนมัสการพระธาตุพนม
งานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนมมีวัฒนธรรมที่เชื่อกันมายาวนาน โดยมี 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ ที่เป็นอัตลักษณ์ของ
จังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนมยังได้รับการประกาศว่า เป็นเมืองแห่งความสุขที่สุดในประเทศไทย โดยมี 3 ที่สุดสู่สุขที่สุด
ว่า ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด คือพระธาตุพนม สวยที่สุด คือสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คาม่วน) งามที่สุด คือทิวทัศน์ริมฝั่งโขง จากสิ่งที่
แวดล้อมทุกด้านที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จึงทาให้ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดนครพนมมีอัตราการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งจังหวัดนครพนมมีการพัฒนาอย่างไม่หยุด นิ่งจึงทาให้ในปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเติบโตมากขึ้น
ส่งผลให้เกิดธุรกิจโรงแรมในจังหวัดนครพนมนั้นได้เกิดขึ้นมากมายทั้งธุรกิจโรงแรมที่เก่าแก่ที่อยู่มานานและธุรกิจโรงแรมที่สร้าง
ขึ้นมาใหม่ให้ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวได้เลือกรับบริการ ไม่ว่าจะเป็นการบริการห้องพัก การจัดประชุมสัมมนา หรือการบริการ
ห้องอาหาร สิ่งเหล่านี้เองเป็นสิ่งอานวยความสะดวกที่ธุรกิจโรงแรมคอยบริการแก่ลูกค้าและนักท่องเที่ยว ดังนั้นธุรกิจโรงแรม
เป็ น ธุ ร กิ จ หลั ก ที ่ ม ี ผ ลประกอบการแปรผั น โดยตรงกั บ สถานการณ์ ก ารท่ อ งเที ่ ย ว เพราะเป็ น ที ่ ส าหรั บ พั ก ผ่ อ น
จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือด้านการค้าต่าง ๆ ธุรกิจโรงแรมนั้นสามารถสร้างเม็ดเงินให้กับจังหวัดนครพนมได้เป็นจานวน
มหาศาล
จากการทาสามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2562 พบว่า สถานประกอบการในจังหวัดนครพนมที่ดาเนินกิจกรรมให้บริการ
ที่พักแรม มีจานวน 197 แห่ง ส่วนใหญ่ จานวน 139 แห่ง หรือร้อยละ 70.6 มีลักษณะการให้บริการที่พักแรมเพื่อการท่องเที่ยว
พั ก ผ่ อ น ติ ด ต่ อ ธุ ร กิ จ ประชุ ม หรื อ สั ม มนา เยี ่ ย มญาติ และเล่ น กี ฬ า ขณะที ่ จ านวน 58 แห่ ง หรื อ ร้ อ ยละ 29.4 เป็ น
สถานประกอบการให้บริการที่พักแรมที่ไม่ใช่เพื่อการท่องเที่ยว เป็นโรงแรม ม่านรูด เป็นต้น [1] เห็นได้ว่าธุรกิจโรงแรมนั้นเป็น
ฟันเฟืองที่มีบทบาทส าคัญต่อการสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากธุรกิจโรงแรมเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่
อุปทานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการโรงแรมก็ ยังคงต้องเผชิญหน้ากับปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหา
ความไม่พึงพอใจในงาน และปัญหาการลาออกจากงานของพนักงาน เนื่องจากประเทศไทยนั้นกาลังเติบโตด้วยอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะต่างชาติปีละมากกว่า 40 ล้านคน ทาให้พนักงานมีทางเลือกหรือตัวเลือก
จ านวนมาก ซึ ่ ง ประเด็ น นี ้ เ ป็ น สาเหตุ ท ี ่ ส าคั ญ ที ่ ท าให้ เ กิ ด การเคลื ่ อ นย้ า ยแรงงานในอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที ่ ย ว
หากสถานประกอบการต้องการที่จะดึงดูดใจพนักงานให้อยู่กับองค์กรพร้อมกับทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มความสามารถใน
การให้บริการแก่ลูกค้าของโรงแรมนั้น องค์การจะต้องจัดเตรียม ดูแลและควบคุม เพื่ออานวยความสะดวกและความปลอดภัย
ให้กับพนักงานมากที่สุด เพราะสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดีจะส่งผลทาให้งานมีประสิทธิภาพและทาให้พนักงานมีทั้งสุขภาพ
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กายและใจที่ดีตามไปด้วย สภาพแวดล้อมในการทางานจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางาน และเมื่อพนักงาน
เกิดความพึงพอใจจากสภาพแวดล้อมในการทางานแล้วนั้น พนักงานก็จะรู้สึกว่ามีความพร้อมทั้งร่างกาย และจิตใจ ทาให้
สามารถทางานให้ออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด พนักงานจะยินดี ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ และสติปัญญาที่มีเพื่อพัฒนางาน
ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อให้องค์การนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ ซึ่งเป็นหน้าที่ขององค์การที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมและ
ความคาดหวังของพนักงาน เพื่อนาเอาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในการทางานให้พนักงานเกิดความ
พึงพอใจมากที่สุด เพื่อแก้ปัญหาการลาออกจากงานจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งสามารถจัดการได้ หากองค์การสร้างให้
พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การ เพราะความผูกพันต่อองค์การจะทาให้พนักงานเกิดความจงรักภักดี และไม่คิดจะลาออก
ซึ่งความผูกพันเหล่านี้ นอกจากจะทาให้พนักงานยอมอุทิศตนให้งานที่รับผิดชอบ ยังส่งผลให้พนักงานมีความสุขและเกิดความ
จงรักภักดี และความศรัทธาองค์การอีกด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงอิทธิพลของสภาพแวดล้อมในการทางาน
และความพึงพอใจในงานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดนครพนม เพื่อน าผลการวิจัยไปเป็น
แนวทางในการแก้ปัญหาปรับปรุงองค์การ และเป็นแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมการทางาน ยกระดับความพึงพอใจในการ
ทางานและความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การ สร้างเสริมการวางแผนและพัฒนาบุคลากรในองค์การ และเพื่อรักษา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญให้อยู่กับองค์การให้ยาวนานที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์การ
1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.1.1 เพื่อศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดล้อมในการทางานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานโรงแรมในจังหวัด
นครพนม
1.1.2 เพื่อศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัด
นครพนม
1.1.3 เพื่อศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดล้อมในการทางานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัด
นครพนม
1.2 การตรวจเอกสาร
1.2.1 สภาพแวดล้อมในการทางาน
สภาพแวดล้อมในการทางาน หมายถึง สิ่งต่าง ๆ รอบตัวในที่ทางาน มีส่วนสาคัญในการออกแบบสถานที่ทางาน
เพื่อให้มีความเหมาะสมกับผู้ทางาน โดยครอบคลุมพื้นที่และสิ่งอานวยความสะดวกในการทางานทางด้านกายภาพ ระบบการ
บริหารงานภายในองค์การ ตลอดจนมิติของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยที่องค์การสามารถควบคุมได้
1.2.2 องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในการทางาน [2] ประกอบด้วย
1. พื้นที่และสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นในการทางาน รูปแบบทางกายภาพของสานักงานซึ่งมีความสาคัญอย่างยิ่ง
2. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาในที่ทางาน ผู้บังคับบัญชาทาหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนให้กับพนักงานรวบรวมและ
กระจายทรัพยากรที่จาเป็นโดยพนักงานเพื่อทางานที่ดี และให้กาลังใจในเชิงบวกสาหรับงานที่ทาได้ดี
3. การได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในที่ทางาน การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมในที่ทางานเป็นแรงจูงใจ
ให้พนักงานทางานด้วยความสนใจอย่างเต็มที่
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4. ระบบการสื่อสารในที่ทางาน ระบบการสื่อสารที่เป็นทางการในที่ทางาน ส่งเสริมความเชื่อมั่นและความภักดีใน
หมู่พนักงานและส่งเสริมการทางานเป็นทีมและความสัมพันธ์ที่ดี
5. สิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการทางานของผู้ปฏิบัติงาน โดยการจัดให้มีสถานที่ทางานที่เป็นมิตรและสะดวกสบายใน
การทางาน ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ อุณหภูมิ แสงสว่าง และการระบายอากาศ
6. การระบุขั้นตอนและควบคุมอันตราย มีขั้นตอนในการระบุและควบคุมอันตราย มีการปฏิบัติตามขั้นตอนอย่าง
เคร่งครัดเพื่อควบคุมอันตรายในสถานที่ทางาน
1.3 ความพึงพอใจในการทางาน
ความพึงพอใจในงานเป็นความเห็นของปัจเจกบุคคลที่มีต่องานในเชิงบวก ชอบในสิ่งที่ก าลังท าอยู่และมีความสุข
โดยความพึงพอใจของแต่ละปัจเจกบุคคลจะไม่เหมือนกัน ซึ่งครอบคลุมประเด็นความพึงพอใจต่อลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
ความก้าวหน้าในการทางาน ผลตอบแทนในการทางาน ตลอดจนมิติทางสังคมในที่ทางาน
1.3.1 องค์ประกอบของความพึงพอใจในงาน [3] ประกอบด้วย
1. ความมั ่ นคงปลอดภัย (Security) ได้ แ ก่ ความรู ้สึ ก ปลอดภั ยที ่ได้ท างานกับ องค์ การที่ มี ความมั ่น คง และ
มีผู้บังคับบัญชาที่มีความเป็นธรรม
2. โอกาสก้าวหน้าในการทางาน (Opportunity) ได้แก่ การได้รับโอกาสในการเลื่อนตาแหน่งงาน รวมทั้งการได้รับ
สิ่งตอบแทนซึ่งเป็นผลจากความตั้งใจ การใช้ความรู้และความสามารถในการทางานให้สาเร็จ
3. สถานที ่ ท างานและการจั ด การ (Company and management) ได้ แ ก่ ความรู ้ ส ึ ก ที ่ ม ี ต ่ อ องค์ ก าร และ
สภาพแวดล้อมภายในสถานที่ทางาน รวมทั้งวิธีการบริหารจัดการ และดาเนินงานขององค์การ
4. ค่าจ้าง (Wages) ได้แก่ รายได้หรือผลตอบแทนอื่น ๆ ที่ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับจากองค์การ
5. ลั ก ษณะของงานที ่ ท า (Intrinsic aspect of the job) ได้ แ ก่ การที ่ บ ุ ค คลได้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านที ่ ต รงกั บ ความรู้
ความสามารถ และความถนัดของผู้ปฏิบัติงาน
6. การควบคุมบังคับบัญชา (Supervision) ได้แก่ ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการควบคุม สั่งการ และดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา
7. ลักษณะทางสังคม (Social aspect of the job) ได้แก่ การที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถทางานร่วมกับบุคคลอื่น ๆ
ทั้งภายในและภายนอกองค์การได้อย่างมีความสุข
8. การติดต่อสื่อสาร (Communication) ได้แก่ ลักษณะของการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายในและภายนอก
องค์การ
9. สภาพการทางาน (Working condition) ได้แก่ สภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกิดในการทางาน ได้แก่ อุณหภูมิ
อากาศ แสง เสียง จานวนชั่วโมงในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงห้องน้าที่มีความเหมาะสมกับการทางาน
10. ผลประโยชน์ตอบแทน (Benefit) ได้แก่ สวัสดิการต่าง ๆ รวมทั้งค่ารักษาพยาบาล
1.4 ความผูกพันต่อองค์การ
ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของพนั ก งาน คื อ ความรู ้ ส ึ ก เป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ขององค์ ก าร ท างานให้ ก ั บ องค์ ก ารอย่ า ง
เต็ ม ความสามารถเพื ่ อ ประโยชน์ ส ู งสุ ด ขององค์ ก าร และมี ค วามเชื ่ อ มั ่ น ศรั ท ธา จงรั ก ภั ก ดี ไม่ ม ี ค วามคิ ด ที ่ จ ะลาออก
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อทาให้องค์การก้าวไปข้างหน้าอย่างสมดุล
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1.4.1 องค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การ [4] ประกอบด้วย
1. ความผูกพันด้านความต่อเนื่อง (Continuance Commitment) หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการคิด
ค านวณของบุคคลที่อยู่บนพื้นฐานของการลงทุนที่บุคคลให้กับองค์การและผลตอบแทนที่บุคคลได้รับจากองค์การ โดยจะ
แสดงออกในรูปของพฤติกรรมต่อเนื่องในการทางานว่าจะทางานอยู่กับองค์การนั้นต่อ ไปหรือจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ทางาน
หรือที่เราเรียกว่าความปรารถนาที่จะอยู่กับองค์การ
2. ความผูกพันด้านความรู้สึก (Affective Commitment) หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากภายในตัวบุคคล
เป็นความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ เต็มใจที่จะทุ่มเทและอุทิศตนให้กับ
องค์การ
3. ความผูกพันด้านบรรทัดฐานทางสังคม (Normative Commitment) หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจาก
ค่านิยมหรือบรรทัดฐานของสังคม เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพื่อตอบแทนสิ่งที่บุคคลได้รับจากองค์การ แสดงออกในรูปของความ
จงรักภักดีของบุคคลต่อองค์การ
1.5 กรอบแนวคิดและสมมติฐานในการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยสามารถเขียนสมมติฐานและกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยตามที่ปรากฏในรูปที่ 1
1.6 สมมติฐานการวิจัย
H1: สภาพแวดล้อมในการทางานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานโรงแรมในจังหวัดนครพนม
H2: ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดนครพนม
H3: สภาพแวดล้อมในการทางานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดนครพนม
สภาพแวดล้อมในการ
ทางาน

H1

ความพึงพอใจในการ
ทางาน

H2

ความผูกพันต่อองค์การ

H3
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
2. วิธีการวิจัย
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานโรงแรมในจังหวัดนครพนม จานวนทั้งสิ้น 139 โรงแรม [1] จานวน 450 คน
อย่างไรก็ตาม Hair et al. [5] อธิบายว่า แบบสอบถามที่มากกว่า 200 ชุด สามารถนามาใช้เป็นข้อมูลตัวแทนของกลุ่มประชากร
ทั้งหมดในการอธิบายปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นได้
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2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามแบบประเมินค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทางาน ส่วนที่ 3
คาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน ส่วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ และส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
2.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื ่ อ งมื อ โดยการตรวจสอบความถู ก ต้ อ งเชิ งเนื ้ อ หา (Content Validity) และ การวิ เ คราะห์
หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability Analysis) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และมีผลการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
ตามที่ปรากฏในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย
Variables
สภาพแวดล้อมในการทางาน
ความพึงพอใจในการทางาน
ความผูกพันต่อองค์การ

Cronbach’s alpha
0.902
0.913
0.934

3. ผลการวิจัย
จากการศึกษาสภาพแวดล้อมในการทางานและความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
โรงแรม ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จานวน 450 คน โดยทาแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ
62.50 อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี ร้อยละ 56.90 ระดับการศึกษา ปวช. ร้อยละ 24.00 สถานะภาพ โสด ร้อยละ 68.80 ระยะเวลา
ในการทางาน ไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 45.50 สถานะการจ้างงาน ลูกจ้างประจา ร้อยละ 87.00 และเงินเดือนเฉลี่ย ไม่เกิน 15,000
บาท ร้อยละ 74.50
การตรวจสอบสัมพันธ์ภายในของตัวแปรอิสระและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามด้วยการวิเคราะห์ค่า
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson correlation) ผลความสัมพันธ์ในตารางที่ 2 พบว่า ค่าความสัมพันธ์มีค่าเกิน 0.80 [5]
จึงทาการวิเคราะห์ค่า VIF < 10 และ Tolerance > 0.2 ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐาน จึงไม่เกิดปัญหา Multicollinearity ดังนั้น
สามารถนามาวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple regression analysis) ดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทางาน ความพึงพอใจในงาน
และความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
ENV
4.21
3.28
1

MEAN
S.D
สภาพแวดล้อมในการทางาน (ENV)
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SAT
3.89
4.32

COM
3.68
3.87
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทางาน ความพึงพอใจในงาน
และความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน (ต่อ)
ENV
.823**
.650**

ความพึงพอใจในงาน (SAT)
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน (COM)

SAT
1
.749**

COM
1

** มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .01

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของสภาพแวดล้อมในการทางานส่งผล
ต่อความพึงพอใจในงาน
ตัวแปรพยากรณ์
(Constant)
พื้นที่และสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นใน
การทางาน (ENV1)
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาในที่ทางาน
(ENV2)
การได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในที่
ทางาน (ENV3)
ระบบการสื่อสารในที่ทางาน (ENV4)
สิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการทางานของผู้ปฏิบัติงาน
(ENV5)
การระบุขั้นตอนและควบคุมอันตราย (ENV6)
Adjusted

R2

ความพึงพอใจในงาน (SAT)
Std. Error
Beta(β)
t
.113
5.202
.030
.014
.409

B
.585
.012

Sig.
.000
.682

.295

.036

.338

8.159

.000***

.157

.031

.197

5.139

.000***

.164
.154

.032
.029

.201
.185

5.129
5.241

.000***
.000***

.114

.031

.133

3.762

.000***

= .675 S.E.E = .282 F = 169.807 Sig = 0.000

จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ประกอบด้วย พื้นที่และสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นใน
การทางาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาในที่ทางาน การได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในที่ทางาน ระบบการสื่อสารในที่
ทางาน สิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการทางานของผู้ปฏิบัติงาน การระบุขั้นตอนและควบคุมอันตราย สามารถอธิบายความพึงพอใจใน
งานได้ร้อยละ 67.50 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางานในมิติของความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาในที่ทางานมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจในงานมากที่สุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานที่ 0.338 ในมิติของระบบการสื่อสารในที่ทางานมีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานที่ 0.201 ในมิติของการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันใน
ที่ทางานมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานที่ 0.197 ในมิติของสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อ
การทางานของผู้ปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานที่ 0.185 ในมิติของ
การระบุขั้นตอนและควบคุมอันตรายมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานที่ 0.133
ในมิติของพื้นที่และสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นในการทางาน ไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ที่ระดับ
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นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่งผลให้ผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดนครพนมควรที่จะมุ่งสร้างสถานที่ทางานที่ดีและปลอดภัย
มีบรรยากาศการทางานที่ดีจะส่งผลทาให้พนักงานมีสภาพจิตใจที่ดีอันจะส่งผลให้ทางานดีตามไปด้วย
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของความพึงพอใจในงานที่มีต่อความ
ผูกพันต่อองค์การ
ตัวแปรพยากรณ์
(Constant)
ความพึงพอใจกับลักษณะงานที่ทา (SAT1)
ความพึงพอใจกับค่าจ้างและผลตอบแทน
(SAT2)
ความพึงพอใจกับโอกาสก้าวหน้าในการทางาน
(SAT3)
ความพึงพอใจกับการบังคับบัญชาและการ
นิเทศงาน (SAT4)
ความพึงพอใจกับลักษณะทางสังคม (SAT5)
ความพึงพอใจต่อระบบการทางาน (SAT6)

ความผูกพันต่อองค์การ (COM)
Std. Error
Beta(β)
t
.151
3.105
.047
.195
3.519
.040
.165
3.364

B
.468
.165
.134

Sig.
.002
.000***
.001**

.068

.035

.086

1.965

.050**

.115

.042

.128

2.758

.006**

.161
.228

.038
.039

.172
.249

4.247
5.788

.000***
.000***

Adjusted R2 = .564 S.E.E = .382 F = 96.658 Sig = 0.000

จากตารางที ่ 4 พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นความพึ ง พอใจในงาน ประกอบไปด้ ว ย ความพึ ง พอใจกั บ ลั ก ษณะงานที ่ ท า
ความพึงพอใจกับค่าจ้างและผลตอบแทน ความพึงพอใจกับโอกาสก้าวหน้าในการทางาน ความพึงพอใจกับการบังคับบัญชาและ
การนิเทศงาน ความพึงพอใจกับลักษณะทางสังคม ความพึงพอใจต่อระบบการทางาน ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
สามารถอธิบายความผูกพันต่อองค์การของพนักงานได้ร้อยละ 56.40 ปัจจัยด้านความพึงพอใจในงานในมิติของความพึงพอใจ
ต่อระบบการทางานมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมากที่สุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานที่ 0.249 ในมิติ
ของความพึงพอใจกับลักษณะงานที่ทา อิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานที่ 0.195
ในมิติของความพึงพอใจกับค่าจ้างและผลตอบแทน และความพึงพอใจกับลักษณะทางสังคมมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานที่ 0.165 ในมิติของความพึงพอใจกับการบังคับบัญชาและการนิเทศงานมีอิทธิพล
ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานที่ 0.128 ในมิติของความพึงพอใจกับโอกาสก้าวหน้า
ในการทางาน มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานที่ 0.086 ตามล าดับที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่งผลให้ผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดนครพนม ควรต้องมุ่งสร้างความพึงพอใจในงานให้เกิดขึ้นแก่
พนักงานในองค์การมากที่สุด โดยการสร้างระบบงานที่ดีและเข้าใจง่าย เลือกปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความรู้สึก ของ
พนักงานมาบริหารเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในงานของพนักงานทุกคน
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของสภาพแวดล้อมในการทางานส่งผล
ต่อความผูกพันต่อองค์การ
ตัวแปรพยากรณ์
(Constant)
พื้นที่และสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นในการ
ทางาน (ENV1)
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาในที่ทางาน (ENV2)
การได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในที่ทางาน
(ENV3)
ระบบการสื่อสารในที่ทางาน (ENV4)
สิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการทางานของผู้ปฏิบัติงาน
(ENV5)
การระบุขั้นตอนและควบคุมอันตราย (ENV6)
Adjusted

R2

B
.892
.042

ความผูกพันต่อองค์การ (COM)
Std. Error Beta(β)
t
.176
5.077
.047
.044
.893

Sig.
.000
.372

.227

.057

.239

4.856

.000***

.132

.048

.145

2.761

.006**

.075
.145

.050
.046

.082
.153

1.515
3.151

.130
.002**

.163

.048

.207

2.823

.005**

= .455 S.E.E = .440 F = 55.376 Sig = 0.000

จากตารางที่ 5 พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อ มในการท างานประกอบไปด้ วย พื้นที่และสิ่ง อ านวยความสะดวก
ที่จาเป็นในการทางาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาในที่ทางาน การได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในที่ทางาน ระบบ
การสื่อสารในที่ทางาน สิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการทางานของผู้ปฏิบัติงาน การระบุขั้นตอนและควบคุมอันตราย สามารถอธิบาย
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานได้ร้อยละ 45.50 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างานในมิติของความสัมพัน ธ์กับ
ผู้บังคับบัญชาในที่ทางานมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมากที่สุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานที่ 0.239
ในมิติของการระบุขั้นตอนและควบคุมอันตรายมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐาน
ที่ 0.207 ในมิติของสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการทางานของผู้ปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของ พนักงาน โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานที่ 0.153 ในมิติของการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในที่ทางานมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานที่ 0.145 ในมิติของพื้นที่และสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นในการทางาน
และระบบการสื่อสารในที่ทางาน ไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ส่งผลให้ผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัด
นครพนม ควรที่จะมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมในการทางานที่เอื้อประโยชน์ต่อการทางาน มีความสะดวกสบาย เป็นสถานที่ทางานที่
ไม่ปลอดโปร่ง ที่จะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของสภาพแวดล้อมในการทางานและ
ความพึงพอใจในงานต่อความผูกพันต่อองค์การ
ตัวแปรพยากรณ์
(Constant)
สภาพแวดล้อมในการทางาน (ENV)
ความพึงพอใจในงาน (SAT)

ความผูกพันต่อองค์การ (COM)
Std. Error
Beta(β)
t
.151
3.248
.066
.394
7.585
.063
.664
11.984

B
.475
.385
.635

Sig.
.002
.003**
.000***

Adjusted R2 = .616 S.E.E = .383 F = 386.412 Sig = 0.000

จากตารางที่ 6 พบว่า สภาพแวดล้อมในการทางานและความพึงพอใจในงานสามารถอธิบายความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานได้ร้อยละ 61.60 ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐาน
ที่ 0.664 สภาพแวดล้อมในการทางานมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานที่ 0.394
ส่งผลให้เจ้าของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดนครพนม ควรต้องมุ่งสร้างความพึงพอใจที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
พนักงานในองค์การและสร้างสภาพแวดล้อมในการทางานให้ได้ดีที่สุด เพราะเมื่อพนักงานได้รับการตอบสนองทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจแล้วย่อมทาให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การ
จากค่า Unstandardized (B) พบว่า สภาพแวดล้อมในการทางาน ความพึงพอใจในงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพัน
ต่อองค์การ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยมีสมการในรูปคะแนนดิบ ดังสมการที่ (1)
(1)
Y
= a+b1x1+b2x2
a
คือ ค่าคงที่
x1
คือ สภาพแวดล้อมในการทางาน
x2
คือ ความพึงพอใจในงาน
ความผูกพันต่อองค์การ
= 0.475 +0.385x1+0.635x2
จากสมการที่ (1) สามารถอธิบายได้ว่า เมื่อความผูกพันต่อองค์การ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทาให้สภาพแวดล้อมในการทางาน
เพิ่มขึ้น 0.385 หน่วย เมื่อความผูกพันต่อองค์การ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทาให้ความพึงพอใจในงาน เพิ่มขึ้น 0.635 หน่วย
4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 บทสรุป
การศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดล้อมในการทางานและความพึงพอใจในงานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
โรงแรมในจังหวัดนครพนม พบว่า สภาพแวดล้อมในการทางานมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน ความพึงพอใจในงานที่
อิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ และสภาพแวดล้อมในการทางานมีอิทธิพ ลต่อความผูกพันต่อองค์การ โดยพิจารณารายมิติ
พบว่า สภาพแวดล้อมในการทางานด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาในที่ทางานมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานมากที่สุด
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานที่ 0.338 ความพึงพอใจในงานด้านความพึงพอใจต่อระบบการทางานมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ
องค์การมากที่สุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานที่ 0.249 สภาพแวดล้อมในการทางานด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาในที่
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ทางานมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การมากที่สุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานที่ 0.239 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ทาให้องค์การต้องให้ความสาคัญกับปัจจัยดังกล่าวเพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในระยะยาว สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สลักจิต และ คัคนางค์ [6] ได้ศึกษาเรื่องอิทธิพลของความเป็นส่วนหนึ่งในงาน ความพึงพอใจในงานและความ
ผูกพันกับองค์การต่อความตั้งใจลาออก ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในงานส่งผลทางด้านบวกต่อความผูกพันองค์การ
ความผูกพันองค์การส่งผลทางด้านลบต่อ ความตั้งใจลาออก และความพึงพอใจในงานส่งผลทางด้านลบต่อความตั้งใจลาออก
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับการวิจัยของ Ahmad & Taghrid [7] ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทการส่งอิทธิพล
ผ่านลักษณะงานระหว่างความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจในงาน ผลการศึกษาพบว่า การที่องค์การจะเพิ่มความ
พึงพอใจในงานของพนักงานควรให้ความสนใจกับความผูกพันต่อองค์ก ารและลักษณะงานมากขึ้น เนื่องจากผลกระทบของตัว
แปรเหล่านี้มีผลต่อตัวองค์การเอง เมื่อพนักงานมีความผูกพันในองค์การมากขึ้น มีความพึงพอใจในงานของตนและองค์การ
ความผูกพันจึงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับลักษณะงาน ดังนั้น ความผูกพันต่อองค์การจึงมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในลัก ษณะ
งาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Zainudin Hasan & Othman [8] ได้ศึกษาเรื่อง สภาพแวดล้อมการทางานของอิสลามองค์การ
ความผูกพันต่อองค์การ และความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน และผลการด าเนินงานในอุตสาหกรรมบริการของ
มาเลเซีย ผลการศึกษาพบว่า ความผูกพันต่อ องค์การควรอยู่ในตาแหน่งที่เป็นโครงสร้างที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมในสถานที่ทางาน ความพึงพอใจ และประสิทธิภาพของงาน เนื่องจากความผูกพันต่อองค์การเป็นความผูกพัน
และพฤติกรรมของพนักงานที่มีต่อองค์การ ดังนั้นองค์การควรจัดให้มีสถานที่ทางานทีส่ ร้างให้พนักงานเกิดความรู้สึก และความ
รับผิดชอบที่พนักงานต้องการ จึงจะทาให้พนักงานมีความพึงพอใจในการทางานเพิ่มมากขึ้น
4.2 ข้อเสนอแนะ
4.2.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
ผู้บริหารโรงแรมควรให้ความส าคัญกับการสร้างความพึงพอใจในงานเพื่อยกระดับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน เมื่อพิจารณาในรายละเอียด ผู้บริหารควรจัดสภาพแวดล้อมในการทางานด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาในที่
ทางานที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน นอกจากนี้ผู้บริหารควรสร้างความ
พึงพอใจในงานด้านความพึงพอใจต่อระบบการทางานเพื่อเพิ่มความผูกพันต่อองค์การให้กับพนักงานในระยะยาวอีกด้วย
4.2.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรม เช่น คุณภาพ
ชีวิตในการทางาน การเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ
2. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของสภาพแวดล้อมในการทางานและความพึงพอใจในงานที่มีต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรม ในลักษณะการเจาะจงไปที่บุคลากรที่เป็นระดับผู้บริหารงาน เพื่อเพิ่มความเข้าใจ
ในมิติของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา
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