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การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อ

ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความ
ผกูพนัต่อองค์กรของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครในแต่ละระดบัดาวโรงแรม 3) เพื่อ
ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 4) 
เพื่อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานคร  

วิธีการวิจยัใช้การวิจัยแบบผสานวิธี เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาการวิจยัเชิงปริมาณ คือ
แบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เชิงปริมาณเป็นพนักงานโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ท่าน และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาการวิจยัเชิงคุณภาพ คือการ
สัมภาษณ์เชิงลึก โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัเชิงคุณภาพ คือผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์อง
โรงแรม จ านวน 6 ท่าน  การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจยัเชิงปริมาณใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนชนิดทางเดียว (One-way ANOVA) เปรียบเทียบ
การทดสอบรายคู่ภายหลงัดว้ยวิธี แอลเอสดี (LSD) และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ 
(Multiple Regression) และการวิเคราะห์ขอ้มูลของการวิจยัเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis)  

ผลการวิจยัพบวา่ 1) ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา สถานภาพสมรส ระยะทางจากท่ีพกัไปยงัท่ีท างาน 2) ปัจจยัดา้นระดบัดาวโรงแรม มีผล
ต่อความผกูพนัต่อองค์กร กล่าวคือ พนกังานโรงแรมระดบั 3 ดาวมีความผูกพนัต่อองคก์รในดา้น
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การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์รนอ้ยกวา่พนกังานโรงแรมระดบั 4 ดาว และระดบั 5 ดาว 
ตามล าดบั และ พนกังานโรงแรมระดบั 4 ดาว มีความผกูพนัต่อองค์กรในดา้นความตอ้งการด ารง
สมาชิกภาพในองค์กร นอ้ยกว่าพนกังานโรงแรมระดบั 5 ดาว 3) ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน และดา้น
ประสบการณ์ในการท างานโดยรวม มีอิทธิพลต่อปัจจยัดา้นความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน
โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 4) แนวทางการส่งเสริมความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน
โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ (1) ควรสร้างความสัมพนัธ์ และความรู้สึกดีกบับุคลากรโดย
ใชก้ารปกครองกนัในรูปแบบของความเป็นพี่เป็นนอ้งกนั มากกวา่ ความเป็นนายจา้งลูกจา้ง เพื่อให้
เกิดขวญัและก าลงัใจในการท างาน มีความยุติธรรม และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กบัลูกน้อง (2) ให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ให้อิสระในการท างาน ให้ความไวว้างเม่ือมอบหมายงานให ้
และตกัเตือนผูท่ี้ท  าผิดโดยตรงเพื่อให้เกิดการแกไ้ข รวมทั้งเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น มีส่วน
ร่วมในการก าหนดนโยบาย และเป้าหมายขององค์กร (3) ส่งเสริมให้มีการจดัฝึกอบรม พฒันา
ความรู้ ทกัษะใหม่ๆให้แก่บุคลากรในองค์กร สนบัสนุนให้มีการศึกษาในเร่ืองท่ีเอ้ือต่อการท างาน
ให้บุคลากรไดรู้้สึกว่างานนั้นมีความทา้ทาย และมีความกา้วหน้า (4) จดักิจกรรมเสริมสร้างความ
ผกูพนัต่อองคก์ร เช่น จดัใหมี้การออกไปท่องเท่ียว ท ากิจกรรมกลุ่ม หรือมีงานกีฬาสีในองคก์ร เพื่อ
เสริมสร้างความเป็นกนัเองใหเ้กิดข้ึนในองคก์ร 
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 The objectives of this survey research are to study 1) what personal factors will 
affect organizational commitment 2) the difference of the hotel star rating of the hotel personnel 
that may be also affected organizational commitment. 3) relationship between job characteristics, 
work experience and organizational commitment of the hotel in Bangkok. 4) guidelines to 
encourage organizational commitment of personnel of the hotel in Bangkok. 

This study was conducted in mixed method research methodology. Phase 1 was a 
quantitative research collecting data through questionnaire. The samples of this phase were 400 
staff working by Stratified Random Sampling method. Phase 2 was a qualitative research 
collecting data through in-depth interview. The samples of the second phase were 6 human 
resource hotel managers. The quantitative data were analyzed with Statistical Package for 
the Social Sciences, from data collected, the analytical methods employed during this research 
were to produce, percentage, mean, standard deviation, t-test statistics, One -way ANOVA and 
LSD. However Multiple Regression also employed in this study. Whereas the qualitative data 
were analyzed with content analysis.  

The research results revealed the following 1) Personal factors affecting organizational 
commitment of the personnel of the hotel in Bangkok were the gender, age, education, married 
status and distance from home to office. 2) Types of hotel affecting organizational commitment of 
the personnel of the hotel in Bangkok found that the different among three hotel star rating, 
including 5 star 4 star and 3 star hotels, has an effect on organizational commitment at a .05 
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statistical significant level. Moreover, the personnel in 5 star hotels has a stronger commitment 
degree than the personnel in the other two hotel star rating; 4 star and 3 star hotel. 3) The results 
of relation in the organization commitment job characteristics, work experience are in the same 
trend with significant. 4) Guidelines to encourage organizational commitment of personnel of the 
hotel in Bangkok included (1) The executives should encourage a good relationship and feeling 
with hotel’s personnel by governing like the same family and having the close relationship like 
siblings more than the traditional way of employer-employee, in order to encourage a good 
morality of working, justice and being the good example of subordinators. (2) Hotel should 
encourage personnel to have more participation in the organizational management, increase trust 
by offering more challenging tasks, give individual warning to correct problems directly and 
should increase personnel’s participation for setting organizational missions and policies. (3) 
Hotel should promote and provide personal career development, new skill and knowledge, update 
techniques and including further study in the related education: as these are the challenging in 
their career path and showing the progression of working with organization. (4) Hotel should 
arrange some kinds of activities for increasing the sense of belonging to the organization such as 
field trips, group recreational activities, and sport day of hotel’s personnel in order to increase the 
intimacy among hotel. 
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ใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีประสบผลส าเร็จไดต้ามท่ีตั้งใจ 
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   บทที่ 1 

 

บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

องค์กรเป็นระบบทางสังคมท่ีเกิดจากการรวมตวัของมนุษย์ท่ีมีการจดักิจกรรมร่วมกัน
เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้องค์กรประกอบดว้ยโครงสร้าง เป้าหมาย การบริหารจดัการ
สารสนเทศและบุคคล โดยในทรัพยากรเหล่าน้ีบุคคลเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ามากกวา่ทรัพยากรใด 
เน่ืองจากบุคคลเป็นผูใ้ช้ทรัพยากรอ่ืนมาก่อให้เกิดผลผลิตท่ีตอ้งการได ้ซ่ึงการด าเนินการต่างๆใน
องค์กรนั้ นต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรในส่วนต่างๆเข้ามาช่วยกันปฏิบัติงาน ดังนั้ น
ทรัพยากรมนุษยจึ์งถือไดว้า่เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด ท่ีจะช่วยในการผลกัดนัองคก์รให้ด าเนินไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว  ้ (ธงชัย สันติวงษ์, 2537: 9)
 บุคลากรในองคก์รเปรียบเสมือน “ตน้ทุน” ท่ีมีคุณค่ามหาศาล อีกทั้งยงัเป็นตน้ทุนท่ีองคก์ร
ตอ้งรักษาและลงทุนอยา่งสม ่าเสมอเพื่อพฒันาใหบุ้คลากรมีคุณค่าอยา่งเหมาะสมแก่องคก์รในระยะ
ยาว แต่การท่ีองคก์รตอ้งสูญเสียบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถไปดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ยอ่มเท่ากบั
วา่องค์กรตอ้งเสียตน้ทุนท่ีมีค่าไป โดยท่ีไดรั้บผลตอบแทนไม่คุม้ค่ากบัการลงทุน ในขณะเดียวกนั
กลบัตอ้งลงทุนในอีกหลายดา้นเพื่อท่ีจะท าการสรรหา คดัเลือก ฝึกอบรม และพฒันาบุคลากรเขา้มา
ทดแทน ท าให้องคก์รสูญเสียเวลาและผลประโยชน์มากพอสมควร (กรกฎ พลพานิช, 2540: 2)ซ่ึง
เป็นท่ียอมรับวา่องคก์รทุกแห่งควรจะบ ารุงรักษาบุคลากรท่ีองคก์รคดัเลือกมาอยา่งดีให้คงอยูท่  างาน
กบัองคก์รเป็นเวลานานทั้งน้ีเพราะทรัพยากรบุคคลมีสมรรถภาพ และศกัยภาพย่อมสามารถท าให้
องค์กรประสบความส าเร็จในการด าเนินงานและบรรลุเป้าหมายวตัถุประสงค์ขององค์กรไดน้าน
(นพศรี บุญนาค, 2546: 74)       
 ความผูกพนัต่อองคก์รเป็นคุณลกัษณะส าคญัท่ีทุกองค์กรตอ้งการให้มี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสภาวการณ์ปัจจุบนัมีการแข่งขนัสูง และองค์กรถูกตดัสินดว้ยคุณภาพของบุคลากร ดงันั้นทุกๆ
องคก์รจึงควรทุ่มเทงบประมาณรวมทั้งทรัพยากรต่างๆส าหรับการพฒันาบุคลากรท่ีเลือกสรรแลว้
อย่างเต็มท่ี และคาดหวงัว่าบุคลากรเหล่านั้นจะใช้ความรู้ความสามารถมาพฒันาองค์กร และ
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ปฏิบติังานให้กบัองค์กรในระยะเวลายาวนานเท่าท่ีองค์กรตอ้งการ เพื่อด าเนินการและปฏิบติัการ
ตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวใ้ห้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้จึงกล่าวไดว้่าความส าเร็จ
หรือล้มเหลวขององค์กรข้ึนอยู่กับบุคลากรในองค์กรว่ามีความผูกพนัมากน้อยเพียงใด (ศิริพงศ ์
อินทวดี, 2541: 2)        
 ส าหรับธุรกิจโรงแรมซ่ึงเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมบริการ เป็นธุรกิจท่ีปัจจุบนัมีอตัราการ
แข่งขนัสูง มีผลท าให้โรงแรมต่างๆตอ้งปรับตวัและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้มากข้ึนเพื่อให้
พร้อมรับมือกบัสถานการณ์การแข่งขนัทางธุรกิจท่ีทวีความรุนแรงสูงข้ึน ทั้งคู่แข่งภายในประเทศ
และท่ีมาจากต่างประเทศซ่ึงมีเทคโนโลยีท่ีมีความพร้อมมากกวา่ อยา่งไรก็ตามหากพิจารณาลงไป
ในปัญหาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัญหาหน่ึงท่ีธุรกิจโรงแรมก าลังประสบอยู่ ซ่ึง
ปัจจุบนัมีประเด็นในเร่ืองของการแย่งชิงหรือซ้ือตวัพนักงานท่ีมีศกัยภาพ มีความสามารถและ
ประสบการณ์ในธุรกิจประเภทเดียวกนั เพื่อให้องค์กรมีความสามารถเหนือคู่แข่งโดยอาจเสนอใน
รูปแบบค่าตอบแทน ต าแหน่งหรือผลประโยชน์ด้านอ่ืนๆ เพื่อเป็นการจูงใจการโยกยา้ย ดังนั้น
องคก์รควรสร้างความผกูพนัต่อองคก์ร เพื่อรักษาพนกังานท่ีมีคุณค่าไวแ้ละ เพื่อให้พนกังานมีความ
เต็มใจในการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างสุดความสามารถ มีความกระตือรือร้นในการท างาน รวมถึงการ
สร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ซ่ึงก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร    
 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความส าคญัดงักล่าว การศึกษาถึงความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน
โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร จะท าให้ทราบถึงขอ้เท็จจริงของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อ
องค์กร อนัจะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างแนวทางการส่งเสริมความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะสามารถน าแนวทางดงักล่าวมาแกปั้ญหาในเร่ือง
ของการบริหารจดัการบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้สึกท่ีดีต่อองค์กร เกิดแรงจูงใจให้มีความรัก 
ความเตม็ใจในการปฏิบติังาน และเอ้ือต่อการสร้างใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้เกิดเป็นพนกังานท่ีมี
ความรู้ความสามารถ ซ่ึงจะเป็นตน้ทุนทางปัญญาขององค์กร ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ร ท่ีจะน าพาองคก์รบรรลุเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไวอ้ยา่งย ัง่ยนืนัน่เอง 

1.2   ค ำถำมงำนวจิัย  
1.2.1 ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัมีความ 

ผกูพนัต่อองคก์รต่างกนัหรือไม่อยา่งไร 
1.2.2 พนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครแต่ละระดบัโรงแรมมีความผกูพนัต่อ 

องคก์รต่างกนัหรือไม่อยา่งไร 
1.2.3 ปัจจยัอะไรท่ีมีอิทธิพลท าใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมในเขต 
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กรุงเทพมหานคร 
1.2.4 มีแนวทางการอยา่งไรในการส่งเสริมความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมใน 

เขตกรุงเทพมหานคร 

1.3  วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย  
1.3.1 เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อความผกูพนัต่อองคก์รของ 

พนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร   
1.3.2 เพื่อศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมในแต่ละระดบัโรงแรมในเขต 

กรุงเทพมหานคร 
1.3.3 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมในเขต 

กรุงเทพมหานคร 
1.3.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมความผกูพนัในองคก์รของพนกังานโรงแรมใน 

เขตกรุงเทพมหานคร 

1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
1.4.1 การศึกษาน้ีมุ่งศึกษาปัจจยัท่ีเป็นผลท าใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์ร และปัจจยัท่ีคาด 

วา่จะมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร อนัไดแ้ก่ ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นประเภทโรงแรม 
ดา้นลกัษณะงาน และดา้นประสบการณ์ท างานของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.4.2 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ พนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครท่ี 
ข้ึนทะเบียนต่อสมาคมโรงแรมไทย จ านวน 58 โรงแรม โดยแบ่งเป็น โรงแรมระดบั 5 ดาว จ านวน 
152 โรงแรม โรงแรมระดบั 4 ดาว จ านวน 165 โรงแรม โรงแรมระดบั 3 ดาว จ านวน 62 โรงแรม 
และโรงแรมระดบั 2 ดาว จ านวน 21โรงแรม 

1.5   ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1.5.1 ฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์องโรงแรมสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุง 

วางแผนพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
1.5.2 ฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์องโรงแรมสามารถใชเ้ป็นแนวทางส าหรับแกไ้ขปัญหา 

ต่างๆ เพื่อหาวธีิในการรักษา สร้าง และส่งเสริมความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรม 
1.5.3 นกัวชิาการและผูท่ี้สนใจสามารถใชป้ระโยชน์ในการศึกษาวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
1.5.4 โรงแรมสามารถใชเ้ป็นแนวทางหน่ึงในการเพิ่มรายไดใ้ห้กบัองคก์รมากข้ึน 
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 บทที่ 2 

 

แนวคดิ  ทฤษฎ ีและงำนวจิยัที่เกีย่วข้อง 

  
 ในการศึกษาวจิยัเร่ือง“แนวทางการส่งเสริมความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมใน
เขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัไดน้ าแนวความคิด ทฤษฎี และผลวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผูกพนัต่อ
องคก์รเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวจิยั โดยแบ่งเป็น 3 หวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

2.1   แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
2.1.1 ความหมายของความผกูพนัต่อองคก์ร     
2.1.2 ความส าคญัของความผกูพนัต่อองคก์ร     
2.1.3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 

2.2   แนวคิดเร่ืองการแบ่งช่วงอายตุาม Generation  
2.3   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.4   ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์รในคร้ังน้ี   

 

2.1  แนวคดิทฤษฏขีองควำมผูกพนัต่อองค์กร 

2.1.1  ควำมหมำยของควำมผูกพนัต่อองค์กร  
ตามความหมายของความผูกพนัต่อองค์กรในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 

2542 ให้ความหมายของค าวา่ “ความ หมายถึง อาการ, เกิดความ”  (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546: 231) 
และใหค้วามหมายของค าวา่ “ผกูพนั หมายถึง มีความเป็นห่วงกงัวลเพราะรักใคร่ก่อให้เกิดพนัธะท่ี
ตอ้งปฏิบติัตาม” (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546: 741) ดงันั้นค าวา่ความผกูพนัต่อองคก์ร หมายถึงการ
เกิดความเป็นห่วงกงัวลเพราะรักใคร่เอาใจใส่และเกิดพนัธะในองคก์ร 

ความผูกพนัต่อองค์กร หมายถึง ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทก าลงักายเพื่อท างานให้กบัองค์กร
ยอมรับเป้าหมายค่านิยมการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรพร้อมทั้ งทุ่มเทความสามารถ และการ
แสดงออกโดยการให้ความร่วมมือในขณะท่ีท างานอยู่ตลอดจนความแน่วแน่ท่ีจะคงความเป็น
สมาชิกภาพขององคก์รนั้นไวป้ระกอบดว้ย 3 ดา้นคือ (ทิพวรรณ ศุภภกัดี, 2550)  
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1) ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความรู้สึก หมายถึง พฤติกรรมและความคิดเห็นความ 
ปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะท างานเพื่อองคก์รโดยรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองคก์รพร้อมท่ีจะ
ทุ่มเท และอุทิศตนใหก้บัองคก์ร 

2) ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นต่อเน่ือง หมายถึง พฤติกรรมและความคิดท่ีเกิดข้ึนจากการ 
คิดในเร่ืองความคุ้มค่าโดยมีพื้นฐานอยู่บนต้นทุนท่ีให้กับองค์กรโดยจะแสดงออกในรูปของ
พฤติกรรมท่ีจะท างานต่อเน่ืองในองคก์รโดยไม่โยกยา้ยเปล่ียนสถานท่ีท างาน 

3) ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นมาตรฐานสังคม หมายถึง พฤติกรรมและความคิดท่ีเกิดข้ึน 
จากค่านิยมหรือบรรทดัฐานของสังคมรู้สึกว่าควรจะท างานให้กบัองคก์รต่อไปเพื่อตอบแทนส่ิงท่ี
ไดรั้บจากองคก์รแสดงออกในรูปความจงรักภกัดีเตม็ใจอุทิศตนใหก้บัองคก์ร 

Porter and Steers (1974) ใหท้ศันะวา่ ความผกูพนัต่อองคก์ร หมายถึง ความปรารถนาอยา่ง
แรงกลา้ท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององคก์รมีความตั้งใจ และพร้อมท่ีจะใชค้วามพยายามท่ีมีอยูเ่พื่อ
องคก์ร และมีความเช่ือ รวมทั้งยอมรับในคุณค่าและเป้าหมายขององคก์ร 
 Steers (1977) ไดนิ้ยามความผูกพนัต่อองค์กรว่า เป็นลกัษณะท่ีแสดงออกของบุคคลท่ีมี
ความสัมพนัธ์และเก่ียวข้องกับองค์กร โดยคุณลักษณะ2ประการ คือ ความเช่ือมัน่การยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร 

Mowday and others (1982: 27) กล่าววา่ ความผูกพนัต่อองค์กร เป็นการแสดงออกท่ี
มากกวา่ความจงรักภกัดีท่ีเกิดข้ึนตามปกติเพราะเป็นความสัมพนัธ์ท่ีหนาแน่นและผลกัดนัให้บุคคล
เตม็ใจท่ีจะอุทิศตนเองเพื่อสร้างสรรคใ์ห้องคก์รอยูใ่นสภาพท่ีดี 

Meyer and Allen (1990: 1-18) ไดใ้ห้ความหมายความผกูพนัต่อองคก์รวา่ความผกูพนัต่อ
องค์กร หมายถึง ลักษณะความสัมพนัธ์ของพนักงานกับองค์กร และมีความเก่ียวข้องกับการ
ตดัสินใจของสมาชิกในองคก์ร โดยแบ่งความผกูพนัออกเป็น3ประเภท ไดแ้ก่ ความผกูพนัดา้นจิตใจ 
กล่าวถึง การรับรู้ของพนกังานดา้นจิตใจท่ีผกูพนัต่อองคก์ร ความผกูพนัต่อเน่ือง กล่าวถึง การรับรู้
ของพนกังานดา้นค่าตอบแทนกบัการลาออกจากองคก์ร และความผกูพนัตั้งใจท่ีจะอยูต่่อ กล่าวถึง
การรับรู้ของพนกังานดา้นระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ร 

Marsh and Mannari (อา้งถึงใน โสภา ทรัพยม์ากอุดม, 2553: 12) กล่าววา่ ความผกูพนัต่อ
องคก์ร หมายถึง ระดบัความมากน้อยของความรู้สึกเป็นเจา้ของหรือความจงรักภกัดีท่ีมีต่อองค์กร 
การยอมรับเป้าหมายขององคก์รและการะประเมินองคก์รในทางท่ีดี  

จิระจิตต์  ราคา (2525) ได้สรุปความหมายของค าว่าความผูกพนั  หมายถึง ความรู้สึก
ตอ้งการท่ีจะ “อยู”่  และไม่อยาก “ไป”  จากองคก์ร ไม่วา่จะเพิ่มเงินเดือน รายได ้ หรือส่ิงจูงใจอ่ืน 
ๆ พร้อมทั้งเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานเพื่อองค์กรท่ีเขาปฏิบติังานอยู่ การพิจารณาว่าบุคคลใดมีความ
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ผูกพนัต่อองค์กรมากน้อยเพียงใดนั้นข้ึนอยู่กับตัวช้ีท่ีเห็นได้ชัด คือ ความจงรักภกัดีต่อองค์กร  
กล่าวคือ  มีความรู้สึกรักใคร่ ไม่อยากไปจากองคก์รอาจจะเป็นเพราะวา่องคก์รนั้น มีส่ิงจูงใจท่ีท าให้
เขา รู้สึกเสียดายท่ีจะต้องออกไปจากองค์กร เช่น ผลตอบแทนในรูปเงินเดือน สวัสดิการ  
ความก้าวหน้า และความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัหน่วยงานท่ีเขาท าอยู่  ผูป้ฏิบติังานผูกพนักับ
องคก์ร รู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัองคก์ร  ปฏิบติัตนตามค่านิยมขององคก์รเพื่อด าเนินงานไปสู่จุด 
มุ่งหมายขององคก์รความรู้สึกเก่ียวพนักบังาน ความพอใจในงานท่ีท า และตอ้งการให้งานบรรลุผล
ส าเร็จ  ทุ่มเทแรงกาย ใจเพื่อใหง้านส าเร็จ 

จากแนวคิดดงักล่าวสามารถสรุปไดว้่า ความผูกพนัต่อองคก์ร เป็นความรู้สึกต่อองค์กรท่ี
บุคคลแสดงออกเป็นทศันคติ และพฤติกรรมในการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการคงความเป็น
สมาชิกขององคก์ร มีความตั้งใจและความพร้อมท่ีจะใชค้วามรู้ ความสามารถ ความพยายามท่ีมีอยู่
เพื่อปฏิบติังานให้องคก์ร รวมทั้งมีความเช่ือและการยอมรับในคุณค่าและเป้าหมายขององค์กรโดย
การวิจยัในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาจะใชค้  านิยามของ Porter and others เป็นแนวทางในการศึกษา กล่าวคือ 
เห็นว่าความผูกพนัต่อองคก์รในลกัษณะความสัมพนัธ์ของสมาชิกท่ีมีต่อองคก์ร ซ่ึงบ่งช้ีออกมาใน
รูปแบบของ 1) ความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายขององค์กร 2) ความพยายามอย่างเต็มท่ีในการ
ท างานเพื่อองค์กร 3) ความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร เพราะ
พิจารณาเห็นวา่มีความชดัเจน และครอบคลุมมากกวา่ค านิยามของนกัวิชาการคนอ่ืนๆ แสดงถึงการ
ท่ีบุคคลเต็มใจท่ีจะพยายามกระท าในส่ิงท่ีดีเพื่อผลประโยชน์ต่อองค์กร มีความเช่ือมัน่ในองค์กร 
ยอมสละบางอย่างเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ตลอดจนคงอยู่เป็นสมาชิกขององค์กรต่อไปเม่ือ
ความตอ้งการ หรือเป้าหมายส่วนบุคคลไดรั้บการตอบสนองจากองคก์ร 

   2.1.2 ควำมส ำคัญของควำมผูกพนัต่อองค์กร     
 จากท่ีไดก้ล่าวแลว้วา่ ความผกูพนัต่อองคก์รเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อความมีประสิทธิผลของ
องคก์ร ความผกูพนัต่อองคก์รยงัเป็นตวัท านายการลาออกของพนกังานไดดี้กวา่ความพึงพอใจใน
การท างานผูท่ี้มีความผูกพนัต่อองค์กรสูงจะปฏิบติังานได้ดีกว่าผูท่ี้มีความผูกพนัต่อองค์กรต ่า
หรือไม่มีเลย ซ่ึงผลดีก็จะตกอยู่กบัองค์กรและผูป้ฏิบติัการเอง และส่ิงเหล่าน้ีเป็นคุณสมบติัท่ีทุก
องคก์รปรารถนาซ่ึงยงัมีนกัวชิาการอีกหลายคนไดก้ล่าวถึงความส าคญัของความผกูพนัต่อองคก์รไว้
ดงัน้ี 
 ภรณี (2529: 97) กล่าวถึง ความผูกพนัต่อองค์กรจะน าไปสู่ผลท่ีสัมพนัธ์กนักบัความมี
ประสิทธิผลขององคก์ร ดงัต่อไปน้ี 

1) พนกังานซ่ึงมีความรู้สึกผกูพนัอยา่งแทจ้ริงต่อเป้าหมาย และค่านิยมขององคก์รมี 
แนวโนม้ท่ีจะร่วมในกิจกรรมขององคก์รอยูใ่นระดบัสูง 
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2) พนกังานซ่ึงมีความรู้สึกผกูพนัอยา่งสูงมกัจะมีความปรารถนาอยา่งแรงท่ีจะคงอยูก่บั 
องคก์รต่อไปเพื่อท างานใหบ้รรลุเป้าหมายซ่ึงตนเองเล่ือมใสศรัทธา 

3) พนกังานซ่ึงมีความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ร และเล่ือมใสศรัทธาต่อเป้าหมายขององคก์รนั้น 
จะมีความผกูพนัอยา่งมากต่องาน เพราะเห็นวา่งาน คือหนทางท่ีสามารถท าประโยชน์กบัองคก์รให้
บรรลุถึงเป้าหมายไดส้ าเร็จ                        

4) พนกังานซ่ึงมีความรู้สึกผกูพนัอยา่งสูงจะเตม็ใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งมาก 
พอสมควรในการท างานใหก้บัองคก์ร ท าใหผ้ลของการปฏิบติังานจะอยูใ่นระดบัดีกวา่คนอ่ืน 
  Buchanan (1974: 534) ให้ความส าคญักบัความผกูพนัต่อองคก์รวา่เป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งยิ่ง
ต่อองค์กร เน่ืองจากเป็นตวัเช่ือมระหวา่งความตอ้งการของสมาชิกในองค์กร เขา้กบัเป้าหมายของ
องคก์ร ซ่ึงส่ิงน้ีจะท าให้สมาชิกในองค์กรรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ เป็นผลท าให้สมาชิกมีความรัก 
และรู้สึกเกิดความผกูพนัต่อองคก์รมากข้ึนนัน่เอง 

  Steers (1977: 48) กล่าวถึง ความผกูพนัต่อองคก์รวา่สามารถใชท้  านายอตัราการเขา้-ออก
จากงานของสมาชิกองค์กรได้ดีกว่าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในงานเสียอีก เน่ืองจาก ความ
ผกูพนัต่อองคก์ร เป็นแนวคิดซ่ึงมีลกัษณะครอบคลุมมากกว่าความพึงพอใจในงาน กล่าวคือความ
ผูกพนัต่อองค์กรนั่นสามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลท่ีบุคคลในองค์กรตอบสนองกับองค์กรใน
ภาพรวม ในขณะท่ีความพึงพอใจในงานนัน่สะทอ้นให้เห็นเพียงการตอบสนองของบุคคล หรือบาง
แง่เท่านั้น นอกจากน้ีความผกูพนัต่อองคก์ร ค่อนขา้งจะมีเสถียรภาพมากกวา่ความพึงพอใจ ถึงแมว้า่
จะมีการพฒันาไปอยา่งชา้ๆ แต่ก็จะอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คง ซ่ึงเป็นผลดีต่อองคก์รในระยะยาว 
  ธนนนัท ์ทะสุใจ (2547: 12) กล่าววา่ความผกูพนัต่อองคก์รมีความส าคญัอยา่งมากเพราะท า
ใหอ้งคก์รไดม้าซ่ึงพนกังานท่ีทุ่มเทก าลงักายก าลงัใจตั้งใจและเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานใหก้บัองคก์รท า
ให้องค์กรไดรั้บประโยชน์มากมายทั้งดา้นอตัราการขาดงานอตัราการลาออกหรือเปล่ียนงานและ
การปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
 Fazzil (1994: 17-19) ให้ความส าคญัของความผูกพนัต่อองคก์รท่ีมีผลต่อการบริหารงาน
สมยัใหม่โดยเห็นวา่การสร้างความผกูพนัต่อองคก์รนั้นเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งสร้างความ
ผกูพนัและความจงรักภกัดี ใหเ้กิดข้ึนในองคก์ร เพื่อลดการสูญเสียบุคลากรท่ีมีคุณค่าแก่องคก์รไป 
 จากแนวคิดดงักล่าวสามารถสรุปไดว้่าความผูกพนัต่อองค์กรมีความส าคญัมาก เน่ืองจาก
เป็นตวัช้ีวดัท่ีดีแสดงถึงความมีประสิทธิภาพขององค์กรซ่ึงสามารถบ่งช้ีถึงความทุ่มเทและความ
พยายามของพนกังานในการปฏิบติังานเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตลอดจนเป็นตวับ่งบอกถึง
อตัราการลาออกการขาดงานและการมาท างานสายของพนกังานในองคก์รดว้ยและส่ิงน้ีเป็นหนา้ท่ี
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ของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งสร้างความผกูพนัและความจงรักภกัดีต่อพนกังานเพื่อลดการสูญเสียบุคลากร
ท่ีมีค่าแก่องคก์รไป 

2.1.3 ปัจจัยทีม่ีผลต่อควำมผูกพนัต่อองค์กร 
 Sheldon (1971: 144) เห็นวา่องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อความผกูพนัองคก์รคือ 

1) ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ     
2) ความผกูพนัต่อเพื่อนร่วมงาน ซ่ึงมีส่วนผลกัดนัใหเ้กิดค่านิยมต่ออาชีพ  
3) การพฒันาประสบการณ์และความสนใจในอาชีพ 

 Hrebiniak and Alutto (1972: 566) เห็นวา่ ตวัแปรท่ีใชท้  านายความผกูพนัต่อองคก์รไดดี้
ท่ีสุดคือ 

1) ความตึงเครียดในบทบาท  
2) ระยะเวลาของประสบการณ์ในงานในหน่วยงาน 
3) ความไม่พึงพอใจเน่ืองจากความไม่รู้สึกกา้วหนา้ในการท างาน 

 Lee (1971: 213) เห็นวา่ ความผกูพนัต่อองคก์รเป็นผลมาจาก 
1) ความตอ้งการประสบความส าเร็จในการท างาน 
2) ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา     
3) ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในองคก์ร      

           Steers (1977:47) ไดเ้สนอแบบจ าลองเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์รโดยไดแ้บ่งแบบจ าลอง 
ออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

1) ปัจจยัท่ีก าหนดความผกูพนัต่อองคก์ร (Antecedents of Commitment)   
2) ความผกูพนัต่อองคก์ร (Commitment)   
3) ผลของความผกูพนัต่อองคก์ร (Outcomes of Commitment) 

องคป์ระกอบในดา้นปัจจยัท่ีก าหนดความผกูพนัต่อองค์กรนั้น Steers ไดแ้บ่งออกเป็น 3 
กลุ่มคือ 

1) ลกัษณะส่วนบุคคล ของผูป้ฏิบติังาน (Personal Characteristics) ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ 
ระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และระดบัต าแหน่ง เป็นตน้ 

2) ลกัษณะของงาน (Job Characteristics) หมายถึง ลกัษณะงานท่ีผูป้ฏิบติังานรับผิดชอบ 
อยู่ไดแ้ก่ ความมีอิสระในการท างาน ความหลากหลายของงาน ความเขา้ใจในกระบวนการท างาน 
งานท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ผลป้อนกลบัของงาน ความคาดหวงัในโอกาสความกา้วหนา้  

3) ประสบการณ์ในงาน (Work Experience)  หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลไดรั้บทราบและเรียนรู้  
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เม่ือเข้าไปปฏิบัติงานในองค์กร ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร ความมัน่คงและ
น่าเช่ือถือขององคก์ร ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองคก์ร ทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อ
เพื่อนร่วมงานและองคก์ร ความพึ่งพิงไดข้ององคก์ร 
 Mowday et al ( อา้งถึงใน นงเยาว ์แกว้มรกต, 2542: 21) ไดช้ี้ให้เห็นวา่ปัจจยัท่ีก่อให้เกิด
ความผกูพนัทางดา้นจิตใจ (Affective Commitment) ประกอบดว้ย 4 ปัจจยัคือ 

1) คุณลกัษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristics)   
2) คุณลกัษณะงาน (Job Characteristics) 
3) ประสบการณ์การท างาน (Work Experience)   
4) คุณลกัษณะโครงสร้าง (Structural Characteristics) 

นอกจากน้ียงัพบวา่ ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความผูกพนัมากท่ีสุด คือ ประสบการณ์การท างานท่ี
ท าให้พนักงานรู้สึกว่าความตอ้งการทางสภาวะจิตใจของเขาไดรั้บการตอบสนอง เช่น การไดรั้บ
ความสะดวกสบายภายในองคก์ร 

Porter and Steers (1983) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ืองความผกูพนัอยา่งต่อเน่ืองและพบวา่ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อองคก์รแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 

1) ลกัษณะส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังาน (Personal Characteristic) เช่น เพศ อาย ุระดบั 
การศึกษา ระดับรายได้ สถานภาพสมรส ความต้องการประสบความส าเร็จ ระยะเวลาในการ
ปฏิบติังาน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เป็นตน้      

2) โครงสร้างองคก์ร (Organization  Characteris tic ) ตอ้งมีลกัษณะท่ีเป็นระบบ 
แบบแผนมีหนา้ท่ีเด่นชดั มีการรวมอ านาจ และการกระจายอ านาจการให้ผูร่้วมงานมีการตดัสินใจ 
การมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของ การเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร ความเป็นทางการ  

3) ลกัษณะของบทบาท (Role-related Characteristic) เช่น งานท่ีผูป้ฏิบติัไดรั้บ 
มอบหมายใหรั้บผิดชอบอยู ่ มีความทา้ทาย ความกา้วหนา้ในการท างาน การป้อนขอ้มูลกลบั การมี 
ความหมายของงานท่ีท าเป็นงานท่ีมีคุณค่ามีบทบาทเด่นชดั ความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชา เป็นตน้ 

4) ประสบการณ์ในการท างาน (Work Experience) เช่นทศันคติของกลุ่มการท างานท่ี 
มีผลต่อองคก์รความน่าเช่ือถือขององคก์รการรู้สึกวา่ตนเป็นบุคคลส าคญั ความสามารถในการพึ่งพา
ไดแ้ละ การปฏิบติัตวัของผูบ้งัคบับญัชา เป็นตน้ 
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ภำพที ่2.1  ปัจจยัท่ีส่งผลถึงความผกูพนัและผลของความผกูพนัต่อองคก์ร  
แหล่งทีม่ำ: Mowday, Steers and Porter, 1982. 
 

Hunt,Chonko and Wood (1985 อา้งถึงใน พิชิต พิทกัษเ์ทพสมบติั, 2552: 190-194)ไดส้ร้าง
กรอบแนวคิดความผกูพนัต่อองค์กรโดยไดพ้ฒันามาจากงานSteers (1977), Stevens Beyer and 
Trice (1978), Brief and Aldag (1980), Bhagat and Chassie (1981), และStill (1983)โดยสร้างตวั
แปรตน้ทั้ง 6 ตวัจากงานวจิยัเชิงประจกัษท่ี์เก่ียวขอ้งกบัความผกูพนัต่อองคก์รไดด้งัน้ี 

1) คุณลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุการศึกษา รายได ้ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 
2) การลงทุนของตวับุคคล วา่เกิดจากระดบัความคาดหวงัของพนกังานในผลตอบแทนท่ี 

จะไดจ้ากความจงรักภกัดีในองคก์ร จากเหตุผลดงักล่าวบุคคลจึงทุ่มเทให้กบัองคก์รเพื่อแลกเปล่ียน
ผลประโยชน์ท่ีจะได ้(หรือคาดวา่จะได)้ จากองคก์รในภายภาคหนา้ 

3) ความคาดหวงัต่อปัจจยัทางสังคม หมายถึง ระดบัความคาดหวงัของพนกังานซ่ึงเกิดจาก 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลขององคก์รท่ีตนเองท างานอยู่ปัจจุบนั มาเปรียบเทียบกบัประสบการณ์ในท่ี
ท างานเดิม ซ่ึงผลจากการเปรียบเทียบน้ีมกัจะน าไปสู่ความคาดหวงัต่อองค์กรใหม่ท่ีจะไปท างาน 
และจะส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร ตามล าดบั 

4) พฤติกรรมการหางาน หมายถึง ระยะเวลาท่ีบุคคลไดใ้ชไ้ปกบัการหางาน จ านวนของใบ 
สมคัรท่ีส่ง จ  านวนคร้ังของการไดรั้บการสัมภาษณ์เขา้ท างาน และจ านวนคร้ังท่ีไดรั้บการชกัชวนให้ 
เขา้ท างาน 

5) ความสัมพนัธ์ในงานความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งพนกังานกบัเพื่อนร่วมงาน ทีมงาน  
หวัหนา้งาน ตลอดจนผูบ้งัคบับญัชาในระดบัต่างๆท่ีเกิดจากการไดม้าท างานร่วมกนั 

6) คุณลกัษณะของงาน โดยทัว่ไปคุณลกัษณะของงานจะถูกก าหนดโดยความหลากหลาย 

ลกัษณะส่วนบุคคล 

ลกัษณะของงาน 

ประสบการณ์ในงาน 

โครงสร้างขององคก์ร 

ความผกูพนั

ต่อองคก์ร 

ผลของความผกูพนั 

- ความปรารถนาท่ีจะอยูใ่น
องคก์ร 
- ความตั้งใจท่ีจะอยูใ่นองคก์ร 
- การมาท างานสม ่าเสมอ 
- การรักษาพนกังานไวใ้น
องคก์ร 
- ผลการปฏิบติังาน 
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ของงาน ความมีเอกลกัษณ์ของงาน ความส าคญัของงาน ความมีอิสระในการท างาน ผลป้อนกลบั
ของงาน 

Mathieu and Zajac (1990) ไดส้ร้างแบบจ าลองเพื่อวิเคราะห์ความผกูพนัต่อองคก์รช่ือวา่
Mathieuand Zajac‘s Meta-Analytical Model of Organizational Commitment ดงัน้ี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ภำพที ่2.2  แบบจ าลองเพื่อวเิคราะห์ความผกูพนัต่อองคก์ร ของ Mathieu and Zajac (1990) 
แหล่งทีม่ำ : Mathieu and Zajac, 1990 

ลกัษณะของบุคคล : อาย ุเพศ การศึกษา 

อายกุารท างาน ความสามารถ 

ประสิทธิภาพในการท างาน เงินเดือน 

จรรยาบรรณ วชิาชีพ ระดบัการศึกษา 

คุณลกัษณะของงำน : ความหลากหลาย

ขอทกัษะท่ีใชใ้นงาน ความทา้ทายของ

งาน ขอบเขตของงาน ความเป็นอิสระใน

การตดัสินใจ 

ควำมสัมพนัธ์ในกลุ่มงำนกบัหัวหน้ำงำน 

- ความยดืหยุน่ในกลุ่ม 
- การพึ่งพาระหวา่งหนา้ท่ีงาน 
- ผูน้  าแบบเนน้โครงสร้าง 
- ผูน้  าแบบเนน้ความสัมพนัธ์ 
- ผูน้  าแบบเนน้การส่ือสาร 
- การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ขนำดขององค์กร 

การรวมอ านาจเขา้สู่ศูนยก์ลาง 

  บทบำทในงำน 

-ความก ากวมในงาน 
-ความขดัแยง้ 
-ภาระงานท่ีมากเกินไป 

ทศันคติอืน่ๆ 

-ความยดึถือวชิาชีพ 
-ความรู้สึกเก่ียวพนั
กบังาน

 

 
               :                   

                         

                                 

                                

ควำมผูกพนัต่อองค์กร 

ผลลพัธ์ทำงพฤติกรรม 

- อนัดบัผลการท างาน 
- ความประสงคท่ี์จะลาออก 
- การมาท างานอยา่งสม ่าเสมอ 
- การมาสาย 
- อตัราการเขา้-ออกจากงาน 
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จากแบบจ าลองจะเห็นว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อความความผูกพนัในองค์กรคือคุณลกัษณะของ
บุคคล ลกัษณะของงาน ความสัมพนัธ์ในกลุ่มงานกบัหัวหนา้งาน คุณลกัษณะขององค์กร บทบาท
ในงานและทศันคติอ่ืนๆ และยงัก่อให้เกิดผลลพัธ์ทางพฤติกรรมของบุคคลในดา้นอนัดบัผลการ
ท างานผลิตภาพความประสงคท่ี์จะลาออกการมาท างานสม ่าเสมอการมาสายอตัราการเขา้-ออกจาก
งาน 

จากแนวคิดดงักล่าวผูว้จิยัสามารถสรุปและก าหนดปัจจยัท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์รของ 
พนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร ไดด้งัน้ี 

1) ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง คุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน ประกอบดว้ย 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ระยะทางจากบา้นหรือท่ีพกัถึงท่ีท างาน 

2) กำรแบ่งประเภทโรงแรมโดยสมำคมโรงแรมไทย  

สมาคมโรงแรมไทย การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และสมาคมธุรกิจการท่องเท่ียว 
(2545) ไดจ้ดัระดบัมาตรฐานโรงแรมไทย ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 สัญลกัษณ์การจดัแบ่งระดบัมาตรฐานโรงแรม-ใช้สัญลกัษณ์รูปดาวห้าแฉก           เป็น
สัญลกัษณ์การแบ่งระดบัมาตรฐานโรงแรมในประเทศไทย โดยจดัแบ่งมาตรฐานเป็น 5 ระดบัดงัน้ี 

 
ก. รูปดาวหา้แฉกหน่ึงดวง     หมายถึง โรงแรมระดบัหน่ึงดาว 

ข. รูปดาวหา้แฉกสองดวง        หมายถึงโรงแรมระดบัสองดาว 

ค. รูปดาวหา้แฉกสามดวง          หมายถึงโรงแรมระดบัสามดาว 

ง. รูปดาวหา้แฉกส่ีดวง      หมายถึงโรงแรมระดบัส่ีดาว 

จ. รูปดาวหา้แฉกหา้ดวง      หมายถึงโรงแรมระดบัหา้ดาว 

 การจดัแบ่งระดบัมาตรฐานโรงแรมไดม้าตรฐานระดบัโรงแรมโดยเรียงล าดบัมาตรฐานจาก
ระดบัมาตรฐานท่ีน้อยท่ีสุด คือ 1 ดาว ไปหาระดบัมาตรฐานท่ีมากท่ีสุดคือ5ดาว แต่ละระดบัของ
โรงแรมจะมีความแตกต่างกนัท่ีตวัช้ีวดัดงั ตารางท่ี 1 แสดงโครงสร้างมาตรฐานท่ีพกัเพื่อการ
ท่องเท่ียว: โรงแรม (Hotel) (ส านกังานพฒันาการท่องเท่ียว, 2550) 
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ตำรำงที ่2.1  แสดงโครงสร้างมาตรฐานท่ีพกัเพื่อการท่องเท่ียว :โรงแรม  

โครงสร้างมาตรฐานท่ีพกัเพื่อการท่องเท่ียว 
โรงแรม 

ล าดบั มาตรฐาน องค ์
ประกอบ 

เกณฑ ์ ตวัช้ีวดั
ทั้งหมด 

ตวัช้ีวดัจ าแนกตามระดบัการ
ใหบ้ริการ (ดาว) 

เกณฑ์
ตดัสินใจ 

1 2 3 4 5 
1 โรงแรม 12 49 498 140 158 229 393 438 ร้อยละ 

95 ของ
คะแนน
ประเมิน 

ก าหนดให้
เป็น
มาตรฐาน
หลกัเป็นไป
ตาม พรบ. 
โรงแรม 
2547 

 
แหล่งทีม่ำ: ส านกังานพฒันาการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียว (2550) ไดจ้ดัท าโครงสร้าง
มาตรฐานท่ีพกัเพื่อการท่องเท่ียว: โรงแรม (Hotel) โดยก าหนดใหธุ้รกิจโรงแรมแต่ละระดบั
ประกอบดว้ย12องคป์ระกอบหลกั (12หมวด) ตามเกณฑก์ารพิจารณาตดัสินมาตรฐานโรงแรมไทย 
ประกอบไปดว้ย  

 หมวดท่ี 1 สถานท่ีตั้งสภาพแวดลอ้มส่ิงก่อสร้างทัว่ไป และท่ีจอดรถ 
 หมวดท่ี 2 โถงตอ้นรับ ห้องน ้ าสาธารณะ ลิฟท ์และทางสญัจรภายในอาคาร 
 หมวดท่ี 3 หอ้งพกัแบบ Standard (รวมทางเดิน ระเบียง และหอ้งน ้า) 
 หมวดท่ี 4 หอ้งพกัแบบSuiteและ Executive Floor 
 หมวดท่ี 5 ห้องอาหาร คอฟฟ่ีชอป บาร์ และครัว 
 หมวดท่ี 6 ส่วนบริการดา้นสันทนาการ: Fitness Center, Sauna, Steam Bath, Massage 
Room, Jacuzzi และ สระวา่ยน ้า 
 หมวดท่ี 7 ส่วนบริการดา้นธุรกิจ: หอ้งประชุม และBusiness Center 
 หมวดท่ี 8 บุคลากรและการบริการ 
 หมวดท่ี 9 ระบบความปลอดภยัในพื้นท่ีทัว่ไป 
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 หมวดท่ี 10 ทรัพยากร และชุมชนแวดลอ้ม 
 หมวดท่ี 11 ส่วนของพนกังาน 
 หมวดท่ี 12 คุณลกัษณะเสริมอ่ืนๆ 
 

3) ปัจจัยด้ำนลักษณะงำน หมายถึงคุณลกัษณะของงานหรือหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้
ปฏิบติังานประกอบดว้ย 

  3.1  ความอิสระในการท างาน หมายถึง การมีเสรีภาพในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บผิดชอบ ซ่ึง
พิจารณาไดจ้าก 

    3.1.1  ขอบเขตในการก าหนดรูปแบบและวธีิการท างาน 
    3.1.2  ระดบัการปลอดจากการถูกควบคุมในการปฏิบติังาน 
    3.1.3  โอกาสในการใชว้ิจารญาณของตนในการตดัสินใจงาน 
    3.1.4  ขอบเขตในการก าหนดมาตรฐานในการท างาน 
   3.2  ความหลากหลายของงาน หมายถึง ลกัษณะงานท่ีตอ้งการความรู้ทกัษะ วิทยาการ 
อุปกรณ์ แนวทางปฏิบติังานหลายๆดา้น 

   3.3  ความคาดหวงัในโอกาสความกา้วหนา้ หมายถึง โอกาสท่ีจะไดด้ ารงต าแหน่งท่ีมี
ความส าคญัข้ึนในองค์กร รวมทั้งโอกาสท่ีจะไดรั้บการพฒันาความรู้ความสามารถ และความช านาญ
จากงานท่ีไดป้ฏิบติัอยู ่วดัไดจ้าก 

     3.3.1  การท่ีไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบ ท่ีมีความส าคญัมากข้ึน 
    3.3.2  การท่ีไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบ ท่ีตอ้งใช้ความรู้ ความสามารถ และ
ความรับผดิชอบมากข้ึน 
    3.3.3  โอกาสการไดเ้ล่ือนต าแหน่ง 
     3.3.4  โอกาสท่ีจะไดท้  างานท่ีตนมีความช านาญ 
   3.4  งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น หมายถึง ลกัษณะงานท่ีวดัได้จากงานท่ีเปิด
โอกาสให้ติดต่อพบปะท าความรู้จกัสร้างมิตรภาพความคุน้เคย หรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบั
บุคคลอ่ืนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการท างาน 

   3.5  ผลป้อนกลบัของงาน หมายถึง ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัปฏิกิริยาความรู้สึก หรือการ
เปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลกระทบต่อเน่ืองมาจากการปฏิบติังาน ท่ีผูป้ฏิบติังานช้ินนั้นจะไดรั้บทราบ เพื่อ
จะไดน้ ามาใช้ในการประเมินผลการปฏิบติังาน หาทางแกไ้ขปรับปรุงขอ้บกพร่อง หรือวางแผนการ
ปฏิบติัท่ีเหมาะสมต่อไป 
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4) ปัจจัยด้ำนประสบกำรณ์ในงำน  หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลไดรั้บทราบและเรียนรู้ เม่ือเขา้ไป 
ปฏิบติังานในองคก์ร  ประกอบดว้ย 
   4.1  ความรู้สึกวา่ตนมีความส าคญัต่อองคก์ร หมายถึง การรับรู้เก่ียวกบับทบาทของตน
ในองค์กรว่าได้รับการยกย่อง ได้รับการยอมรับและให้ความส าคญัจากหน่วยงาน และเพื่อนร่วม
งานวดัไดจ้ากการไดรั้บการประเมินผลจากเพื่อนร่วมองคก์ร รวมทั้งผูบ้งัคบับญัชา และโอกาสท่ีจะ
ไดรั้บการสนบัสนุนจากเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 

  4.2  ทศันคติต่อองคก์ร 
     4.2.1 ความมัน่คง น่าเช่ือถือและพึ่งพิงไดข้ององค์กร หมายถึง ความรู้สึกท่ีมีต่อ
องค์กรว่ามีความมัน่คงและเช่ือถือได้ เป็นท่ียอมรับจากผูอ่ื้นและมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัของบุคคล
ทัว่ไป และสามารถตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานทางกายภาพได ้

   4.3  ทศันคติต่อผูบ้งัคบับญัชา หมายถึง ความรู้สึกท่ีมีต่อผูบ้งัคบับญัชาต่อการให้ความ
ร่วมมือช่วยเหลือ ใหค้  าแนะน าปรึกษาทั้งดา้นการปฏิบติังานและเร่ืองส่วนตวั 

   4.4  ทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อเพื่อนร่วมงานหมายถึงความผกูท่ีมีต่อเพื่อนร่วมงานต่อ
การใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือ ใหค้  าแนะน าปรึกษาทั้งดา้นการปฏิบติังานและเร่ืองส่วนตวั 

 

2.2  แนวคดิเร่ืองกำรแบ่งช่วงอำยุตำม Generation และกำรบริหำรคนต่ำงรุ่นในองค์กร 
(Managing Cross-Generational Workforce)  

ณฐัวฒิุ พงศิริ (2522) ไดเ้สนอแนวคิดการบริหารคนต่างรุ่นในองคก์ร (Managing Cross-
Generational Workforce) สรุปไดด้งัน้ี 

เน่ืองจากองคก์รประกอบไปดว้ยคนภายในองคก์รท่ีมีความหลากหลายทั้งเพศ อาย ุเช้ือชาติ 
ศาสนา ประสบการณ์ สถานะทางสังคม หรืออตัลกัษณ์ของกลุ่มหรือท่ีมาของแต่ละคน เป็นตน้ ซ่ึง
พื้นฐานบุคคลเหล่าน้ีท าให้ผูป้ฏิบติังานนั้นมีความหลากหลายทั้ง บุคลิกภาพ ความสามารถ แตกต่าง
กนัไป ดงันั้นรูปแบบของการติดต่อส่ือสารกบัพนกังาน สมาชิกในองคก์รจึงเป็นเร่ืองเฉพาะบุคคล 
ท่ีฝ่ายบริหารและจดัการทรัพยากรบุคคลในองคก์รตอ้งท าความเขา้ใจในความต่างน้ี  

จากประวติัศาสตร์ความเป็นมาของสังคมโลกมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดข้ึน สร้างผลกระทบต่อ
ชีวติความเป็นอยูข่องคนในสังคม ส่งผลต่อลกัษณะของคนท่ีอยูภ่ายใตเ้หตุการณ์นั้นๆ ใหมี้ลกัษณะ
เฉพาะท่ีแตกต่างกนัตามการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ซ่ึงสามารถแบ่งลกัษณะของคนในแต่ละช่วงเวลา
ไดด้งัน้ี 
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ตำรำงที่ 2.2 แสดงลกัษณะของคนในแต่ละช่วงเวลา 
 

ช่วงปี ค.ศ. สถำนกำรณ์ที่
เกดิขึน้  

ลกัษณะทำงสังคม รุ่น อำยุในปัจจุบัน 

1900-1929 ก่อนสงครามโลก
คร้ังท่ี2 

การแพทย์
สาธารณสุข และ 
วทิยาการลา้สมยั 

Veterans 85-114ปี 

1930-1945 ช่วงสงครามโลก
คร้ังท่ี2 

อยูใ่นสถานการณ์
สงคราม 

Silent Gen of 
Golden Age 

69-84ปี 

1946-1965 หลงัสงครามโลก
คร้ังท่ี2 

ผูค้นลม้ตาย
จ านวนคนลด
นอ้ยลง 

Baby boomer 49-68ปี 

1966-1980 ก่อนการพฒันา
ระบบส่ือสาร 

เร่ิมแสวงหา
ความหมายและ
ความแตกต่าง
ใหแ้ก่ชีวติ 

Generation X 34-48ปี 

1981-2000 เร่ิมใชร้ะบบ
อินเตอร์เน็ต 

ยคุการ
ติดต่อส่ือสาร 

Generation Y 14-33ปี 

2001-ปัจจุบนั โลกาภิวตัน์ ไร้
พรหมแกน 

การเปล่ียนแปลง
ท่ีรุนแรงรวดเร็ว 

Generation Z 
(Millennium) 

0-13ปี 

 
เน่ืองจากปัจจุบนัคนวยัท างานจะอยู่ใน3ช่วง ได้แก่ Baby Boomer (อายุ 49-68 ปี) 

Generation X (อายุ 34–48 ปี) และ Generation Y (อายุ 14–33 ปี) ดงันั้นองคก์รจะตอ้งมีความรู้ 
ความเขา้ใจลกัษณะของบุคคลทั้ง3รุ่น เพื่อท่ีจะสามารถบริหารจดัการกบัคนทั้ง 3 วยัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เพื่อประโยชน์แก่บุคลากร และองคก์ร ทั้งน้ี ลกัษณะของบุคคลทั้ง 3 รุ่น มีดงัน้ี 

1) Baby Boomer 
(1)  ลกัษณะเฉพาะ 
- อตัราการเกิดหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี2 เพิ่มข้ึนเพื่อเป็นการทดแทนในช่วง 

สงครามพร้อมสภาพแวดลอ้มท่ีเร่ิมเปล่ียนแปลง เช่น การมีโทรทศัน์ การเร่ิมเคล่ือนไหวทางดา้น
สิทธิพลเมืองภาคประชาชนกบัความเขม้แขง็ในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และความเจริญมัง่คัง่ 
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- สภาพการณ์ท่ีดีหลงัสงครามเป็นแรงบนัดาลใจให้รู้สึกถึงความมัง่คง โอกาส และ 
ความเจริญเติบโตมัง่คัง่ เช่น คุณภาพสุขภาพ ความผาสุก การเจริญเติบโต และการอุม้ชูดูแล 

- มีความเขา้ใจหลกัการท างานหนกัเพื่อเล้ียงชีพและมีแนวโนม้ในการเป็นผูน้ างาน  
บางทียอมใหค้วามส าคญักบัการท างานมากกวา่เร่ืองครอบครัว     

(2)  แนวทางในการบริหารจดัการ 
- จดัเตรียมสถานท่ีท างานท่ีสมดุลในการท างาน 
- ใหโ้อกาสในการไดพ้ิสูจน์คุณค่า ความสามารถ 
- ซกัถามส่ิงท่ีตอ้งการ และใหใ้นส่ิงท่ีสอดคลอ้งตอ้งกนั 
- ช่วยใหไ้ดม้าซ่ึงการยอมรับทั้งภายใน และนอกองคก์ร 
- ใหร้างวลัการท างานตามหลกัจริยธรรมและมีความต่อเน่ืองในระยะยาว 

2) Generation X 
(1)  ลกัษณะเฉพาะ 
- เกิดในช่วงเวลาท่ีมนุษยชาติส่งยานอวกาศออกไปนอกโลกไดส้ าเร็จ 
- พวกเขาเติบโตมาในยคุรอยต่อของ Analog กบั Digital อยูท่่ามกลางเทคโนโลยท่ีี 

สร้างความต่ืนตาต่ืนใจ                                               
- สังคมยคุน้ีส่วนใหญ่สถาบนัครอบครัวสั่นคลอน ความภกัดีต่อองคก์รของคนรุ่น 

น้ีจึงคลายลงมาก น ามาสู่การลาออก และเปล่ียนงาน  ปฏิเสธการท างานล่วงเวลา หรือลาออกไปหา
งาน สมคัรงานใหม่หนา้ตาเฉยหายไม่พอใจ ทั้งน้ีเพราะ Generation X เช่ือวา่งานไม่ใช่ทุกส่ิงทุก
อยา่งในชีวติ 

(2) แนวทางการบริหารจดัการ      
- ตอ้งพูดใหก้ระชบั ชดัเจน และไม่ออ้มคอ้ม เพราะ Generation X ชอบความ 

ตรงไปตรงมา          
  - สามารถใช ้EMAIL กบัคนกลุ่มน้ีไดโ้ดยส่ือสารไดใ้จความ และตรงเป้าหมาย
  - หากเป็นเร่ืองใหญ่จริงๆควรพดูต่อหนา้ Generation X ไม่ชอบถูกบงการ ผูใ้หญ่
แค่วางนโยบายกวา้งๆเปิดโอกาสใหแ้กไ้ขปัญหาเองจะดีท่ีสุด 

3) Generation Y 
(1) ลกัษณะเฉพาะ       
- เติบโตมาในยคุของการเปล่ียนแปลงอยา่งมากของสภาพแวดลอ้มทางสังคม  

เศรษฐกิจ และการเมือง รวมทั้งเทคโนโลยท่ีีกา้วหนา้      
- มีบุคลิกลกัษณะดา้นหน่ึงตามสมยันิยม มีความเก่งกลา้ในการแสดงออก และกลา้ 
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คิด ซ่ึงมีประโยชน์กบัองคก์รเพราะเป็นปัจจยัดา้นบวกท่ีช่วยใหก้ารเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในองคก์ร
โดยเฉพาะในภาวะท่ีองคก์รจะตอ้งปรับตวัตามสภาวะการแข่งขนัของตลาดและพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป 

(2) แนวทางในการบริหารจดัการ     
- เปิดโอกาสใหแ้สดงออก มอบหมายการท างานเป็นทีม ไม่อยูใ่นกฎระเบียบ และ 

เง่ือนไขมากเกินไป และใหท้ างานท่ีตอ้งใชเ้ทคโนโลยทีดแทนการปฏิบติังานดว้ยเอกสาร 

 
2.3 งำนวจิยัและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผกูพนัต่อองคก์รมีผูศึ้กษาไวเ้ป็นจ านวนมากซ่ึงมีแนวทางใน
การศึกษาแตกต่างกนัผูศึ้กษาจึงขอยกผลงานบางส่วนท่ีน่าสนใจไวด้งัน้ี 

2.3.1 ปัจจัยส่วนบุคคลกบัควำมผูกพนัต่อองค์กร 
ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีพบว่า มีความสัมพนัธ์กับความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระยะทาง
จากบา้นหรือท่ีพกัถึงท่ีท างาน 

2.3.1.1  เพศ  
    Hrebiniak และ Alutto (อา้งถึงใน จิราวรรณ หาดทรายทอง, 2539: 18-19) ไดศึ้กษา
ถึงความผูกพันต่อองค์กรของครูโรงเรียนประถมและมัธยมจ านวน2แห่ง และพยาบาลใน
โรงพยาบาล3แห่ง ทางตะวนัตกของนิวยอร์ก ผลการศึกษาพบวา่เพศ มีความสัมพนัธ์ต่อความผกูพนั
ต่อองคก์ร เน่ืองจากผูช้ายและผูห้ญิงจะมีการรับรู้เก่ียวกบัการลงทุน หรือส่ิงท่ีสูญเสียหากจะอยูห่รือ
ออกจากองคก์รแตกต่างกนัไป กล่าวคือเพศหญิงจะเห็นวา่การออกจากองคก์รเพื่อไปท างานท่ีแห่ง
ใหม่เป็นการเส่ียงมากกวา่ผูช้าย ดงันั้น จึงมีแนวโนม้การเปล่ียนงานนอ้ยกวา่เพศชาย 
   ในขณะท่ีงานวิจยัภายในประเทศของเนตรนภา นันทพรวิญญู  (2551) พบว่า 
พนกังานท่ีมีเพศต่างกนั มีความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานบริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ 
จ  ากดัโดยภาพรวมแตกต่างกนั พนกังานชายและหญิงมีความผกูพนัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 โดยพนกังานชายมีความผกูพนัสูงกวา่พนกังานหญิง สอดคลอ้งกบั มรกต ศรีตูม
แกว้ (2555) พบวา่ พนกังานเพศชาย มีความผกูพนัต่อองคก์รมากกวา่พนกังานเพศหญิง สอดคลอ้ง
กบัมรกต ศรีตูมแกว้ (2555) พบวา่ พนกังานชาย มีความผกูพนัต่อองคก์รไดค้่า Chi-square เท่ากบั 
2.44 และค่า significance เท่ากบั .009 แสดงวา่ปัจจยัดา้นเพศมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความผกูพนั
ต่อองคก์ร 
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2.3.1.2   อำยุ  
        Hrebiniak และ Alutto (1972)ไดศึ้กษาความผกูพนัต่อองคก์รของครูในโรงเรียน

ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ตลอดจนถึงพยาบาลในโรงพยาบาล พบว่า อายุมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกับความผูกพนัต่อองค์กร กล่าวคือ บุคคลท่ีมีอายุมากกว่าจะมีความผูกพนัต่อองค์กร
มากกวา่บุคคลท่ีมีอายุนอ้ยกวา่ เน่ืองจากบุคคลท่ีมีอายุมากกวา่จะมีทางเลือกในการยา้ยงานนอ้ยลง 
ประกอบกบับุคคลท่ีมีอายุมากท างานในองคก์รเป็นเวลานาน ดงันั้นผลประโยชน์ตอบแทนท่ีไดรั้บ
จากองคก์รจะมากข้ึนตามล าดบั เช่นเดียวกบัผลงาน Rubin and  Buttlar (1992)ท่ีศึกษาความผกูพนั
ต่อองค์กรของนกัวิชาการโสตทศันศึกษาท่ีปฏิบติังานในห้องสมุดโรงเรียนมธัยมศึกษา ซ่ึงพบว่า
นกัวิชาการโสตศึกษาท่ีมีอายุมากจะมีความผกูพนัต่อองคก์รมากกวา่นกัวิชาการโสตทศันศึกษาท่ีมี
อายนุอ้ยกวา่ 

   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัภายในประเทศของ นภาเพญ็ โหมาศวิน (2533) ท่ีได้
ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของสมาชิกในองค์กร : ศึกษาเฉพาะกรณีส านักงานปลัด
ส านกันายกรัฐมนตรี พบวา่ เม่ือขา้ราชการอายมุากข้ึนมกัไม่ชอบการเปล่ียนแปลงไม่วา่เร่ืองใด และ
โอกาสในการเปล่ียนงานของราชการท่ีมีอายุมากจะมีน้อยลงเพราะหน่วยงานต่างๆย่อมตอ้งการ
บุคคลท่ีอยู่ในวยัหนุ่มสาวท่ีมีความกระตือรือร้นในการท างานมากกว่า ในขณะท่ีคนอายุมากมี
ต าแหน่งหนา้ท่ีการงานสูง การยา้ยไปท างานหน่วยงานอ่ืนก็ตอ้งการผลตอบแทนท่ีสูงเพียงพออยา่ง
นอ้ยก็เท่ากบัท่ีเคยไดรั้บจากทีท างานเดิม ซ่ึงท าให้การเปล่ียนงานเป็นไปไดล้ าบากข้ึนเช่นเดียวกบั
ผลงานวจิยัของอวยพร ประพฤทธ์ิธรรม (2537) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร
ของวิทยาจารยใ์นวิทยาลยัพยาบาลภาคเหนือ โดยพบวา่ วิทยาจารยท่ี์มีอายุมากจะมีความผกูพนัต่อ
องค์กรมากกว่าวิทยาจารยท่ี์มีอายุน้อยกว่านอกจากน้ียงัมีผลงานวิจยัของบุษยาณี จนัทร์เจริญสุข
(2538) ท่ีพบว่า ขา้ราชการในสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือท่ีมีอายุสูงกว่าจะมี
ความผูกพนัต่อองคก์รสูงกวา่ขา้ราชการท่ีมีอายุน้อยกวา่ เพราะผูท่ี้มีอายุสูงกว่าย่อมมีทางเลือกใน
การท างานนอ้ยลง อีกทั้งสวสัดิการและผลตอบแทนในขณะนั้นน่าจะมากพอและสามารถดึงดูดให้
เขาปฏิบติัหน้าท่ีในองค์กรเดิมต่อไปนอกจากน้ีงานวิจยัของศนัสนีย ์เตชะลาภอ านวย (2544) ได้
ท าการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร จ านวน 100 คน และเจาะจงกลุ่มพนกังานท่ีมีระยะเวลาในการ
ปฏิบติังาน 5 ปีข้ึนไป ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัความผกูพนัต่อโรงแรมของพนกังานในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง แสดงออกมาในรูปของความตั้ งใจท่ีจะปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ เพื่อความส าเร็จขององค์กร มีความภูมิใจในโรงแรม รวมทั้งยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์กร แต่ไม่มีความปารถนาท่ีจะอยู่กบัโรงแรมตลอดไป เน่ืองจากไม่พอใจในด้าน
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รายไดแ้ละผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากโรงแรม และพบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร
ได้แก่ ปัจจยัส่วนบุคคล เรียงล าดบัความสัมพนัธ์จากมากไปน้อย ได้แก่ อายุ ระยะเวลาในการ
ปฏิบติังาน สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ส าหรับต าแหน่งไม่พบความสัมพนัธ์ กบัความผกูพนั
ต่อองคก์ร 

2.3.1.3   สถำนภำพสมรส  
  Hrebiniak และ Alutto (1972) พบวา่ คนโสดมีแนวโนม้ในการโยกยา้ยหรือเปล่ียน

งานง่ายกวา่คนท่ีสมรสแลว้ เน่ืองจากคนท่ีสมรสแลว้จะมีภาระรับผิดชอบต่อครอบครัวมากกวา่คน
โสด ซ่ึงมีอิสระในตนเอง ดงันั้นจึงไม่ตอ้งการโยกยา้ยหรือเปล่ียนงานเพราะจะท าให้ตนเองสูญเสีย
ผลประโยชน์           
  สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัภายในประเทศของนภาเพญ็ โหมาศวิน (2533) ซ่ึงพบวา่
ขา้ราชการท่ีสมรสแล้วมีความผูกพนัต่อองค์กรมากกว่าขา้ราชการท่ีโสด เน่ืองจากขา้ราชการท่ี
สมรสแล้ว อยู่ในช่วงท่ีตอ้งการสร้างฐานะให้ตนเองและครอบครัว มีภาระหน้าท่ีรับผิดชอบมาก 
ดังนั้นจึงต้องการความมัน่คงในการท างาน การท่ีจะเปล่ียนงานต้องหาหน่วยงานใหม่ท่ีให้ผล
ประโยชน์ตอบแทนดีกว่าหน่วยงานเก่า ซ่ึงคงไม่ใช่ส่ิงท่ีง่ายนักนอกจากน้ียงัมีผลงานวิจัยท่ี
สนบัสนุนแนวคิดน้ี ไดแ้ก่ ผลงานวิจยัของจุรีพร กาญจนาการุณ (2536) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อแนวโนม้การลาออกจากองคก์ร ศึกษากรณีขา้ราชการมหาวิทยาลยัมหิดล ในสาขาวิชาขาดแคลน 
โดยพบวา่ขา้ราชการท่ีสมรสแลว้จะมีความผกูพนัต่อองคก์รสูงกวา่ขา้ราชการโสด เพราะขา้ราชการ
ท่ีสมรสแลว้ตอ้งการความมัน่คงในอาชีพมากกวา่ขา้ราชการท่ีโสด 

2.3.1.4  ระดับกำรศึกษำ 
  Hrebiniak และ Alutto (1972) พบวา่ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์ชนิดผกผนักบั

ความผูกพนัต่อองค์กร กล่าวคือ ผูท่ี้มีการศึกษาสูงจะมีความผูกพนัต่อองค์กรน้อยกว่าผูท่ี้มีระดบั
การศึกษาต ่ากว่า เน่ืองจากผูท่ี้มีการศึกษาสูงจะมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากกว่า และผูท่ี้
ไม่ไดว้างแผนในการศึกษาต่อจะมีความผกูพนัต่อองคก์รมากกวา่ผูท่ี้แผนในการศึกษาต่อ เพราะผูท่ี้
มีการศึกษาสูงจะมีความผกูพนัต่อวชิาชีพ (Professionalism) มากกวา่ผกูพนัต่อองคก์ร  
  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงาน วจิยัภายในประเทศของธีระ วรีธรรมสาธิต (2532) ท่ีศึกษา
ความผูกพนัต่อองค์กร: ศึกษาเฉพาะกรณีผูบ้ริหารระดับหัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่าของเครือ
ซีเมนตไ์ทย ท่ีพบวา่ผูบ้ริหารท่ีมีระดบัการศึกษาต ่าจะมีความผกูพนัต่อองคก์รมากกว่าผูบ้ริหารท่ีมี
การศึกษาสูง เพราะคนยิ่งมีการศึกษาสูงเท่าไรจะมีความคาดหวงัต่อองคก์รสูงมากข้ึนเท่านั้น และ
องค์กรไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้จึงท าให้ความผูกพนัต่อองค์กรมากกว่า
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ผูบ้ริหารท่ีมีการศึกษาไม่สูงนกั และผลงานของระพีพรรณ รัศมิภูติ (2533) ท่ีพบวา่ระดบัการศึกษามี
ผลต่อจิตส านึกในการปฏิบติังานในแง่ของความผกูพนัต่อองคก์รโดยขา้ราชการท่ีมีระดบัการศึกษา
สูงจะมีจิตส านึกในการท างานต ่ากวา่ขา้ราชการท่ีมีการศึกษานอ้ยกวา่ เพราะขา้ราชการท่ีมีการศึกษา
สูงคิดวา่ตนเองมีโอกาสในการขยบัขยายไปสู่งานท่ีดีกวา่ และมีความคาดหวงัในเร่ืองต่างๆ สูงกวา่
ซ่ึงงานราชการอาจไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการไดท้ั้งหมด 

2.3.1.5  ต ำแหน่งงำน 
     ชวนชม กิจพนัธ์ (2540) ศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของเจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์

งบประมาณ พบวา่ปัจจยัดา้นระดบัต าแหน่งท่ีแตกต่างกนัมีผลท าให้ความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่าง
กนัสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ วชัรา วชัรเสถียร (2540) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานในองค์กรรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ผลการวิจยั พบว่าระยะเวลาการ
ท างาน มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

2.3.1.6  ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน 
     Buchanan (1974) ไดศึ้กษาความผูกพนัต่อองคก์รของผูบ้ริหารในองค์กรภาครัฐ 

และองคก์รของภาคเอกชน พบวา่ ระยะเวลาในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูก
ผนัต่อองค์กรคือ เพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ ตามระยะเวลาในการปฏิบติังาน สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 
Sheldon (1971) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์รของนกัวิทยาศาสตร์ซ่ึงส าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาเอก พบวา่นกัวทิยาศาสตร์ท่ีปฏิบติังานในองคก์รมาเป็นเวลานานจะมีความผกูพนัต่อองคก์ร
มากข้ึนตามล าดบัเพราะ ระยะเวลาในการปฏิบติังานเปรียบเสมือนการลงทุนท่ีเกิดจากการสั่งสม
ประสบการณ์ และผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ และผลงานวิจยัภายในประเทศท่ี
สนับสนุนแนวคิดน้ี ไดแ้ก่ ผลการวิจยัของธีระ วีรธรรมสาธิต (2532) ท่ีพบว่าการมีอายุงานใน
องคก์รมากท าใหผู้บ้ริหารมีแนวโนม้ท่ีจะยอมรับเป้าหมายคุณค่า และความผกูพนัต่อองคก์รมากข้ึน
เป็นเงาตามตวั เท่ากบัวา่ยิ่งอยูใ่นองคก์รนานเท่าไหร่ ก็เหมือนกบัยิ่งลงทุนในรูปของค่าใช้จ่ายและ
จิตใจใหก้บัองคก์รมากยิง่ข้ึนและผลงานวจิยัของนภาเพญ็ โหมาศวิน (2533) ท่ีพบวา่ยิ่งขา้ราชการมี
ระยะเวลาในการปฏิบติังานในองคก์รมากข้ึนก็จะท าใหบุ้คคลรับส่ิงจูงใจจากหน่วยงานมากข้ึน เช่น 
บ าเหน็จบ านาญ สวสัดิการพิเศษอ่ืนๆ และระยะเวลาในการปฏิบติังานยงัเป็นส่ิงท่ีช่วยในการพฒันา
อาชีพหรือก าหนดความกา้วหนา้ในการท างานจึงยิ่งมีความผกูพนัต่อองคก์รเพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ี
ยงัมีผลงานวิจยัของอวยพร ประพฤทธ์ิธรรม (2537) ท่ีพบวา่วิทยาจารยท่ี์ปฏิบติังานในวิทยาลยัเป็น
ระยะเวลานานจะมีความผูกพนัต่อองค์กรมากกว่าวิทยาจารย์ท่ีปฏิบัติงานอยู่ในวิทยาลัยเป็น
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ระยะเวลาน้อย โดยวิทยาจารยท่ี์ปฏิบติังานในวิทยาลยัเป็นเวลา  11 ปีข้ึนไปจะมีความผูกพนัต่อ
องคก์รสูงถึงร้อยละ 50 

   2.3.1.7  ค่ำตอบแทนหรือรำยได้เฉลีย่ต่อเดือน 
      Eisenberger ; Fasolo and Davis-LaMastro (1990) ไดศึ้กษาความผกูพนัต่อ
องคก์รของครู เสมียน เจา้หนา้ท่ีฝ่ายผลิต ตวัแทนบริษทัประกนัภยั อาจารยม์หาวิทยาลยั และต ารวจ
ลาดตระเวณ พบวา่ หากองคก์รใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม พนกังานจะมีความผกูพนัต่อองคก์รและ
ใชค้วามพยายามในการท างานอยา่งเตม็ท่ีเช่นเดียวกบัผลงานของ Vandenberg and Scarpello (1990) 
ท่ีไดศึ้กษาความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทัประกนัภยั ท่ีพบวา่ส่ิงตอบแทนท่ีบริษทัให้กบั
พนกังานตามความมุ่งหวงัของพนกังาน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร และท า
ใหอ้ตัราการลาออกจากงานลดลง  
   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัภายในประเทศของ บุษยาณี จนัทร์เจริญสุข (2538) ท่ี
พบว่าการท่ีสมาชิกได้รับส่ิงตอบเอย่างยุติธรรมจะแสดงถึงความเก้ือกูลขององค์กรทางหน่ึง ซ่ึง
ช้ีให้เห็นความส าคญัของสมาชิกท าให้รับรู้วา่ผลการปฏิบติังานของเขามีคุณค่าจึงมีก าลงัในในการ
ปฏิบติังาน และมีความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์รมากยิง่ข้ึน 

   2.3.1.8  ระยะทำงจำกทีพ่กัไปยงัที่ท ำงำน 
  นรวีร์ ศรีเพญ็ (2541) วจิยัเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ีปฏิบติัในดา้นต่างๆ 
ดงัน้ี งานดา้นช่าง งานดา้นบญัชี งานทัว่ไป และดา้นบริหาร ซ่ึงปฏิบติังานอยูท่ ั้งในส่วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาคทั้ง 12 เขต การไฟฟ้าจ านวน 1,331 คน พบวา่ระยะทางจากท่ีพกัหรือบา้นถึงท่ีท างาน 
ส่งผลต่อพึงพอใจในการปฏิบติังานในองคก์ร       
   สมคิด หรรษานิมิตกุล (2544) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของพนกังาน บริษทัวทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จ ากดั กรณีศึกษาฝ่ายวศิวกรรมจราจรทางอากาศ 
พบวา่ พนกังานท่ีมีระยะทางจากท่ีพกัไปท่ีท างานมากกวา่ 15 กิโลเมตร มีระดบัความพึงพอใจใน 
การปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นเกณฑสู์ง  
 

2.3.2  ลกัษณะงำนกบัควำมผูกพนัต่อองค์กร 
ปัจจยัด้านลกัษณะงานท่ีพบว่า มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กร ได้แก่ ความมี

อิสระในการท างาน ความหลากหลายของงาน ความคาดหวงัในโอกาสกา้วหนา้ในการท างาน งานท่ี
มีโอกาสมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น และผลป้อนกลบัของงาน 
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   2.3.2.1  ควำมมีอสิระในกำรท ำงำน 
    Porter and Steers (1973) พบว่างานท่ีมีความเป็นอิสระต่อการใช้ความคิดและ
ตดัสินใจของบุคคลจะมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรเป็นอย่างยิ่งซ่ึงสอดคล้องกับ Marsh and 
Mannari (1997) ท่ีได้ศึกษาความผูกพันต่อองค์กรและการออกจากงานของพนักงานผลิต
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในญ่ีปุ่น พบว่า ความมีอิสระในงานจะมีผลทางบวกกับความผูกพนัต่อองค์กร
เช่นเดียวกบั Jean E. Wallance (1995) ท่ีไดศึ้กษาความผกูพนัต่อวิชาชีพของนกักฎหมาย พบวา่ การ
ใหอิ้สระในการท างานจะท าให้นกักฎหมายมีความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์รมากยิ่งข้ึนและ ผลงานของ 
Mathieu and James (1991) ท่ีไดศึ้กษาความผกูพนัต่อองคก์รของวิศวกร และพนกังานขบัรถประจ า
ทาง ซ่ึงพบว่าหากหน่วยงานให้อิสระในการท างานพวกเขาจะมีความผูกพนัต่อองค์กรมากยิ่งข้ึน
และ งานวิจยัของ Strauss and Sayles (1980) พบวา่ ความเป็นอิสระในการท างานเป็นตวัก าหนด
บรรยากาศการท างานท่ีพึงปรารถนาขององค์กร ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัความพอใจในงานและ
ความผกูพนัต่อองคก์ร 

  สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัภายในประเทศของ สมชยั แกว้ละเอียด (2532) ท่ีศึกษา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัของขา้ราชการกองสารวตัรนกัเรียน กรมพลศึกษา พบวา่ ความมีอิสระ
ในงานมีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมของขา้ราชการกองสารวตัรนักเรียน 
รวมทั้งการใช้ความพยายามในการปฏิบติังาน เพื่อให้เกิดดีแก่หน่วยงานและผลงานของ อวยพร 
ประพฤทธ์ิธรรม (2537) ท่ีแสดงว่า วิทยาจารยท่ี์รับรู้วา่ตนเองมีอิสระในการท างานมาก จะมีความ
ผกูพนัต่อองคก์รมากกวา่วทิยาจารยท่ี์รับรู้วา่ตนเองมีอิสระในการปฏิบติังานนอ้ย 

  นิดาขวญั ร่มเมือง (2554) พบวา่ ปัจจยัทางดา้นลกัษณะงานแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ความ
มีอิสระในการท างาน ความทา้ทายของงาน การมีส่วนร่วมในการบริหาร มีอิทธิพลต่อความผกูพนั
ต่อองคก์ร โดยความผกูพนัต่อองคก์รเป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีรู้สึกวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร
และจะทุ่มเทแรงกายแรงใจในการท างานเพื่อองค์กรถา้บุคคลยิ่งมีความผูกพนัต่อองค์กรสูงมาก
เท่าไหร่แนวโนม้ท่ีจะลาออกหรือทิ้งองคก์รไปก็ลดนอ้ยลงไปเท่านั้น 

2.3.2.2 ควำมหลำกหลำยของงำน 
  เมธาว ีบุญลือ (2553) พบวา่ ตวัแปรท่ีอธิบายความผกูพนัต่อองคก์รดีท่ีสุดและมีผล

ในทางบวกต่อความผกูพนัต่อองคก์รคือ ลกัษณะงานไดแ้ก่ความหลากหลายในงาน ความเขา้ใจใน
กระบวนการท างาน ผลป้อนกลบัของงาน ความมีอิสระในงาน และผลการวิจยัของ เบญจวรรณ 
พชัรพงศ์พรรณ (2555) พบว่า พนกังาน บริษทั บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมน้ต์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
ผกูพนัองคก์ร ประกอบไปดว้ย ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ไดแ้ก่ความหลากหลายของงาน ผล
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ป้อนกลบัของงาน  โดยความหลากหลายของงาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั ความผกูพนัต่อองคก์ร
ของพนกังาน บริษทับางกอกเอน็เตอร์เทนเมน้ต ์จ  ากดั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.5 แสดงวา่ ปัจจยั
ดา้นความหลากหลายของงาน มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร ทั้งน้ีเพราะไดรั้บการสนบัสนุนและ
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศกัยภาพในงาน และสามารถพฒันางานให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ
ประกอบกบัวานท่ีท ามีความหลากหลายในเน้ืองาน หลายรูปแบบ เกิดความทา้ทาย ท าให้ตอ้งมี
ความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา การพัฒนาทางด้านความคิด หาแนวทางใหม่ๆให้ทันสมัน
เหมาะสมกบัช่วงเวลา จึงเกิดทกัษะในงานหลายดา้น ส่งผลให้พนกังาน บริษทั บางกอกเอ็นเตอร์
เทนเมน้ต ์จ  ากดั มีความผกูพนัต่อองคก์รมาก 

 2.3.2.3  ควำมคำดหวงัในโอกำสควำมก้ำวหน้ำ 
  Porter and Steers (1973) พบวา่ โอกาสในความกา้วหนา้ในงาน จะเสริมให้บุคคล

มีความผูกพนัต่อองคก์รมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ Alutto, Hrebiniak และ Alonso 
(1973) พบวา่ ความไม่พอใจนโยบายการใหร้างวลัตอบแทนขององคก์รหรือระดบัความกา้วหนา้ใน
การท างานจะส่งผลกระทบต่อความผกูพนัของสมาชิกในองคก์รใหล้ดลงได ้

  สอดคลอ้งกบังานวจิยัภายในประเทศของนภาเพญ็ โหมาศวิน (2533) พบวา่ งานท่ี
มีโอกาสก้าวหน้า ท าให้ขา้ราชการส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมีความพึงพอใจในการ
ท างานและมีความผกูพนัต่อองคก์รมากยิง่ข้ึน และผลงานวิจยัของ บุษยาณี จนัทร์เจริญสุข (2538) ท่ี
พบวา่การมีโอกาสกา้วหนา้ในการท างานของขา้ราชการสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนคร
เหนือแสดงให้เห็นถึงความเก้ือกูลขององค์กรในลกัษณะหน่ึง พนกังานจะมีความสมหวงัส าหรับ
อนาคตการท างานของเขา เขาบ่อมเกิดก าลังใจและมีความผูกพันในการท างานท่ีเดิมยิ่งข้ึน 
นอกจากน้ีงานวิจยัของศนัสนีย ์เตชะลาภอ านวย (2544) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน ศึกษาเฉพาะกรณีโรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร พบวา่ปัจจยั
จากความพึงพอใจในงานดา้นต่างๆไดแ้ก่ ความมัน่คง ความกา้วหนา้ในงาน 

2.3.2.4  โอกำสติดต่อสัมพนัธ์กบัผู้อืน่ 
   Sheldon (1971) พบว่าการเก่ียวข้องทางสังคม กับเพื่อนร่วมงานในกลุ่ม

นกัวทิยาศาสตร์ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกและปฏิบติังานในหอ้งทดลอง มีอิทธิพลอยา่งสูง
ต่อความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ร ซ่ึงเป็นไปในท านองเดียวกนักบั Steers (1997) ไดศึ้กษาปัจจยัและผล
ท่ีตามมาจากการมีความผกูพนัต่อองค์กรของวิศวกร พนกังานและผูบ้ริหารในโรงพยาบาล พบว่า 
งานท่ีมีโอกาสติดต่อสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองค์กร กล่าวคือ 
หากสมาชิกในองคก์รไดมี้โอกาสติดต่อสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ก็จะมีความผกูพนัต่อองคก์รมากยิ่งข้ึนซ่ึง
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สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัภายในประเทศของธีระ วีรธรรมสาธิต (2532) ท่ีพบวา่ สมาชิกในองคก์รท่ี
ท างานในลกัษณะท่ีตอ้งติดต่อสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นมาก จะก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นยิ่งข้ึน 
และน ามาซ่ึงความผกูพนัต่อองคก์ร เพราะผูบ้ริหารท่ีมีโอกาสไดพ้บปะสังสรรคก์บัผูอ่ื้นค่อนขา้งสูง
จะรู้สึกว่าตนได้รับการเปิดโอกาสให้ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานในองค์กรมากจึงรู้สึก
ผกูพนัต่อองค์กรมากเช่นเดียวกบั ผลงานของเชาวลิต ตนานนท์ชยั (2532) ท่ีพบวา่การปฏิบติัท่ีมี
โอกาสปฏิสังสรรคก์บัผูอ่ื้นมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

   2.3.2.5 ผลป้อนกลบัของงำน 
  งานวิจยัของ Hunt, chonko and wood (1985  ้            ต       ์       ต , 2552) 

ท่ีพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร ไดแ้ก่ ตวัแปรคุณลกัษณะของงาน โดยทัว่ไปจะถูก
ก าหนดโดยผลป้อนกลบัของงาน และ งานวิจยัของ Hackman and Lawler (1971) ท่ีไดศึ้กษาความ
ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานองคก์รโทรศพัทท์างตะวนัออกของสหรัฐอเมริกา พบวา่หากพนกังาน
ได้มีโอกาสทราบผลการปฏิบติังานของตนเองก็จะมีแรงจูงใจในการท างานโดยการท างานให้มี
คุณภาพและอตัราการขาดงานลดลง  

สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัภายในประเทศของเชาวลิต ตนานนทช์ยั (2532) ไดศึ้กษาวเิคราะห์
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความยดึมัน่ผกูพนัต่อองคก์ร : ศึกษากรณีศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดั พบวา่
ผลป้อนกลบัของงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์รเช่นเดียวกบัผลงานวิจยัของ
นนัทนา ประกอบกิจ (2538) ท่ีพบวา่การท่ีผูป้ฏิบติังานไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัผลการท างาน จะ
ก่อใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์ร และมีแรงจูงใจท่ีจะท างานให้ประสบความส าเร็จ นอกจากน้ียงัพบ
ผูท่ี้มีความเห็นวา่ลกัษณะงานท่ีตนเองรับผิดชอบสามารถมองเห็นผลป้อนกลบัของงานไดม้าก ยอ่ม
มีความผูกพนัต่อองค์กรมากกว่าผูท่ี้มีความเห็นในทางตรงกนัข้ามนอกจากน้ี ถนอมพรรณ เพิ่ม
พนู,ปภาวมีนตรีวตั และ ไตรรัตน์ โภคพลากร (2554) พบวา่มีความสัมพนัธ์ทางบวกต่อความผกูพนั
ต่อองค์ดร และมีความสามารถในการอธิบายความผนัแปรเพิ่มเติม หรือมีค่าพยากรณ์เป็นล าดบั
รองลงมา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏีความตอ้งการของแมคเคิลแลนด์ในดา้นความตอ้งการความส าเร็จ 
กล่าวคือ บุคคลท่ีตอ้งการความส าเร็จสูงมกัอยากไดข้อ้มูลยอ้นกลบัในงานเพื่อปรับปรุงให้ผลงานดี
ข้ึน  
 

2.3.3  ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนกบัควำมผูกพนัต่อองค์กร 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัต่างๆพบว่า ปัจจยัด้านประสบการณ์ในการท างานมี

อิทธิพลต่อระดบัความผกูพนัต่อองคก์รมากท่ีสุด ประสบการณ์เหล่าน้ีไดแ้ก่ ความรู้สึกว่าตนเองมี
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ความส าคญัต่อองคก์ร ทศันคติต่อองคก์รในเร่ืองของความมัน่คง น่าเช่ือถือและพึ่งพาไดต่้อองคก์ร 
ทศันคติต่อผูบ้งัคบับญัชา และทศันคติต่อเพื่อนร่วมงาน  

2.3.3.1  ควำมรู้สึกว่ำตนเองมีควำมส ำคัญต่อองค์กร 
   Buchanan (1930) ศึกษาเปรียบเทียบนกับริหารในภาคราชการและภาคธุรกิจพบวา่ 
ความรู้สึกวา่ตนมีความส าคญัต่อองคก์รเป็นปัจจยัส าคญัในการก่อใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์รเขา
พบวา่ นกับริหารในวงการธุรกิจมีความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์รมากกวา่นกับริหารในวงราชการ ทั้งน้ี
เพราะนกับริหารในวงการธุรกิจมีความรู้สึกวา่ตนเองมีความส าคญัต่อองคก์รมากกวา่นกับริหารใน
วงราชการ   
   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัภายในประเทศของ สมชยั แกว้ละเอียด (2531) ท่ี
พบว่า ความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคญัต่อกองสารวตัรนกัเรียน มีความสัมพนัธ์ดบัการยา้ย/โอน 
การไม่ยา้ย/ไม่โอน กล่าวคือ ผูท่ี้มีความรู้สึกวา่ตนเองมีความส าคญัต่อกองในระดบัต ่าเป็นผูท่ี้มีความ
ปรารถนาท่ีจะยา้ยโอนออกไปจากกองสารวตัรนักเรียน ในขณะท่ีผูท่ี้มีความรู้สึ กว่าตนเองมี
ความส าคญัต่อกองในระดบัสูงกลบัมีความปรารถนาในทางตรงกนัขา้ม คือ ไม่ยา้ย/ไม่โอน และ
ไดรั้บการสนบัสนุนจาก สุวรรณิน คณานุวฒัน์ (2536) พบวา่ ความรู้สึกวา่ตนเองมีความส าคญัมีผล
ต่อความผูกพนัในบริหารองค์กรเอกชน เช่นเดียวกบัการศึกษาของ นนัทนา ประกอบกิจ (2538) 
พบว่า ความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคญัต่อองคก์รมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรฝ่ายพฒันาชุมชน 
ส านักงานเขต สังกดักรุงเทพมหานครและงานวิจยัของโสภา ทรัพย์มากอุดม (2533) ท่ีพบว่า 
ความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคญัมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองค์กรโดย สามารถ
ช่วยลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ เช่นการขาดงาน การลาออก และช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
ของงานไดด้ว้ย ซ่ึงจะท าให้พนกังานเกิดความพอใจในการท างาน อนัเน่ืองมาจากความสัมฤทธ์ิผล
ในงาน และน าไปสู่ความผูกพนัต่อองคก์ร นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัของจารุณี วงศค์  าแน่น (2537) ท่ี
พบวา่ พนกังานท่ีมีความรู้สึกวา่ตนมีความส าคญัต่อองคก์รสูง มีแนวโนม้ท่ีจะมีความรู้สึกผกูพนัต่อ
องค์กรสูงตามไปด้วยซ่ึงสอดคล้องงานวิจัยของ นิดาขวญั ร่มเมือง (2554) พบว่าปัจจัยด้าน
ประสบการณ์การท างาน ด้านความส าคญัของตนต่อองค์กรมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อ
องค์กรด้านความเช่ือมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ด้านความเต็มใจท่ีจะ
ปฏิบติังานเพื่อองค์กร ดา้นความตอ้งการท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร และงานวิจยัของ
ถนอมพรรณ เพิ่มพนู,ปภาวมีนตรีวตั และ ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ (2554) พบวา่ ความรู้สึกวา่ตนเอง
มีความส าคัญต่อองค์กร มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์กรมากท่ีสุด และมี
ความสามารถในการอธิบายความผนัแปรหรือมีค่าพยากรณ์สูงสุดนอกจากน้ีงานวิจยัของศนัสนีย ์เต
ชะลาภอ านวย (2544) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 
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ศึกษาเฉพาะกรณีโรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร  พบวา่ปัจจยัจากประสบการณ์จากการท างาน 
เรียงตามล าดบัความสัมพนัธ์จากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ความคาดหวงัท่ีไดรั้บการตอบสนองจากองคก์ร 
รู้สึกวา่ตนมีความส าคญัต่อองคก์ร และความมีช่ือเสียงขอองคก์ร 

2.3.3.2  ทศันคติต่อองค์กร 
   Steers and Porter (1973) พบวา่ หากหน่วยงานไม่สามารถสร้างความรู้สึกมัน่คงใน
การท างานก็จะเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้มีการลาออก โอนยา้ยไปจากองค์กร หรือไม่อยากมาท างาน
โดยการขาดงาน ลางานบ่อยๆ นอกจากน้ี จากการศึกษาของ Lewis (1967) ซ่ึงศึกษาความรู้สึก
จงรักภกัดีต่อองค์กรของอาจารยม์หาวิทยาลยัแถบตะวนัตกของสหรัฐอเมริกา พบว่า อาจารยท่ี์มี
ความรู้สึกว่ามหาวิทยาลยัท่ีตนสอนอยู่มีช่ือเสียง ก็จะมีความรู้สึกจงรักภกัดีต่อสถาบนัมากกว่า
อาจารย์ท่ี มีความรู้สึกว่าสถาบันท่ีตนสอนอยู่ไม่ มีความส าคัญสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ภายในประเทศของ ธีระ วรีธรรมสาธิต (2532) พบวา่หากเพื่อนร่วมงานของผูบ้ริหารท่ีมีทศันคติท่ีดี
ต่อองคก์ร ก็จะท าใหผู้บ้ริหารมีความรู้สึกหรือทศันคติเช่นเดียวกบักลุ่ม กล่าวคือ มีทศันคติท่ีดี และ
มีความผกูพนัต่อองคก์รดว้ย ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่ เป็นผลมาจากการท่ีผูบ้ริหารไดรั้บอิทธิพลการกล่อม
เกลาทางสังคมจากเพื่อนร่วมงานและผลงานวิจยัของนภาเพ็ญ โหมาศวิน (2533) และสมเกียรติ 
ธรรมนิยาย (2536) ท าการศึกษาวิจยั ความน่าเช่ือถือและพึ่งพาไดข้ององค์กร ก็ไดผ้ลการศึกษา
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาขา้งตน้ 

2.3.3.3  ทศันคติต่อผู้บังคับบัญชำ 
   นภาเพ็ญ โหมาศวิน (2533) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันของ
สมาชิกในองค์กร ศึกษาเฉพาะกรณีส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรีพบว่า ความสัมพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชา มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อวยพร ประพฤทธ์ิธรรม 
(2537) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองค์กรของวิทยาจารยใ์นวิทยาลยัพยาบาลเหนือ 
จ านวน 149 คน พบวา่ การช่วยเหลือจากผูบ้งัคบับญัชามีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร และ ประนอม 
กิตติดุษฎีธรรม (2538) พบวา่ทศันะของบุคคลท่ีมีต่อผูบ้งัคบับญัชามีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความ
ผกูพนัต่อองคก์รของลูกจา้งอุตสาหกรรมส่ิงทอ ประเภทการทอดว้ยเส้นใยฝ้ายและเส้นใยประดิษฐ์
และผลการวิจยัของ สมกียรติ ธรรมนิยาย (2536) พบว่า ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชามีผลต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์ร ของผูบ้งัคบัหมวดตระเวนชายแดน 
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2.3.3.4  ทศันคติต่อเพือ่นร่วมงำน  
  Sheldon (1971) พบว่า การเก่ียวขอ้งทางสังคมกบัเพื่อนร่วมงานมีความสัมพนัธ์

ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร เพราะการไดรั้บการสนบัสนุนจากเพื่อนร่วมงานท าให้บุคคลเกิด
ความผูกพนัต่อองค์กร เช่นเดียวกบังานวิจยัของ Hrebiniak and Alutto (1972) ท่ีพบว่า ความ
ไวว้างใจระหวา่งบุคคลมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์รเพราะ การท่ีบุคคลเห็นวา่
สภาพแวดลอ้มการท างานในองค์กร มีลกัษณะของความร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัอย่าง
เป็นมิตร จะท าใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์ร 

  สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัภายในประเทศของ โสภา ทรัพยม์ากอุดม (2533) พบวา่ผู ้
ท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กรมีความโน้มเอียงท่ีจะมีความยึดม่นผูกพนัต่อองค์กร 
และธีระ วรีธรรมสาธิต (2532) พบวา่ หากเพื่อนร่วมงานของผูบ้ริหารมีทศัคติท่ีดีต่อองคก์ร ก็จะท า
ให้ผูบ้ริหารมีความรู้สึกหรือทศันคติเช่น เดียวกบักลุ่มนอกจากน้ี อวยพร ประพฤทธ์ิธรรม (2537) 
ยงัพบวา่ การช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานก่อใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์รของวิทยาจารยใ์นวิทยาลยั
พยาบาลภาคเหนือเช่นกนั 
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2.4  ตัวแปรทีเ่กีย่วข้องกบักำรศึกษำเร่ืองควำมผูกพนัต่อองค์กรในคร้ังนี ้

ตำรำงที ่2.3  สรุปแนวคิดทฤษฎีของความผกูพนัต่อองคก์ร 

ช่ือนักทฤษฎ ี                ตวัแปรต้น : ปัจจยัส่วนบุคคล    
 เพศ อาย ุ ระดบั

การศึกษา 
สถานภาพ
สมรส 

ต าแหน่ง
งาน 

ระยะเวลาใน
การ

ปฏิบติังาน 

รายได/้ค่าตอบแทน
โดยเฉล่ียต่อเดือน 

ระยะทางจากท่ี
พกัไปยงัท่ีท างาน 

Lee (1971: 213)           
Sheldon (1971: 144)          
Hrebiniak and Alotto (1972: 566)          
BruceBuchanan  (1974)          
Steers  (1977)               
Mowday et al. (1982 : 27)           
Mowday steers Porter (1982)               
Eisenberger; Fasolo  and Davis- 
Lamastro (1990) 

         

Mathieu and Zajac (1990)               
Rubin and Buttlar (1992)          
Wallance (1995)          
มรกต ศรีตูมแกว้ (2555)               

2229 
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ตำรำงที ่2.3  (ต่อ)  
 

ช่ือนักทฤษฎ ี            ตวัแปรต้น : ปัจจยัส่วนบุคคล    
 เพศ อาย ุ ระดบั

การศึกษา 
สถานภาพ
สมรส 

ต าแหน่ง
งาน 

ระยะเวลาใน
การปฏิบติังาน 

รายได/้
ค่าตอบแทน
โดยเฉล่ียต่อ

เดือน 

ระยะทางจากท่ีพกัไป
ยงัท่ีท างาน 

เชาวลิต ตนานนทช์ยั (2532)          
ธีระ วรีะธรรมสาธิต (2532)            
นภาเพญ็โหมาศวศิ (2533)              
ระพีพรรณ รัศมิภูติ (2533)          
สมเกียรติ ธรรมนิยาย (2536)          
จุรีพร กาญจนาการุณ (2536)           
บุษยาณี จนัทร์เจริญสุข (2538)           
วชัรา วชัรเสถียร (2540)             
นรวร์ี ศรีเพญ็ (2541)               
สมคิด หรรษานิมิตกลุ (2544)            
เนตรนภา นนัทพรวญิญู (2552)             
นิดาขวญั ร่มเมือง (2554)              
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จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ ผูว้จิยัสามารถสกดัตวัแปรดา้น ปัจจยัส่วนบุคคลออกมา ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา สถานภาพสมรส 
ต าแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบติังาน รายไดห้รือค่าตอบแทนโดยเฉล่ียต่อเดือน และระยะทางจากท่ีพกัไปยงัท่ีท างาน เพื่อใชเ้ป็นตวัแปรตน้ หรือตวัแปรอิสระ
ในการศึกษาวจิยัในเร่ือง แนวทางการส่งเสริมความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตำรำงที ่2.3 (ต่อ) 

ช่ือนักทฤษฎ ี ตวัแปรต้น 
 ปัจจยัด้ำนลกัษณะงำน  ปัจจยัด้ำนประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน  

 ความมี
อิสระใน
การท างาน 

ความ
หลากหลาย
ของงาน 

ความ
คาดหวงัใน
โอกาส
กา้วหนา้ใน
หนา้ท่ีการ
งาน 

การมี
ปฏิสมัพนัธ์
กบัผูอ่ื้น 

ผลป้อนกลบั
ของงาน 

ความรู้สึกวา่
ตนเองมี
ความส าคญั
ต่อองคก์ร 

ทศันคติ
ต่อองคก์ร 

ทศันคติต่อ     
ผูบ้งัคบับญัช
า 

  ทศันคติต่อ
เพ่ือนร่วมงาน 

Richard Hackman and Edward E. 
Lawler (1971) 

            

Bruce Buchanan (1974)           
Steer (1977)                  
Mowday et al. (1982: 27)            
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ตำรำงที ่2.3  (ต่อ) 

ช่ือนักทฤษฎ ี                                                                                ตวัแปรต้น 
                    ปัจจยัด้ำนลกัษณะงำน                                                                  ปัจจยัด้ำนประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน   

 ความมีอิสระ
ในการท างาน 

ความ
หลากห
ลายของ
งาน 

ความคาดหวงั
ในโอกาส
กา้วหนา้ใน
หนา้ท่ีการ
งาน 

การมี
ปฏิสมัพนั
ธ์กบัผูอ่ื้น 

ผลป้อนกลบั ความรู้สึกวา่
ตนเองมี
ความส าคญั
ต่อองคก์ร 

ทศันคติ
ต่อองคก์ร 

ทศันคติต่อ
ผูบ้งัคบับญั
ชา 

ทศันคติต่อ
เพื่อน
ร่วมงาน 

Mowday; Steers and  Porter 
(1982) 

              

Alllen and Meyer (1990)           
Jean E. Wallance (1995)           
Lewis (อา้งถึงใน นนัทนา 
ประกอบกิจ,  2538) 

          

Mathieu and Zajac (อา้งถึงในพิชิต 
พิทกัษเ์ทพสมบติั,  2552: 194-195) 

             

เชาวลิต ตนานนทช์ยั (2532)                
ธีระ วีระธรรมสาธิต (2532)               
โสภา ทรัพยม์ากอุดม (2533)                 
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ตำรำงที ่2.3  (ต่อ) 

ช่ือนักทฤษฎ ี                                                                                              ตวัแปรต้น 
    ปัจจัยด้ำนลกัษณะงำน                                           ปัจจยัด้ำนประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน   

 ความมีอิสระ
ในการท างาน 

ความ
หลาก 
หลาย
ของงาน 

ความคาดหวงั
ในโอกาส
กา้วหนา้ใน
หนา้ท่ีการ

งาน 

การมี
ปฏิสมัพนั
ธ์กบัผูอ่ื้น 

ผลป้อนกลบั ความรู้สึกวา่
ตนเองมี
ความส าคญั
ต่อองคก์ร 

ทศันคติ
ต่อ
องคก์ร 

ทศันคติต่อ
ผูบ้งัคบับญั
ชา 

ทศันคติต่อ
เพ่ือนร่วมงาน 

จุรีพร กาญจนาการุณ (2536)              

สมเกียรติ ธรรมนิยาย (2536)             

อวยพร ประพฤทธ์ิธรรม (2537)             
นนัทนา ประกอบกิจ (2538)                

บุษยาณี จนัทร์เจริญสุข  (2538)                

ประนอม กิตติดุษฎีธรรม (2538)                

ชวนชม กิจพนัธ์ (2540)               

นรวร์ี ศรีเพญ็ (2541)             

มรกต ศรีตูมแกว้ (2555)           

เบญจวรรณ พชัรพงศพ์รรณ (2555)                 

2233 



34 
 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถสกดัตวัแปรดา้น ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน และประสบการณ์ในการท างาน ไดแ้ก่ ความมี
อิสระในการท างาน ความหลากหลายของงาน ความคาดหวงัในโอกาสกา้วหนา้ในการท างาน  การมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น และผลป้อนกลบัของงาน และปัจจยั
ดา้นประสบการณ์ในการท างาน ไดแ้ก่ ความรู้สึกวา่ตนเองมีความส าคญัต่อองคก์ร ทศันคติต่อองคก์ร ทศันคติต่อผูบ้งัคบับญัชา ทศันคติต่อเพื่อนร่วมงาน เพื่อ
ใชเ้ป็นตวัแปรตน้ หรือตวัแปรอิสระในการศึกษาวจิยัในเร่ืองแนวทางการส่งเสริมความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตำรำงที ่2.3  (ต่อ) 

ช่ือนักทฤษฎ ี  ตวัแปรตำม : ควำมผูกพนัต่อองค์กร  
 กำรยอมรับเป้ำหมำยและค่ำนิยมของ

องค์กร 
ควำมเตม็ใจในกำรปฏบิัตงิำนอย่ำงเตม็ที่
เพือ่ผลดต่ีอองค์กร 

ควำมต้องกำรด ำรงสมำชิกภำพใน
องค์กร 

Porter, Lyman and Steers, Richard (1974)       
Bruce Buchanan (1974)     
Steers (1977)       
Mowday et.al (1982: 27)     
Mowday Steers and Porter (1982)     
John E. Mathieu & Farr L. James (1991)       
Robert March & Hiroshi Mannari (อา้งถึงใน 
โสภา ทรัพยม์ากอุดม 2553: 12) 
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จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ ผูว้จิยัสามารถสกดัตวัแปรดา้น ดา้นความผกูพนัต่อองคก์ร ซ่ึงไดแ้ก่ ความการยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององคก์ร ความเตม็ใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อผลดีต่อองคก์ร และความตอ้งการด ารงสมาชิกภาพในองคก์ร ซ่ึงใชเ้ป็นตวัแปรตามในการศึกษาวจิยัใน
เร่ือง แนวทางการส่งเสริมความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ดงันั้นจากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีดงักล่าวผูว้จิยัสามารถสรุปและก าหนดปัจจยัท่ีมี
ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร (ตวัแปรอิสระ) ไดด้งัน้ี 

1) ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง คุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน ประกอบดว้ย 
เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ระยะทางจากบา้นหรือท่ีพกัถึงท่ีท างาน 

2) กำรแบ่งประเภทโรงแรมโดยสมำคมโรงแรมไทย    
สมาคมโรงแรมไทย การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและสมาคมธุรกิจการท่องเท่ียว 

(2545) ไดจ้ดัระดบัมาตรฐานโรงแรมไทย ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี    
       สัญลกัษณ์การจดัแบ่งระดบัมาตรฐานโรงแรมใช้สัญลกัษณ์รูปดาวห้าแฉก         เป็น
สัญลกัษณ์การแบ่งระดบัมาตรฐานโรงแรมในประเทศไทย โดยจดัแบ่งมาตรฐานเป็นระดบั 5 ดาว   
4 ดาว 3 ดาว 2 ดาว และ 1 ดาว โดยการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นกรณีศึกษาโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงโรแรมท่ีเป็นสมาชิกกบัสมาคมโรงแรมไทยในเขตกรุงเทพมหานครมีเพียง 4 
ระดบั กล่าวคือ ระดบั 5 ดาว 4 ดาว 3 ดาว 2 ดาว 

3) ปัจจัยด้ำนลกัษณะงำน หมายถึง คุณลกัษณะของงานหรือหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายให้ 
ปฏิบติังานประกอบดว้ย 
    3.1  ความอิสระในการท างาน หมายถึง การมีเสรีภาพในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บผิดชอบ 
ซ่ึงพิจารณาไดจ้าก ขอบเขตในการก าหนดรูปแบบและวิธีการท างาน ระดบัการปลอดจากการถูกควบคุม
ในการปฏิบติังานโอกาสในการใช้วิจารญาณของตนในการตัดสินใจงาน ขอบเขตในการก าหนด
มาตรฐานในการท างาน เป็นตน้ 
     3.2  ความหลากหลายของงาน หมายถึง ลกัษณะงานท่ีตอ้งการความรู้ทกัษะ วิทยาการ 
อุปกรณ์ แนวทางปฏิบติังานหลายๆดา้น 
     3.3  ความคาดหวงัในโอกาสความกา้วหนา้ หมายถึง โอกาสท่ีจะไดด้ ารงต าแหน่งท่ีมี
ความส าคญัข้ึนในองค์กร รวมทั้งโอกาสท่ีจะไดรั้บการพฒันาความรู้ความสามารถ และความช านาญ
จากงานท่ีไดป้ฏิบติัอยู ่วดัไดจ้ากการท่ีไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบ ท่ีมีความส าคญัมากข้ึน การท่ี
ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบ ท่ีตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบมากข้ึน โอกาส
การไดเ้ล่ือนต าแหน่ง รวมถึงโอกาสท่ีจะไดท้  างานท่ีตนมีความช านาญ 
     3.4  งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น หมายถึง ลกัษณะงานท่ีวดัได้จากงานท่ีเปิด
โอกาสให้ติดต่อพบปะท าความรู้จกัสร้างมิตรภาพความคุน้เคย หรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบั
บุคคลอ่ืนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการท างาน 
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     3.5  ผลป้อนกลบัของงาน หมายถึง ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัปฏิกิริยาความรู้สึก หรือ
การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลกระทบต่อเน่ืองมาจากการปฏิบติังาน ท่ีผูป้ฏิบติังานช้ินนั้นจะไดรั้บทราบ 
เพื่อจะได้น ามาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน หาทางแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง หรือวาง
แผนการปฏิบติัท่ีเหมาะสมต่อไป 

4) ปัจจัยด้ำนประสบกำรณ์ในงำน หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลไดรั้บทราบและเรียนรู้เม่ือเขา้ไป 
ปฏิบติังานในองคก์ร ประกอบดว้ย 
   4.1  ความรู้สึกวา่ตนมีความส าคญัต่อองคก์ร หมายถึง การรับรู้เก่ียวกบับทบาทของตน
ในองค์กรว่าได้รับการยกย่อง ได้รับการยอมรับและให้ความส าคญัจากหน่วยงาน และเพื่อนร่วม
งานวดัไดจ้ากการไดรั้บการประเมินผลจากเพื่อนร่วมองคก์ร รวมทั้งผูบ้งัคบับญัชา และโอกาสท่ีจะ
ไดรั้บการสนบัสนุนจากเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 

  4.2  ทศันคติต่อองคก์ร หมายถึง ความมัน่คง น่าเช่ือถือและพึ่งพิงไดข้ององคก์ร  
หมายถึง ความรู้สึกท่ีมีต่อองคก์รวา่มีความมัน่คงและเช่ือถือได ้เป็นท่ียอมรับจากผูอ่ื้นและมีช่ือเสียง
เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ไป และสามารถตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานทางกายภาพได ้
   4.3  ทศันคติต่อผูบ้งัคบับญัชา หมายถึง ความรู้สึกท่ีมีต่อผูบ้งัคบับญัชาต่อการให้ความ
ร่วมมือช่วยเหลือ ใหค้  าแนะน าปรึกษาทั้งดา้นการปฏิบติังานและเร่ืองส่วนตวั 

   4.4  ทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อเพื่อนร่วมงานหมายถึงความผกูท่ีมีต่อเพื่อนร่วมงานต่อ
การใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือ ใหค้  าแนะน าปรึกษาทั้งดา้นการปฏิบติังานและเร่ืองส่วนตวั 

จากแนวการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีดงักล่าวผูว้จิยัสามารถสรุปปัจจยัผกูพนัต่อองคก์รของ
พนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร (ตวัแปรตาม) ไดด้งัน้ี 
 ความผูกพนัต่อองค์กร เป็นความรู้สึกต่อองค์กรท่ีบุคคลแสดงออกเป็นทศันคติและ
พฤติกรรมในการท างาน ซ่ึงสามารถบ่งช้ีออกมาในรูปแบบ ความเช่ือมัน่และยอมรับในค่านิยมของ
องคก์ร ความเต็มใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อผลดีต่อองคก์ร และ ความตอ้งการด ารงสมาชิกภาพใน
องคก์ร  
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บทที ่3 

กรอบแนวคดิและวธีิกำรศึกษำ 
 

การศึกษาเร่ืองแนวทางการส่งเสริมความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในเขต

กรุงเทพมหานครในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใชก้ระบวนการศึกษาวิจยัผสมผสานทั้งการวิจยัเชิงปริมาณ

และคุณภาพ โดยเน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรท่ี เ ป็นพนักงานโรงแรมเขต

กรุงเทพมหานคร เพื่อใหไ้ดท้ราบปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร และท าให้ทราบขอ้คิดเห็น

และขอ้เสนอแนะท่ีเป็นแนวทางในการส่งเสริมความผูกพนัต่อองค์กรของธุรกิจโรงแรมในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อ

องคก์รของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร  มีหวัขอ้ในการศึกษาดงัน้ี 

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

3.2 สรุปกระบวนการด าเนินการวจิยั 

3.3 นิยามปฏิบติัการ 

3.4 วธีิการศึกษา 

3.4.1  วจิยัเชิงปริมาณ 

3.4.1.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา 

3.4.1.2  เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัในการศึกษา 

3.4.1.3  การทดสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ 

3.4.1.4  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

3.4.1.5 สมมติฐานการวจิยั 

3.4.1.6  การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้

3.4.2  วจิยัเชิงคุณภาพ 

       3.4.2.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา 

                     3.4.2.2  เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัในการศึกษา 
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       3.4.2.3  การทดสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ 

       3.4.2.4  การเก็บรวบรวมขอ้มูล                     

       3.4.2.5  การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้

 

3.1  กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

วจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ยตวัแปร 2 กลุ่มดงัน้ี 

3.1.1  ตัวแปรอสิระ (Independent Variables) 

1)   ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน ระยะเวลาใน

การปฏิบติังาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระยะทางจากบา้นหรือท่ีพกัถึงท่ีท างาน รวม 8 ตวัแปร 

 2)   ประเภทของโรงแรม ไดแ้ก่ โรงแรมระดบั 5 ดาว โรงแรมระดบั 4 ดาว โรงแรมระดบั 3

ดาว และโรงแรมระดบั 2ดาว 

3)   ลกัษณะงาน ไดแ้ก่ ความมีอิสระในการท างาน ความหลากหลายของงาน ความ

คาดหวงัในโอกาสกา้วหนา้ในการท างาน การมีโอกาสมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น และผลป้อนกลบั รวม 

5 ตวัแปร 

  (3.1)  ความอิสระในการท างาน หมายถึง การมีเสรีภาพในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บผิดชอบ 
ซ่ึงพิจารณาไดจ้าก ขอบเขตในการก าหนดรูปแบบและวิธีการท างาน ระดบัการปลอดจากการถูกควบคุม
ในการปฏิบติังานโอกาสในการใช้วิจารญาณของตนในการตัดสินใจงาน ขอบเขตในการก าหนด
มาตรฐานในการท างาน เป็นตน้ 
   (3.2)  ความหลากหลายของงาน หมายถึง ลักษณะงานท่ีต้องการความรู้ทักษะ 
วทิยาการ อุปกรณ์ แนวทางปฏิบติังานหลายๆดา้น 
   (3.3)  ความคาดหวงัในโอกาสความกา้วหนา้ หมายถึง โอกาสท่ีจะไดด้ ารงต าแหน่งท่ีมี
ความส าคญัข้ึนในองค์กร รวมทั้งโอกาสท่ีจะไดรั้บการพฒันาความรู้ความสามารถ และความช านาญ
จากงานท่ีไดป้ฏิบติัอยู ่วดัไดจ้ากการท่ีไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบ ท่ีมีความส าคญัมากข้ึน การท่ี
ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบ ท่ีตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบมากข้ึน โอกาส
การไดเ้ล่ือนต าแหน่ง รวมถึงโอกาสท่ีจะไดท้  างานท่ีตนมีความช านาญ 
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   (3.4)  งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น หมายถึง ลกัษณะงานท่ีวดัไดจ้ากงานท่ีเปิด
โอกาสให้ติดต่อพบปะท าความรู้จกัสร้างมิตรภาพความคุน้เคย หรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบั
บุคคลอ่ืนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการท างาน 
   (3.5)  ผลป้อนกลบัของงาน หมายถึง ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัปฏิกิริยาความรู้สึก หรือ
การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลกระทบต่อเน่ืองมาจากการปฏิบติังาน ท่ีผูป้ฏิบติังานช้ินนั้นจะไดรั้บทราบ 
เพื่อจะได้น ามาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน หาทางแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง หรือวาง
แผนการปฏิบติัท่ีเหมาะสมต่อไป 

4) ประสบการณ์การท างาน ไดแ้ก่ ความรู้สึกวา่ตนมีความส าคญัต่อองคก์ร ทศันคติต่อ

องคก์ร ทศันคติต่อผูบ้งัคบับญัชา และทศันคติต่อเพื่อนร่วมงาน รวม 4 ตวัแปร 

   (4.1) ความรู้สึกวา่ตนมีความส าคญัต่อองคก์ร หมายถึง การรับรู้เก่ียวกบับทบาทของ
ตนในองค์กรว่าไดรั้บการยกย่อง ไดรั้บการยอมรับและให้ความส าคญัจากหน่วยงาน และเพื่อนร่วม
งานวดัไดจ้ากการไดรั้บการประเมินผลจากเพื่อนร่วมองคก์ร รวมทั้งผูบ้งัคบับญัชา และโอกาสท่ีจะ
ไดรั้บการสนบัสนุนจากเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 

  (4.2) ทศันคติต่อองคก์ร หมายถึง ความมัน่คง น่าเช่ือถือและพึ่งพิงไดข้ององคก์ร  
หมายถึง ความรู้สึกท่ีมีต่อองคก์รวา่มีความมัน่คงและเช่ือถือได ้เป็นท่ียอมรับจากผูอ่ื้นและมีช่ือเสียง
เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ไป และสามารถตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานทางกายภาพได ้
   (4.3) ทศันคติต่อผูบ้งัคบับญัชา หมายถึง ความรู้สึกท่ีมีต่อผูบ้งัคบับญัชาต่อการให้ความ
ร่วมมือช่วยเหลือ ใหค้  าแนะน าปรึกษาทั้งดา้นการปฏิบติังานและเร่ืองส่วนตวั 

   (4.4) ทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อเพื่อนร่วมงานหมายถึงความผกูท่ีมีต่อเพื่อนร่วมงานต่อ
การใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือ ใหค้  าแนะน าปรึกษาทั้งดา้นการปฏิบติังานและเร่ืองส่วนตวั 

 

3.1.2  ตัวแปรตำม (Dependent Variables) 

 คือตวัแปรความผกูพนัต่อองคก์ร ไดแ้ก่ การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ความ

เตม็ใจในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ีเพื่อผลดีต่อองคก์ร และความตอ้งการด ารงสมาชิกภาพในองคก์ร 

รวม 3 ตวัแปร    

ตวัแปรอิสระและตวัแปรตามสามารถก าหนดกรอบแนวคิด แสดงความสัมพนัธ์ดงัภาพท่ี 

3.1 
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ภำพที ่3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา ความผกูพนัต่อองคก์ร: ศึกษากรณีโรงแรมในเขต     

   กรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 
- ต าแหน่งงาน 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระดบัการศึกษา 
- ต าแหน่งงาน 
- ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
- ระยะทางจากท่ีพกัถึงท่ีท างาน 

ปัจจัยด้ำนลักษณะงำน 

- ความมีอิสระในการท างาน 
- ความหลากหลายของงาน 
- ความคาดหวงัในโอกาส

กา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
- มีโอกาสมีปฏิสมัพนัธ์กบั

บุคคลอ่ืน 
- ผลป้อนกลบัของงาน 

ปัจจัยด้ำนประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 

- รู้สึกวา่ตนมีความส าคญัต่อ
องคก์ร 

- ทศันคติต่อองคก์ร 
- ทศันคติต่อผูบ้งัคบับญัชา 
- ทศันคติต่อเพ่ือนร่วมงาน 

ควำมผูกพนัต่อองค์กร 

1. การยอมรับเป้าหมาย
และค่านิยมขององคก์ร 

2. ความเตม็ใจในการ
ปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี
เพ่ือผลดีต่อองคก์ร 

3. ความตอ้งการด ารง
สมาชิกภาพในองคก์ร 

ประเภทโรงแรม 

- ระดบัโรงแรม5 ดาว 
- ระดบัโรงแรม4 ดาว 
- ระดบัโรงแรม3 ดาว 
- ระดบัโรงแรม2 ดาว 
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3.2  สรุปกระบวนกำรด ำเนินกำรวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที ่3.2  กระบวนการด าเนินการวจิยั ความผกูพนัต่อองคก์ร: ศึกษากรณีโรงแรมในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

จากภาพท่ี 3.2  กระบวนการท าวิจยั เร่ิมจากการศึกษาแนวคิดและ ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความผกูพนัต่อองคก์ร ท าให้ไดม้าซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา และด าเนินการทางระเบียบวิธีวิจยั

เชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลพื้นฐาน ซ่ึงจะไดต้วัแปรท่ีอิทธิพล

ต่อความผกูพนัต่อองคก์ร และสุดทา้ยน าตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร มาด าเนินการ

ทางระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ซ่ึงเป็นผูจ้ดัการฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย์โรงแรม เพื่อจะออกมาเป็นแนวทางการส่งเสริมความผูกพนัต่อองค์กรของ

พนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร  

3.3  นิยำมศัพท์ปฏบิัติกำร 

 ประเภทโรงแรม หมายถึง โรงแรมท่ีข้ึนทะเบียนกบัสมาคมโรงแรมไทย และไดรั้บการ

จดัล าดบัดาวซ่ึงประกอบดว้ย โรงแรมระดบั 5 ดาวโรงแรมระดบั 4 ดาวโรงแรมระดบั 3 ดาวและ

โรงแรมระดบั 2 ดาว 

การศึกษาแนวคิด  

และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ระเบียบวธีิวจิยัเชิง

ปริมาณ 

ระเบียบวธีิวจิยัเชิง

คุณภาพ 

ตวัแปรท่ีใชใ้น

การศึกษา 

ตวัแปรท่ีมีอิทธิพล

ต่อความผกูพนัต่อ

องคก์ร 

แนวทางการส่งเสริม

ความผกูพนัต่อองคก์ร

ตามตวัแปรท่ีมีอิทธิพล 
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โรงแรมในเขตกรุงเทพมหำนคร หมายถึง สถานท่ีท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อให้บริการด้านท่ีพกัแก่

บุคคลทัว่ไปท่ีจดทะเบียนเป็นสมาชิกของสมาคมโรงแรมไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

พนักงำน หมายถึง พนักงานประจ าของโรงแรมท่ีข้ึนทะเบียนเป็นสมาชิกกับสมาคม

โรงแรมไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

ควำมผูกพันต่อองค์กร หมายถึง การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ความเต็มใจ

ในดารปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ีเพื่อผลดีต่อองคก์ร รวมทั้งความตอ้งการด ารงสมาชิกภาพในองคก์ร 

3.4  วธิีกำรศึกษำ 

3.4.1  วจัิยเชิงปริมำณ        
 เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลพื้นฐานตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัขอ้ท่ี 1, 2 และ 3 อนัไดแ้ก่ เพื่อศึกษา
ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมแต่ละระดับในเขต
กรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาอิทธิพลท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รเพื่อใหเ้ป็นแนวทางในการ
เสนอแนะแนวทางในการสร้างความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมในธุรกิจโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพต่อไป โดยวจิยัเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดงัน้ี 

  3.4.1.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ช้ในกำรศึกษำวจัิย   

  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ พนกังานประจ าโรงแรมท่ีท างานอยูใ่น

โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีจดทะเบียนกบัสมาคมโรงแรมไทย ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากร

ท่ีแน่นอน เน่ืองจากการอตัราหมุนเวยีนของพนกังานในอุตสาหกรรมโรงแรมนั้นค่อนขา้งผนัผวน

อยูต่ลอด รวมทั้งจ  านวนตวัเลขพนกังานของแต่ละโรงแรมนั้นถือเป็นความลบัของทางโรงแรม  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ใชโ้รงแรมทั้งหมดโดยท่ีมีการค านวณโดยใชต้าราง 

Yamaneในการค านวณขนาดตวัอยา่งจากประชาการท่ีไม่ทราบจ านวน โดยก าหนดความเช่ือมัน่ท่ี 

95% ค่าความคลาดเคล่ือน 5% ซ่ึงค่าของ  n  จะไดเ้ท่ากบั 400 ตวัอยา่ง ดงันั้นจึงท าการเก็บตวัอยา่ง

โดยเก็บพนกังานทั้งหมด 400 คน โดยแบ่งสามสัดส่วน ดงัต่อไปน้ี 
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ตำรำงที ่3.1  แสดงจ านวนตวัอยา่งของพนกังานโรงแรมแตะละระดบั จ าแนกตามโรงแรมไดด้งัน้ี 
 

                ระดบัโรงแรม (ดาว) จ านวนโรงแรม (โรง) ร้อยละ 
                        5                       22 37.93 
                        4                       24 41.37 
                        3                        9 15.52  
                        2                        3 5.18 
 
ตำรำงที ่3.2  แสดงจ านวนแบบสอบถามของโรงแรมแต่ละระดบั 
 

ระดบัโรงแรม (ดาว) ร้อยละ จ านวนแบบสอบถาม (ชุด) 
                       5                   37.93 152 

                       4                   41.37 165 
                       3                   15.52 62 
                       2                    5.18 21 

รวม                     100 400 
 

  3.4.1.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำวจัิย     

  เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  เชิงปริมาณเพื่อ เก็บรวบรวมความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะทัว่ไปคือแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน เก่ียวกับการรับรู้เก่ียวกับประเด็นค าถาม

เก่ียวข้องกับความผูกพนัต่อองค์กรลักษณะเป็นค าถามปลายปิด (Closed-ended Question) 

แบบสอบถามประกอบดว้ย 2 ตอน 

ตอนที ่1  ขอ้ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที ่2  ขอ้ค าถามดา้นลกัษณะงานของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 

แบบสอบถามแบบมาตราส่วน 5 ระดบัตามวธีิของไลเคร์ิท (Likert’s Scale) แบบสอบถามมีขอ้

ค าถามทั้งส้ิน 5 หวัขอ้ 

- ความมีอิสระในการท างาน 

- ความหลากหลายของงาน 
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- ความคาดหวงัในโอกาสกา้วหนา้ในงาน 

- งานท่ีมีโอกาสมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

- ผลป้อนกลบัของงาน 

ตอนที ่3  ขอ้ค าถามดา้นประสบการณ์ในการท างานของพนกังานในธุรกิจโรงแรม 

ในเขตกรุงเทพมหานครแบบสอบถามแบบมาตราส่วน 5 ระดบัตามวิธีของไลเคร์ิท (Likert’s Scale) 

แบบสอบถามมีขอ้ค าถามทั้งส้ิน 4 หวัขอ้ 

- ความรู้สึกวา่ตนเองมีความส าคญัต่อองคก์ร 

- ทศันคติต่อองคก์ร 

- ทศันคติต่อผูบ้งัคบับญัชา 

- ทศันคติต่อเพื่อนร่วมงาน 

ตอนที ่4  ขอ้ค าถามความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานในธุรกิจโรงแรมในเขต 

กรุงเทพมหานครแบบสอบถามแบบมาตราส่วน5ระดับตามวิธีของไลเคร์ิท (Likert’s Scale) 

แบบสอบถามมีขอ้ค าถามทั้งส้ิน 3 หวัขอ้ 

- การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร 

- ความเตม็ใจในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ีเพื่อผลดีต่อองคก์ร 

- ความตอ้งการด ารงสมาชิกภาพในองคก์ร 

ตอนที ่5 ขอ้เสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิดโดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  

คือแบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงผูว้จิยัสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนในการ

สร้างแบบสอบถามดงัน้ี 

1) ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกบัเร่องท่ีศึกษาโดยรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร 

หนงัสือ วารสาร วทิยานิพนธ์ งานวจิยัและเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง     

2) น าขอ้มูลและแนวคิดท่ีรวบรวมไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมมาสรุป และ 

ก าหนดขอบเขตเน้ือหาในการสร้างแบบสอบถาม เพื่อใหค้รอบคลุมเร่ืองท่ีศึกษา   

3) น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ แกไ้ข ปรับปรุงเพื่อ 

ความเหมาะสมและตรงตามเน้ือหา ก่อนน าไปทดลองใช ้(Try Out)    

4) น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขปรับปรุงเรียบร้อยแลว้ไปทดลองใชก้บักลุ่มท่ี 
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ใกลเ้คียง 

5) น าแบบสอบถามท่ีน าไปทดลองใชม้าแกไ้ขปรับปรุงใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน ก่อน 

ออกเก็บขอ้มูลในพื้นท่ีจริง 

6) น าผลของแบบสอบถามไปทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 

  3.4.1.3  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
   การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย เ ชิงปริมาณคร้ัง น้ี   ผู ้วิจ ัยได้ใช้วิ ธี ส่ ง
แบบสอบถามโดยตรง ถึงจดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์องแต่ละโรงแรม โดยผูศึ้กษาได้ขอความ
ร่วมมือจากพนกังานโรงแรม ผา่นผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ในการตอบแบบสอบถาม น าขอ้มูล
มาลงรหสั แลว้น าไปวเิคราะห์ซ่ึงแบบสอบถามมี โครงสร้างรายละเอียดแบบสอบถามท่ีระบุค าถาม
ชัดเจนตามวตัถุประสงค์และขอบเขตของการศึกษา หลังจากนั้นจึงโทรนัดหมายเวลาของรับ
แบบสอบถามคืนโดยเดินทางไปรับแบบสอบถามคืนท่ีโรงแรม 

  3.4.1.4  กำรทดสอบควำมน่ำเช่ือถือของเคร่ืองมือ    
   การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีได้ด าเนินการทดสอบหาความเท่ียงตรง (Validity) โดยน า
แบบสอบถามท่ีเรียบเรียงแลว้ไปให้ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการวิจยัเป็นผูต้รวจสอบความเท่ียงตรงของ
เน้ือหา และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ เพื่อขอค าแนะน าส าหรับปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
เหมาะสมในการน าไปเก็บขอ้มูลจริง ไดค้่า IOC เท่ากบั 0.8 โดยผูท้รงคุณวฒิุ 3 ท่าน  
ไดแ้ก่  

  1) อาจารย ์ดร.สุวารี นามวงศ ์อาจารยป์ระจ าคณะการจดัการการท่องเท่ียว สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

  2) อาจารย ์สุภาภรณ์ ประสงคท์นั อาจารยป์ระจ าภาควชิาศิลปาชีพ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์ 

  3) นางสาว ชญาดา เวทสันติ ผูจ้ดัการแผนกบุคคลและฝึกอบรม โรงแรมบางแสน 
เฮอริเทจ 

  การศึกษาวิจัยค ร้ังน้ีได้ด า เนินการทดสอบความเ ช่ือมั่น  (Reliability) ของ
แบบสอบถาม ดงัน้ี 

  น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดสอบหาความเช่ือมัน่โดยน าไปทดลอง
ใชก้บัผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งอยา่ง เพื่อน ามาหาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ โดย
น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้ไปทดสอบกบัผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง
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จริงท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลซ่ึงในท่ีน้ีคือพนกังานโรงแรมซ่ึงไม่ไดเ้ป็นสมาชิกโรงแรมไทย จ านวน 30
ชุด เพื่อทดสอบวา่ค าถามในแต่ละขอ้แต่ละส่วนในแบบสอบถามสามารถส่ือความหมายตรงตามท่ี
ผูว้จิยัตอ้งการหรือไม่ และรูปแบบค าถามเหมาะสมหรือไม่ ยากหรือง่ายต่อการท าความเขา้ใจโดยได้
ค่าครอนบาค (Cronbach' Alpha) เท่ากบั 0.95 

3.4.1.5  สมมติฐำน 
   สมมติฐำนที่ 1  พนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล
แตกต่างกนัความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี1.1  เพศแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี1.2  ต  าแหน่งงานแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี1.3  อายแุตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี1.4  ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

   สมมติฐานท่ี1.5  สถานภาพการสมรสแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่าง
กนั 
   สมมติฐานท่ี1.6  ระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กร
แตกต่างกนั 
   สมมติฐานท่ี1.7  รายได้หรือค่าตอบแทนโดยเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีความ
ผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

  สมมติฐานท่ี1.8  ระยะทางจากท่ีพกัถึงท่ีท างานแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ร
แตกต่างกนั 

  สมมติฐำนที่ 2  พนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีท างานในระดับ
โรงแรมแตกต่างกนัความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

  สมมติฐำนที ่3  ปัจจยัดา้นลกัษณะงานและประสบการณ์การท างานของพนกังานมี
อิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 

3.4.1.6 วธีิกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
หลงัจากรวบรวมแบบสอบถามไดแ้ลว้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยคดัเลือกแบบสอบถามฉบบัท่ี 

มีความสมบูรณ์มาท าการวิเคราะห์ และตรวจสอบใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
2) ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม 
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ส าเร็จรูปทางสถิติ  
3) ตรวจสอบความครบถว้นถูกตอ้งและ สมบูรณ์ของขอ้มูลทุกชนิดก่อนท่ีจะ 

น ามาลงรหสั 
4) บนัทึกขอ้มูลท่ีเป็นรหสัลงในแบบบนัทึกขอ้มูล และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
5) ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
6) ประมวลผลขอ้มูลตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาวจิยั 

 
3.4.1.7 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล      

  ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ ดงัต่อไปน้ี 
   สถิติพืน้ฐำน 

1) ค่าร้อยละ (Percentage) ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
2) ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) เพื่อใชแ้ปลความหมายของขอ้มูลดา้นต่างๆ 
3) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชร้วมกบัค่าเฉล่ียเพื่อแสดงการ 

กระจายของขอ้มูล 
กำรแปลควำมหมำย 

   การแปลความหมายระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองค์กร พิจารณา
จากค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็น ตามเกณฑ์ ของBest (1981: 179-187 อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรี
รัตน์และคณะ, 2541: 67) 

              ช่วงการวดั               =  ค่าคะแนนสูงสุด – ค่าคะแนนต ่าสุด/ จ านวนชั้น 
              แทนค่าไดด้งัน้ี           =  5-1  / 5                 =  0.80 

   เม่ือรวบรวมขอ้มูลและแจกแจงความถ่ีแลว้หาค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(SD.) ของคะแนนระดบัความผกูพนัต่อองคก์รโดยมีเกณฑส์าหรับการแปลความหมายความผกูพนั
เฉล่ียดงัน้ี (วโิรจน ์สวา่งเถ่ือน, 2547: 35) 

ช่วงคะแนนเฉล่ียหมายถึง 
  4.21-5.00  มีความผกูพนัมากท่ีสุด 
  3.41-4.20   มีความผกูพนัมาก 

2.61 -3.40   มีความผกูพนัปานกลาง     
 1.81-2.60   มีความผกูพนันอ้ย 

1.00-1.80   มีความผกูพนันอ้ยท่ีสุด 
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สถิติทีใ่ช้ในกำรทดสอบสมมติฐำน 
1) ค่าที (t-test) ใชท้ดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อ 

กนั 
2) การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test เม่ือพบความแตกต่างจะท าการ 

เปรียบเทียบรายคู่โดยวธีิของ LSD  เพื่อเปรียบเทียบวา่คู่ใดมีความแตกต่างกนั 
3) การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter Multiple Regression  

Analysis) เพื่อทดสอบอิทธิพลของปัจจยัดา้นลกัษณะงานและดา้นประสบการณ์ในงานต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 

  3.4.2  วจัิยเชิงคุณภำพ           
 น าขอ้มูลพื้นฐานท่ีไดจ้ากการท าวิจยัเชิงปริมาณมาท าเพื่อสร้างแนวทางการส่งเสริมความ
ผกูพนัต่อองค์กรของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิจยัเชิงคุณภาพมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

  3.4.2.1  ผู้ให้ข้อมูลหลกัทีใ่ช้ในกำรศึกษำวจัิย     
  ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์องโรงแรม 

จ านวน 6 คน โดยเกณฑใ์นการเลือกผูใ้หข้อ้มูลหลกัจะเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย 
ลกัษณะของกลุ่มท่ีเลือกจะเรียงล าดบัความส าคญั ดงัน้ี  

1)  เป็นผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษยท่ี์ท างานในโรงแรม 
2)  เป็นผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษยท่ี์มีอายุการท างานไม่นอ้ยกวา่5ปี เน่ืองจากจะ

เป็นผูมี้ประสบการณ์ในการท างานและมีความผกูพนัต่อองค์กร (Buchanan อา้งถึงในสามารถ ศุภ
รัตน์อาภรณ์, 2554) ซ่ึงสามารถให้ขอ้มูลส าคญั (Key Informants) เพราะมีความใกลชิ้ดกบัพนกังาน
มากท่ีสุด ทั้งให้การช่วยเหลือพนักงานในเร่ืองของงาน และเร่ืองท่ีอาจส่งผลกระทบต่องาน ให้
ค  าปรึกษา แนะน าผูใ้ต้บงัคบับญัชาทั้งในเร่ืองงานและเร่ืองท่ีอาจส่งผลกระทบต่องาน รวมถึง
ติดตาม และประเมินผลตรวจสอบการท างานของพนักงาน เพื่อให้ทราบจุดแข็งจุดอ่อนของ
พนักงานแต่ละราย และเป็นผูจ้ ัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ท่ี  ซ่ึงจะน าไปสู่การพัฒนาผลการ
ปฏิบติังานต่อไป นอกจากน้ียงัอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบติังานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดว้ยเหตุผลดงักล่าวมา ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์จึงจะเป็น
บุคคลท่ีจะสามารถน าประเด็นหรือปัจจยัท่ีพนักงานให้ความส าคญัซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
ผูกพนัต่อองค์กร มาหาแนวทางในการสร้างความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานคร ตามท่ีวตัถุประสงคข์องงานวจิยัท่ีตั้งไว ้
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 3.4.2.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำวจัิย  
  การสัมภาษณ์เจาะลึกแบบก่ึงมีโครงสร้าง (In-Depth Interview) ซ่ึงเป็นค าถาม

ปลายเปิดโดยแนวค าถามจะน ามาจากผลการวิจยัเชิงปริมาณท่ีเป็นขอ้มูลพื้นฐานจากวตัถุประสงค์
ของงานวิจยัท่ีว่าด้วยเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร แล้วจึงน ามาก าหนดประเด็น
ปัญหาต่างๆจากนั้นจึงตั้งเป็นค าถาม ซ่ึงแต่ละประเด็นอาจจะประกอบไปดว้ยค าถามหลายค าถาม 
แต่ละค าถามตอ้งการค าตอบเชิงเหตุผล การสัมภาษณ์เด่ียวแบบเจาะลึกน้ีจะเป็นไปในลกัษณะการ
ซกัถามพูดคุยกนัระหว่างผูส้ัมภาษณ์ และผูใ้ห้สัมภาษณ์ เป็นการถามแบบเจาะลึกลว้งค าตอบอยา่ง
ละเอียดถ่ีถว้น เน่ืองจากนอกจากจะให้อธิบายแลว้จะตอ้งถามถึงเหตุผลดว้ย ซ่ึงวิธีน้ีเป็นวิธีการท่ีท า
ให้ผูส้ัมภาษณ์ไดใ้ห้ขอ้มูลอย่างละเอียดและ ลึกในหัวขอ้เฉพาะท่ีตอ้งการ และมีลกัษณะท่ียืดหยุ่น
ไดม้ากเน่ืองจากค าถามสามารถดดัแปลงและแกไ้ขไดจ้นกว่าผูต้อบจะเขา้ใจค าถาม และเน่ืองจาก
เป็นการติดต่อส่ือสารโดยตรงท าให้สามารถเขา้ใจขอ้มูลระหวา่งกนัไดดี้ นอกจากน้ียงัสามารถใช้
วิธีการสังเกตผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดอี้กดว้ย ด้วยเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงเลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์เด่ียว
แบบเจาะลึก เพราะจะท าให้ผูว้ิจยัไดข้อ้มูลท่ีละเอียดถ่ีถว้น สามารถท่ีจะน ามาสร้างแนวทางในการ
สร้างความผกูพนัต่อองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.4.2.3 กำรทดสอบควำมน่ำเช่ือถือของข้อมูล  
   ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูล (Trustworthiness) ดงัน้ี 

1) ผูส้ัมภาษณ์สร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อผูใ้หส้ัมภาษณ์ เพื่อใหเ้กิดความ 
ไวว้างใจในตวัผูว้จิยั ซ่ึงจะมีผลต่อความถูกตอ้งและเป็นจริงของขอ้มูล 

2)  การยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูล (Member Checking) โดยการน าขอ้มูลท่ีได ้
จากการสัมภาษณ์ท่ีไดจ้ดบนัทึกอยา่งละเอียดและอธิบายอยา่งชดัเจนน ากลบัไปผูใ้ห้สัมภาษณ์ยืนยนั
ความถูกตอ้งของขอ้มูลวา่ขอ้มูลเป็นจริงตรงกบัความรู้สึกของผูใ้หส้ัมภาษณ์หรือไม่ 

3)  ตรวจสอบความไวว้างใจไดข้องขอ้มูล (Dependability) โดยการน าขอ้มูลไป 
ตรวจสอบกบัอาจารยท่ี์ปรึกษางานนิพนธ์เพื่อยนืยนัความถูกตอ้งตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา 

4)  ความสามารถในการน าผลการวจิยัไปประยกุตใ์ช ้(Transferability) โดยการ 
เขียนระเบียบวิธีการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มูล และบริบทท่ีต้องการศึกษาอย่างชดัเจน เพื่อเป็นการ
เพิ่มความน่าเช่ือถือของการวจิยัในการท่ีจะน าผลการวจิยัไปใชใ้นบริบทท่ีใกลเ้คียงกนั 

5)  การยนืยนัผลการวจิยั (Conformability) โดยการท่ีผูว้จิยัจะเก็บเอกสารต่าง ๆ ท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัการวิจยัไวเ้ป็นอยา่งดี พร้อมส าหรับการตรวจสอบ (Audit Trial) เพื่อยืนยนัวา่ขอ้มูลท่ี
ไดไ้ม่มีความล าเอียงหรือเกิดจากการคิดข้ึนของผูว้จิยั 
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3.4.2.4  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  
  การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัเชิงคุณภาพคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดข้อความร่วมมือจาก

ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์องโรงแรม จนกว่าขอ้มูลจะซ ้ า โดยสัมภาษณ์จนกว่าจะไม่พบขอ้
สงสัยหรือไม่มีขอ้มูลใหม่เกิดข้ึนท่ีเรียกวา่ ขอ้มูลอ่ิมตวั (Data Saturation) จึงหยดุการสัมภาษณ์ 

  องอาจ นยัพฒัน์ (2548: 233) อธิบายว่า การอ่ิมตวัของขอ้มูล อาจเกิดจากขอ้มูลท่ี
รวบรวมมาไดมี้ลกัษณะแบบแผนเป็นอยา่งเดียวกนั (Emergence of Regularities) หรืออีกนยัหน่ึงคือ
ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาไดส่้วนใหญ่มีลกัษณะทบัซ้อนสาระในประเด็นเดียวกนั) และ ท าการสร้าง
แนวทางสัมภาษณ์และท าการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยตรงทั้งทางโทรศพัท์ และนดัสัมภาษณ์ เพื่อให้
ทราบความเห็นและแนวทางในการปรับปรุงและเสริมสร้างปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่งเสริมความผกูพนั
ต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมในธุรกิจโรงแรมต่อไป  

    3.4.2.5  กำรวเิครำะห์ข้อมูล      
   ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลโดยดดัแปลงขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพของ 
Colaizzi (1978) ซ่ึงเป็นวธีิท่ีไดรั้บการยอมรับและใชก้นัอยา่งแพร่หลายในงานวจิยัเชิงปรากฏการณ์
วทิยา  ดงัน้ี 

  1)  ทุกคร้ังหลงัจากสัมภาษณ์เสร็จส้ินผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการถอดความจาก
เคร่ืองบนัทึกเสียงมาพิจารณาทนัที และหลายคร้ังเพื่อให้เกิดความเขา้ใจในภาพรวมของขอ้มูลท่ีได ้
และพิจารณาประเด็นท่ีส าคญั 

  2)  น าขอ้มูลกลบัมาอ่านพิจารณาอีกคร้ังโดยละเอียดแลว้จึงตีความพร้อมท าการดึง
ขอ้ความหรือประโยคท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีความหมายเหมือนกนัหรือใกลเ้คียงมาไวก้ลุ่มเดียวกนั 
มีการสร้างหัวข้อสรุปแนวคิดในตวัข้อมูล โดยมีรหัสข้อมูลก ากับทุกขอ้ความหรือทุกประโยค 
จากนั้ นจึงตั้ งช่ือค าส าคัญ ซ่ึงจะจัดเป็นประเด็นหลัก (Themes) และประเด็นย่อยท่ีอยู่ภายใต้
ความหมายของประเด็นหลกั (Sub-theme) เพื่อจะไดท้ราบวา่ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ในเร่ืองใดเกิด
ความซ ้ ากนัแลว้บา้ง 

   3)  การอธิบายปรากฏการณ์ดูแลอย่างละเอียดครบถ้วน โดยเขียนให้มีความ
ต่อเน่ืองและกลมกลืนกนัระหวา่งขอ้ความหรือประโยค ความหมายและหวัขอ้ต่างๆ ซ่ึงในขั้นตอนน้ี
ตอ้งพยายามตดัขอ้มูลหรือหวัขอ้ท่ีไม่จ  าเป็นออก 

   4)  ใชก้ารเขียนบรรยายส่ิงท่ีคน้พบอย่างละเอียดและชดัเจน โดยจะไม่มีการน า
ทฤษฎีไปควบคุมปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน พร้อมทั้งยกตวัอยา่งค าพูดประกอบค าหลกัส าคญัท่ีได ้เพื่อ
แสดงความชดัเจนของปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
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   5)  ตรวจสอบความตรงของขอ้มูล โดยน าขอ้สรุปไปให้ผูใ้ห้ขอ้มูลตรวจสอบว่า
เป็นความจริงตามท่ีบรรยายและอธิบายมาหรือไม่ เพื่อให้ไดข้อ้สรุปสุดทา้ยท่ีสมบูรณ์และเป็นขอ้
คน้พบจากการให้ขอ้มูลจริงของผูใ้ห้ขอ้มูล จากนั้นจึงน าขอ้มูลมาตรวจสอบกบั (อาจารยท่ี์ปรึกษา/ 
ทีมงาน/ผูเ้ช่ียวชาญ) อีกคร้ัง 
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บทที ่4 

 

ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 

การศึกษาเร่ืองแนวทางการส่งเสริมความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในเขต

กรุงเทพมหานครในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใชก้ระบวนการศึกษาวิจยัผสมผสานทั้งการวิจยัเชิงปริมาณ

และคุณภาพ โดยการวจิยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ี

มีต่อความผกูพนัต่อองค์กรของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาความผูกพนัต่อ

องค์กรของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครแต่ละระดบัโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 

และเพื่อ ศึกษาปัจจัย ท่ี มี อิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในเขต

กรุงเทพมหานคร ส่วนงานวิจยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงค์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริม

ความผกูพนัต่อองคก์รของธุรกิจเขตกรุงเทพมหานครโดยผลการวิเคราะห์ในบทท่ี 4 จะกล่าวถึงผล

การวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัของวตัถุประสงคข์องการวจิยัท่ีก าหนดไวใ้นบทท่ี 1โดยผูว้ิจยัน าเสนอ

การวเิคราะห์ตามล าดบัดงัน้ี 

4.1  กำรวจิัยเชิงปริมำณ 

4.1.1  สัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

4.1.2  ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  

4.1.3  ผลการวเิคราะห์ดา้นลกัษณะงานของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครโดย

จ าแนกตามระดบัโรงแรม 

4.1.4  ผลการวเิคราะห์ดา้นประสบการณ์การท างานของพนกังานโรงแรมในเขต

กรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามระดบัโรงแรม 

4.1.5  ผลการวเิคราะห์ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมในเขต 

กรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามระดบัโรงแรม                          

 4.1.6  ผลการทดสอบสมมติฐาน       
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  -  ผลวเิคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล     

  -  ผลวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัโรงแรม     

  -  ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 

4.1.1   สัญลกัษณ์และอกัษรย่อในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัในการน าเสนอและการแปลความหมายผลการวเิคราะห์

ขอ้มูล ผูว้จิยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัน้ี 

  แทน ค่าเฉล่ีย (mean) 

SD. แทน       ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

Df แทน       องศาอิสระ (degree of freedom) 

p-value แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ   

T แทน ค่าสถิติทดสอบที   

F แทน ค่าสถิติทดสอบเอฟ 

** แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (p< .01) 

* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p< .05) 

 

4.1.2 กำรวเิครำะห์ข้อมูลเกีย่วกบัลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม 

จากแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ผูว้จิยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี  

จ านวน 400 คน ผูว้จิยัน าขอ้มูลมาวเิคราะห์แสดงปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานโรงแรมในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็นค่าความถ่ี (Frequencies) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ปรากฏผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 4.1 
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ตำรำงที่ 4.1  ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
           หญิง                208                     52.0 
           ชาย                192                     48.0 
อาย ุ   
           14-33ปี (Generation Y)                192                     48.0 
           34-48ปี (Generation X)                176                     44.0 
           49-68ปี (Baby Boomer)                 32                       8.0 
สถานภาพสมรส   
           โสด                245                     61.3 
           สมรส                134                     33.5 
           หยา่/แยกกนัอยู ่                  21                       5.2 
ระดบัการศึกษา   
           ปริญญาตรี                198                     49.5 
           ต  ่ากวา่ปริญญาตรี                183                     45.8 
           สูงกวา่ปริญญาตรี                 19                       4.7 
ต าแหน่งงาน/แผนกงาน   
          ส่วนบริการ                320                     80.0 
          ส่วนส านกังาน                 80                     20.0 
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน   
          1-2 ปี                163                     40.8 
          มากกวา่ 6 ปี                132                     33.0 
          3-4 ปี                 65                     16.2 
          5-6 ปี                40                     10.0 
ค่าตอบแทนโดยเฉล่ีย   
          มากกวา่ 20,000 บาท                 203                     50.8 
          15,001-20,000 บาท                 149                     37.2 
          10,001-15,000 บาท                   42                     10.5 
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ตำรำงที่4.1 ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล                 จ ำนวน (คน)             ร้อยละ 
        นอ้ยกวา่ 10,000 บาท                    6                 1.5 
ระยะทางจากท่ีพกัไปยงัท่ีท างาน 
        5-15 กิโลเมตร                  119               29.8 
        16-30 กิโลเมตร                  116               29.0 
        นอ้ยกวา่ 5 กิโลเมตร                    84               21.0 
        31-50 กิโลเมตร                    52               13.0 
       มากกวา50 กิโลเมตร                    29                7.2 

    

                จำกตำรำงที่ 4.1 พบว่าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
ต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน รายไดห้รือค่าตอบแทนโดยเฉล่ียต่อเดือน และระยะทาง
จากบา้นหรือท่ีพกัไปยงัท่ีท างาน สรุปไดว้า่  
            จ  าแนกตามเพศ พนกังานส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงจ านวน 208 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52 และ เพศชายจ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48  
            จ  าแนกตามอายุของพนกังาน พบวา่ส่วนใหญ่อายุ 14-33 ปี (Generation Y) จ านวน 192 คน
คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมาอายุระหวา่ง 34-48 ปี (Generation X) จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44 
และรองลงมาอายรุะหวา่ง 49-68 ปี (Baby Boomer) จ  านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8 
            จ  าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่พนกังานส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญา
ตรีจ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 รองลงมา อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรีจ านวน 183 คน คิด
เป็นร้อยละ 45.8 และระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7                                 
            จ  าแนกตามสถานภาพสมรส พบวา่พนกังานส่วนใหญ่โสด จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ
61.3 รองลงมา สมรส จ านวน 134 คนคิดเป็นร้อยละ 33.5 และหมา้ย/หยา่ จ  านวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.2                                                                                                                                                     
            จ  าแนกตามต าแหน่ง พบว่าพนกังานส่วนใหญ่ท างานอยู่ในส่วนของโรงแรม จ านวน 320 
คน คิดเป็นร้อยละ 80 และพนกังานท่ีท างานในส่วนส านกังาน จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20                             
            จ  าแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังาน พบวา่ พนกังานส่วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง 1-2 ปี จ  านวน 163 
คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 รองลงมา มากกวา่ 6 ปี จ  านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ33 อยูร่ะหวา่ง 3-4 ปี 
จ  านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2 อยูร่ะหวา่ง 5-6 ปี จ  านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
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            จ  าแนกตามค่าตอบแทนโดนเฉล่ียต่อเดือน พบวา่พนกังานส่วนใหญ่มีรายไดม้ากกวา่ 20,000
บาท จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8 รองลงมา รายไดร้ะหวา่ง 15,001-20,000 บาท จ านวน 149 
คน คิดเป็นร้อยละ 37.2 และรายไดร้ะหวา่ง 10,000-15,000 บาท จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 
และรายไดน้อ้ยกวา่ 10,000 บาท จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5      
            จ  าแนกตามระยะทางจากบา้นหรือท่ีพกัไปยงัท่ีท างาน พบว่าพนกังานส่วนใหญ่มีระยะทาง
จากท่ีพกัถึงท่ีท างาน 5-15 กิโลเมตร จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 รองลงมา ระยะทาง
ระหวา่ง 16-30 กิโลเมตร จ านวน 116 คนคิดเป็นร้อยละ 29 ระยะทางนอ้ยกวา่ 5 กิโลเมตร จ านวน  
84 คน คิดเป็นร้อยละ 21 ระยะทาง 31-50 กิโลเมตร จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13 และระยะทาง
มากกวา่ 50 กิโลเมตร จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 

4.1.3 กำรวเิครำะห์ค่ำเฉลีย่ปัจจัยด้ำนลกัษณะงำน  

ตำรำงที่ 4.2  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นในดา้นลกัษณะงานโดยรวม 
                     ของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามประเภทโรงแรม 
 

ด้ำนลกัษณะงำน n   SD. แปลควำม 
ระดบั 2 ดาว 21 4.11 0.52 มาก 
ระดบั 3 ดาว 62 3.77 0.54 มาก 
ระดบั 4 ดาว 165 3.86 0.50 มาก 
ระดบั 5 ดาว 152 3.99 0.56 มาก 

จากตารางท่ี 4.2  พบว่า ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นด้าน
ลกัษณะงานโดยรวมของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ เม่ือพิจารณาตามประเภท
โรงแรมแต่ละระดบัโรงแรม ล าดบัค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ระดบั 2 ดาว ระดบั 5 ดาว ระดบั 4 ดาว และ
ระดบั 3 ดาว ตามล าดบั 
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ตำรำงที ่4.3  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นในดา้นลกัษณะงานในเร่ือง   
       การมีอิสระในการท างานของพนกังาน โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตาม 

         ประเภทโรงแรม 
 

กำรมีอสิระในกำรท ำงำน n   SD. แปลควำม 
ระดบั 2 ดาว 21 4.18 0.66 มาก 
ระดบั 3 ดาว 62 3.92 0.58 มาก 
ระดบั 4 ดาว 165 3.94 0.57 มาก 
ระดบั 5 ดาว 152 4.02 0.61 มาก 

จากตารางท่ี 4.3  พบว่าค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นด้าน
ลกัษณะงานในเร่ืองการมีอิสระในการท างานของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
เม่ือพิจารณาตามประเภทโรงแรมแต่ละระดบัโรงแรม ล าดบัค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ระดบั 2 ดาว ระดบั 
5 ดาว ระดบั 4 ดาวและระดบั 3 ดาว ตามล าดบั 
 

ตำรำงที ่4.4  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นในดา้นลกัษณะงานในเร่ือง 
       ความหลากหลายของงาน ของพนกังาน โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตาม  
       ประเภทโรงแรม 

 
ควำมหลำกหลำยของงำน n   SD. แปลควำม 

ระดบั 2 ดาว 21 4.02 0.51 มาก 
ระดบั 3 ดาว 62 3.85 0.57 มาก 
ระดบั 4 ดาว 165 3.98 0.58 มาก 
ระดบั 5 ดาว 152 4.10 1.03 มาก 

จากตารางท่ี 4.4  พบว่าค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นด้าน

ลกัษณะงานในเร่ือง ความหลากหลายของงานของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 

เม่ือพิจารณาตามประเภทโรงแรมแต่ละระดบัโรงแรม ล าดบัค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ระดบั 5 ดาว ระดบั 

2 ดาว ระดบั 4 ดาว และระดบั 3 ดาว ตามล าดบั 
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ตำรำงที ่4.5  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นในดา้นลกัษณะงานในเร่ือง 

                   ความคาดหวงัในโอกาสกา้วหนา้ในงานของพนกังาน โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 

                   จ  าแนกตามประเภทโรงแรม 

 

ควำมคำดหวงัในโอกำก้ำวหน้ำ n   SD. แปลควำม 
ระดบั 2 ดาว 21 4.17 0.61 มาก 
ระดบั 3 ดาว 62 3.82 0.60 มาก 
ระดบั 4 ดาว 165 3.82 0.62 มาก 
ระดบั 5 ดาว 152 3.90 0.66 มาก 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นดา้นลกัษณะ
งานในเ ร่ือง ความคาดหวังในโอกาสก้าวหน้าในการงาน ของพนักงานโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ เม่ือพิจารณาตามประเภทโรงแรมแต่ละระดบัโรงแรม ล าดบัค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุดคือ ระดบั 5 ดาว ระดบั 2 ดาว ระดบั 3 ดาว และระดบั 4 ดาว ตามล าดบั 
 
ตำรำงที ่4.6  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นในดา้นลกัษณะงานในเร่ือง 

       โอกาสติดต่อสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนก 
         ตามประเภทโรงแรม 
 

โอกำสติดต่อสัมพนัธ์กบัผู้อืน่ n              SD. แปลควำม 
ระดบั 2 ดาว 21 4.06 0.47 มาก 
ระดบั 3 ดาว 62 3.57 0.76 มาก 
ระดบั 4 ดาว 165 3.71 0.59 มาก 
ระดบั 5 ดาว 152 3.89 0.64 มาก 

จากตารางท่ี 4.6  พบว่าค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นด้าน
ลกัษณะงานในเร่ือง โอกาสติดต่อสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา่ เม่ือพิจารณาตามประเภทโรงแรมแต่ละระดบัโรงแรม ล าดบัค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ระดบั 2 ดาว 
ระดบั 5 ดาว ระดบั 4 ดาว และระดบั 3 ดาว ตามล าดบั 
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ตำรำงที ่4.7  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นในดา้นลกัษณะงานในเร่ือง 
         ผลป้อนกลบัของงานของพนกังาน โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามประเภท 

      โรงแรม 
 

ผลป้อนกลบัของงำน n   SD. แปลควำม 
ระดบั 2 ดาว 21 4.12 0.65 มาก 
ระดบั 3 ดาว 62 3.71 0.67 มาก 
ระดบั 4 ดาว 165 3.86 0.39 มาก 
ระดบั 5 ดาว 152 4.01 0.63 มาก 

จากตารางท่ี 4.7  พบว่า ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นดา้น
ลกัษณะงานในเร่ือง โอกาสติดต่อสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา่ เม่ือพิจารณาตามประเภทโรงแรมแต่ละระดบัโรงแรม ล าดบัค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ระดบั 2 ดาว 
ระดบั 5 ดาว ระดบั 4 ดาว และระดบั 3 ดาว ตามล าดบั 

4.1.4 กำรวเิครำะห์ปัจจัยด้ำนประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

ตำรำงที ่4.8  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นในดา้นประสบการณ์ในงาน 
      โดยรวม ของพนกังาน โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประเภทโรงแรม 

 

ประสบกำรณ์ในงำนโดยรวม n              SD. แปลควำม 
ระดบั 2 ดาว 21 4.12 0.56 มาก 
ระดบั 3 ดาว 62 3.86 0.56 มาก 
ระดบั 4 ดาว 165 3.89 0.64 มาก 
ระดบั 5 ดาว 152 4.04 0.54 มาก 

จากตารางท่ี 4.8   พบว่าค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นด้าน
ประสบการณ์การท างานโดยรวม ของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ เม่ือพิจารณา
ตามประเภทโรงแรมแต่ละระดบัโรงแรม ล าดบัค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ระดบั 2 ดาว ระดบั 5 ดาว 
ระดบั 4 ดาว และระดบั 3 ดาว ตามล าดบั 
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ตำรำงที ่4.9  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นในดา้นประสบการณ์ในงาน      
                     ในดา้นความรู้สึกวา่ตนเองมีความส าคญัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมในเขต 
                   กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประเภทโรงแรม 
 

ควำมรู้สึกว่ำตนเองมี
ควำมส ำคัญต่อองค์กร 

n   SD. แปลควำม 

ระดบั 2 ดาว 21 4.05 0.65 มาก 
ระดบั 3 ดาว 62 3.80 0.62 มาก 
ระดบั 4 ดาว 165 3.74 0.64 มาก 
ระดบั 5 ดาว 152 3.99 0.56 มาก 

จากตารางท่ี 4.9 พบว่าค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นด้าน
ประสบการณ์การท างานในดา้นความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคญัต่อองคก์ร ของพนกังานโรงแรม
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ เม่ือพิจารณาตามประเภทโรงแรมแต่ละระดบัโรงแรม ล าดบัค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุดคือ ระดบั 2 ดาว ระดบั 5 ดาว  ระดบั 3 ดาวและระดบั 4 ดาว ตามล าดบั 
 
ตำรำงที ่4.10  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นในดา้นประสบการณ์ใน    
                       งานในดา้นทศันคติต่อองคก์รของพนกังาน โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนก  
                       ตามประเภทโรงแรม 
 

ทศันคติต่อองค์กร n   SD. แปลควำม 
ระดบั 2 ดาว 21 4.14 0.60 มาก 
ระดบั 3 ดาว 62 3.63 0.75 มาก 
ระดบั 4 ดาว 165 3.76 0.65 มาก 
ระดบั 5 ดาว 152 3.96 0.66 มาก 

จากตารางท่ี 4.10  พบว่า ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นด้าน
ประสบการณ์การท างานในดา้นทศันคติต่อองค์กร ของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา่ เม่ือพิจารณาตามประเภทโรงแรมแต่ละระดบัโรงแรม ล าดบัค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ระดบั 2 ดาว 
ระดบั 5 ดาว ระดบั 4 ดาว และระดบั 3 ดาว ตามล าดบั 
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ตำรำงที ่4.11  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นในดา้นประสบการณ์ใน 
                    งานในดา้นทศันคติต่อผูบ้งัคบับญัชาของพนกังาน โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร  
                    จ  าแนกตามประเภทโรงแรม 
 

ทศันคติต่อผู้บังคับบัญชำ n   SD. แปลควำม 
ระดบั 2 ดาว 21 4.14 0.56 มาก 
ระดบั 3 ดาว 62 4.01 0.66 มาก 
ระดบั 4 ดาว 165 3.91 0.65 มาก 
ระดบั 5 ดาว 152 4.05 0.68 มาก 

จากตารางท่ี  4.11  พบว่า ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นด้าน
ประสบการณ์การท างานในดา้นทศันคติต่อองค์กร ของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา่ เม่ือพิจารณาตามประเภทโรงแรมแต่ละระดบัโรงแรม ล าดบัค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ระดบั 2 ดาว 
ระดบั 5 ดาว ระดบั 3 ดาว และระดบั 4 ดาว ตามล าดบั 

 
ตำรำงที ่4.12  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นในดา้นประสบการณ์ใน 
                       งานในดา้นทศันคติต่อเพื่อนร่วมงานของพนกังาน โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร  
                       จ  าแนกตามประเภทโรงแรม 
 

ทศันคติต่อเพือ่นร่วมงำน n   SD. แปลควำม 
ระดบั 2 ดาว 21 4.15 0.60 มาก 
ระดบั 3 ดาว 62 4.00 0.54 มาก 
ระดบั 4 ดาว 165 4.15 1.55 มาก 
ระดบั 5 ดาว 152 4.17 0.60 มาก 

จากตารางท่ี 4.12  พบว่า ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นด้าน
ประสบการณ์การท างานในด้านทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงาน ของพนักงานโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ เม่ือพิจารณาตามประเภทโรงแรมแต่ละระดบัโรงแรม ล าดบัค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุดคือ ระดบั 5 ดาว ระดบั 2 และ4 ดาว ระดบั 3 ดาว ตามล าดบั 
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4.1.5 กำรวเิครำะห์ระดับควำมผูกพนัต่อองค์กร 

ตำรำงที ่4.13  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร  
                       โดยรวม ของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามประเภทโรงแรม 
 

ควำมผูกพนัต่อองค์กรโดยรวม n    SD. แปลควำม 
ระดบั 2 ดาว 21 4.03       0.53 มาก 
ระดบั 3 ดาว 62 3.94       0.56 มาก 
ระดบั 4 ดาว 165 3.94       0.56 มาก 
ระดบั 5 ดาว 152 4.08       0.51 มาก 

จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นดา้นความ
ผกูพนัต่อองคก์ร โดยรวมของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ เม่ือพิจารณาตาม
ประเภทโรงแรมแต่ละระดบัโรงแรม ล าดบัค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ระดบั 5 ดาว ระดบั 2 ดาว ระดบั 3 
ดาว และระดบั 4 ดาว ตามล าดบั 
 
ตำรำงที ่4.14  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รใน 
                       ดา้นการยอมรับเป้าหมายและ ค่านิยมขององคก์ร ของพนกังานโรงแรมในเขต 
                       กรุงเทพมหานครจ าแนกตามประเภทโรงแรม 
 
กำรยอมรับเป้ำหมำยและค่ำนิยม n   SD. แปลควำม 

ระดบั 2 ดาว 21    3.96       0.67 มาก 
ระดบั 3 ดาว 62    3.70       0.71 มาก 
ระดบั 4 ดาว 165    3.77       0.65 มาก 
ระดบั 5 ดาว 152    3.97       0.57 มาก 

จากตารางท่ี 4.14  พบวา่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นดา้นความ
ผกูพนัต่อองค์กร ในเร่ืองการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ของพนกังานโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ เม่ือพิจารณาตามประเภทโรงแรมแต่ละระดบัโรงแรม ล าดบัค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุดคือ ระดบั 5 ดาว ระดบั 2 ดาว ระดบั 4 ดาวและระดบั 3 ดาว ตามล าดบั 
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ตำรำงที ่4.15  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รใน  
                    ดา้นความเตม็ใจในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ีเพื่อผลดีต่อองคก์รของพนกังานโรงแรม  
                    ในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามประเภทโรงแรม 
 
ควำมเต็มใจในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่เพือ่ผลดีต่อองค์กร 

n   SD. แปลควำม 

ระดบั 2 ดาว 21 4.06 0.48 มาก 
ระดบั 3 ดาว 62 4.21 0.60 มากท่ีสุด 
ระดบั 4 ดาว 165 4.20 0.56 มาก 
ระดบั 5 ดาว 152 4.22 0.59 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 4.15  พบวา่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นดา้นความ
ผูกพนัต่อองค์กร ในเร่ืองการเต็มใจในการปฏิบติังานอย่างเต็มท่ีเพื่อผลดีต่อองค์กรของพนกังาน
โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ เม่ือพิจารณาตามประเภทโรงแรมแต่ละระดบัโรงแรม ล าดบั
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ระดบั 5 ดาว ระดบั 3 ดาว ระดบั 4 ดาว และระดบั 2 ดาว ตามล าดบั 

 
ตำรำงที ่4.16  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รใน 

         ดา้นความตอ้งการด ารงสมาชิกภาพในองคก์รของพนกังานโรงแรมในเขต   
                       กรุงเทพมหานครจ าแนกตามประเภทโรงแรม 
 
ควำมต้องกำรด ำรงสมำชิกภำพ n    SD. แปลควำม 

ระดบั 2 ดาว 21   4.07 0.65 มาก 
ระดบั 3 ดาว 62   3.90 0.63 มาก 
ระดบั 4 ดาว 165   3.85 0.77 มาก 
ระดบั 5 ดาว 152   4.06 0.58 มาก 

จากตารางท่ี  4.16  พบวา่ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นดา้นความ
ผูกพนัต่อองค์กร ในเร่ืองความตอ้งการด ารงสมาชิกภาพในองค์กรของพนักงานโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ เม่ือพิจารณาตามประเภทโรงแรมแต่ละระดบัโรงแรม ล าดบัค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุดคือ ระดบั 2 ดาว ระดบั 5 ดาว ระดบั 3 ดาวและระดบั 4 ดาว ตามล าดบั 
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4.1.6 กำรทดสอบสมมติฐำน 

        สมมติฐำนที่1  พนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบติังาน รายไดห้รือค่าตอบแทนโดย
เฉล่ียต่อเดือน ระยะทางจากท่ีพกัถึงท่ีท างาน และระดบัโรงแรมแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ร
แตกต่างกนั                  

ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมใน 
เขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) อนัไดแ้ก่ เพศ 
ต าแหน่งงาน ผลการวเิคราะห์ ดงัตารางท่ี 4.5 และ 4.6 

สมมติฐำนที่ 1.1  เพศท่ีแตกต่างกนัจะมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
  H0 : พนกังานโรงแรมท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 
  H1 : พนกังานโรงแรมท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
 

ตำรำงที ่4.17  ผลการเปรียบเทียบระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมในเขต  
                       กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยควำมผูกพนัต่อองค์กร 
เพศชำย เพศหญงิ 

t p 
N   S D. N   S D. 

การยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององคก์ร 

192 3.87 0.66 208 3.82 0.62 0.75 .460 

ความเตม็ใจในการ
ปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ีเพื่อ
ผลดีต่อองคก์ร 

192 4.28 0.52 208 4.13 0.61 2.64* .000 

ความตอ้งการด ารงสมาชิก
ภาพในองคก์ร 

192 3.95 0.68 208 3.94 0.68 0.23 .820 

รวม 192 4.03 0.51 208 3.96 0.57 1.31 .190 

* p-value < .05 
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 ผลการวิเคราะห์ ดงัตารางท่ี 4.17  พบวา่ ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมใน
เขตกรุงเทพมหานครในด้านความเต็มใจในการปฏิบติังานอย่างเต็มท่ีเพื่อผลดีต่อองค์กร ค่า p 
เท่ากบั .00 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ .05 ผลท่ีไดคื้อ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายถึง พนกังานโรงแรมท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กรในดา้นความเต็มใจใน
การปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ีเพื่อผลดีต่อองคก์รแตกต่างกนัโดยพนกังานโรงแรมเพศชาย มีระดบัความ
ผกูพนัมากกวา่พนกังานเพศหญิง 

สมมติฐำนที่ 1.2  ต  าแหน่งงานแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
  H0 : พนกังานโรงแรมท่ีมีต าแหน่งแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่าง
กนั 
  H1 : พนกังานโรงแรมท่ีมีต าแหน่งแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
 

ตำรำงที ่4.18  ผลการเปรียบเทียบระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมในเขต  
                       กรุงเทพมหานครจ าแนกตามต าแหน่ง 
 

ปัจจัยควำมผูกพนัต่อ
องค์กร 

ส่วนบริกำร ส่วนส ำนักงำน 
t p 

n   SD. N   SD. 

การยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององคก์ร 

320 3.85 0.63 80 3.83 0.67 0.31 .760 

ความเตม็ใจในการ
ปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ีเพื่อ
ผลดีต่อองคก์ร 

320 4.22 0.56 80 4.11 0.62 1.65 .100 

ความตอ้งการด ารงสมาชิก
ภาพในองคก์ร 

320 3.94 0.68 80 3.93 0.70 0.16 .880 

รวม 320 4.01 0.53 80 3.96 0.62 0.76 .450 

* p-value < .05 
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 ผลการวิเคราะห์ ดงัตารางท่ี 4.18  พบวา่ ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมใน
เขตกรุงเทพมหานครโดยรวมและรายดา้นมีค่ามากกว่า .05 ผลท่ีได้คือ ไม่มีหลกัฐานเพียงพอท่ี
สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกัได ้(H0) หมายถึง พนกังานโรงแรมท่ีมีต าแหน่ง/แผนกงานแตกต่าง
กนัมีผูกพนัต่อองค์กรไม่แตกต่างกนั กล่าวโดยสรุปคือ ต าแหน่งงานของพนกังานโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานครไม่มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร      
 ผลการเปรียบเทียบระดับความผูกพนัของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล อนัได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการ
ปฏิบติังาน ค่าตอบแทนโดยเฉล่ียต่อเดือน และระยะทางจากท่ีพกัถึงท่ีท างาน โดยวิธีการทดสอบค่า
เอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิเคราะห์
ดงัต่อไปน้ี 

  สมมติฐำนที่ 1.3  อายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัขององคก์รแตกต่างกนั 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
  H0 : พนกังานโรงแรมท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 
  H1 : พนกังานโรงแรมท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
 

ตำรำงที ่4.19 ผลการเปรียบเทียบระดบัความผกูพนัของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 
                      จ  าแนกตามอายุ 
 

ควำมผูกพนัต่อ
องค์กร 

ค่ำเฉลีย่ตำมช่วงอำยุ  
แหล่งควำม
แปรปรวน 

Df SS MS F p 14-33
ปี 

34-48  
ปี 

49-68
ปี 

การยอมรับ
เป้าหมายและ
ค่านิยมของ
องคก์ร 

3.75 3.91 4.00 

ระหวา่งกลุ่ม 2 3.14 1.57  

3.90* 

 

.020 ภายในกลุ่ม 397 159.87 0.40 

รวม 399 163.01  

ความเต็มใจใน
การปฏิบติังาน
อยา่งเต็มท่ีเพื่อ
ผลดีต่อองคก์ร 

4.14 4.22 4.39 ระหวา่งกลุ่ม 2 1.85 .926  

 

2.85 

 

 

.060 

ภายในกลุ่ม 397 129.11 .325 
รวม 399 130.71  
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ตำรำงที ่4.19  (ต่อ) 
 

ควำมผูกพนั
ต่อองค์กร 

ค่ำเฉลีย่ตำมช่วงอำยุ  
แหล่ง
ควำม

แปรปรวน 

Df SS MS F p 
14-33ปี 34-48  

ปี 
49-68
ปี 

ความตอ้งการ
ด ารงสมาชิก
ภาพในองคก์ร 

3.85 4.00 4.15 ระหวา่ง
กลุ่ม 

2 3.66 1.83  
4.03* 

 
.020 

ภายใน
กลุ่ม 

397 180.13 0.45 

รวม 399 183.79  
รวม 3.91 4.04 4.18 ระหวา่ง

กลุ่ม 
2 2.73 1.36  

4.69** 
 

.010 
ภายใน
กลุ่ม 

397 115.80 0.29 

    รวม 399 118.54  
 

* p-value < .05 

 ผลการวิเคราะห์ ดงัตารางท่ี 4.19  พบวา่ ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมใน
เขตกรุงเทพมหานครในภาพรวม มีค่า p เท่ากบั .010 และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ดา้นการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร และด้านความต้องการด ารงสมาชิกภาพในองค์กรมีค่า p 
เท่ากบั .020 และ .020 ตามล าดบัซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ .05 ผลท่ีไดคื้อ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายถึง พนกังานโรงแรมท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ร
ในด้านการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร และด้านความตอ้งการด ารงสมาชิกภาพใน
องคก์รแตกต่างกนัเม่ือพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จึงท าการเปรียบเทียบเพื่อทดสอบ
หาความแตกต่างกนัของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิ LSD แสดงผล ดงัตารางท่ี 4.20  
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ตำรำงที ่4.20  ผลการทดสอบค่าเฉล่ียความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้น การยอมรับเป้าหมายและค่านิยม  
                       ขององคก์ร เป็นรายคู่ จ  าเเนกตามอาย ุโดยวิธีการของ LSD 
 

ควำมผูกพนัต่อ
องค์กร 

 
ช่วงอำยุ 

 
ค่ำเฉลีย่ 

ช่วงอำยุ 

14-33 ปี 
ค่ำเฉลีย่ 

3.75 

34-48 ปี 
ค่ำเฉลีย่ 

3.91 

49-68 ปี 
ค่ำเฉลีย่ 

4.00 
การยอมรับ
เป้าหมายและ

ค่านิยมขององคก์ร 

14-33ปี 3.75 - 0.15* 0.25* 
34-48ปี 3.91  -      0.09 
49-68ปี 4.00   - 

ควำมผูกพนัต่อ
องค์กร 

 
ช่วงอำยุ 

 
ค่ำเฉลีย่ 

ช่วงอำยุ 

14-33 ปี   
ค่ำเฉลีย่ 

3.85 

34-48 ปี 
ค่ำเฉลีย่ 

4.00 

49-68 ปี 
ค่ำเฉลีย่   

4.15 
ความตอ้งการด ารง
สมาชิกภาพใน

องคก์ร 

14-33ปี 3.85 - 0.15* 0.30* 
34-48ปี 4.00  -      0.15 
49-68ปี 4.15   - 

* p-value < 0.05 

จากตารางท่ี  4.20  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ความผกูพนัต่อองคก์รในดา้นการ
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์รจ าแนกตามอาย ุพบวา่พนกังานโรงแรมท่ีมีอายุระหวา่ง 14-
33 ปี (  = 3.75) มีความผกูพนัต่อองคก์รในดา้นการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์รนอ้ย
กวา่พนกังานท่ีมีอายรุะหวา่ง  34-48  ปี (  = 3.91) และ 49-68 ปี (  = 4.00) ตามล าดบั 

ส่วนในดา้นความตอ้งการด ารงสมาชิกภาพในองคก์รจ าแนกตามอาย ุพบวา่พนกังาน
โรงแรม ท่ีมีอายรุะหวา่ง 14-33 ปี (  = 3.85) มีความผกูพนัต่อองคก์รในดา้นความตอ้งการด ารง
สมาชิกภาพในองคก์รนอ้ยกวา่พนกังานท่ีมีอายรุะหวา่ง 34-48 ปี (  = 4.00) และ 49-68 ปี (   =  
4.15)  ตามล าดบั 
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   สมมติฐำนที่1.4  ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
  H0 : พนกังานโรงแรมท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองค์กรไม่
แตกต่างกนั 
  H1 : พนกังานโรงแรมท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กร
แตกต่างกนั 

ตำรำงที ่4.21  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความ  
                       ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบั 
                       การศึกษา 
 

ควำมผูกพนั
ต่อองค์กร 

ค่ำเฉลีย่ตำมระดบักำรศึกษำ  
แหล่ง
ควำม

แปรปรวน 

df SS MS F p 
ต ่ำกว่ำ
ปริญญำ
ตรี 

ปริญญำ
ตรี 

สูงกว่ำ
ปริญญำ
ตรี 

การยอมรับ
เป้าหมาย
และค่านิยม
ขององคก์ร 

3.69 3.95 4.17 

ระหวา่ง
กลุ่ม 

2 8.65 4.32 

11.12** 
 

.000 ภายใน
กลุ่ม 

397 154.37 0.39 

รวม 399 163.01  
ความเต็มใจ
ในการ
ปฏิบติังาน
อยา่งเต็มท่ี
เพื่อผลดีต่อ
องคก์ร 

4.08 4.30 4.23 ระหวา่ง
กลุ่ม 

2 4.72 2.361 7.43**  
 
.000 ภายใน

กลุ่ม 
397 126.24 0.32 

รวม 399 130.96  
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ตำรำงที ่4.21  (ต่อ) 

ควำมผูกพนั
ต่อองค์กร 

ค่ำเฉลีย่ตำมระดบักำรศึกษำ  
แหล่งควำม
แปรปรวน 

df SS MS F P 
ต ่ากวา่
ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
ตรี 

สูงกวา่
ปริญญา
ตรี 

ความ
ตอ้งการ
ด ารงสมาชิก
ภาพใน
องคก์ร 

3.85 3.99 4.28 ระหวา่ง
กลุ่ม 

2 4.155 2.08     
4.59* 

.010 

ภายในกลุ่ม 397 179.63 0.45 

รวม 399 183.79  

รวม 3.87 4.08 4.23 ระหวา่ง
กลุ่ม 

2 5.19 2.59    
9.08** 

.000 

ภายในกลุ่ม 397 113.35 .286 
   3.99 รวม 399 118.54  
* p-value < .05 
 
 ผลการวิเคราะห์ ดงัตารางท่ี 4.21  พบวา่ ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมใน
เขตกรุงเทพมหานครในภาพรวม มีค่า p เท่ากบั .000 และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ดา้นการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ดา้นความเต็มใจในการปฏิบติังานอย่างเต็มท่ีเพื่อผลดีต่อองค์กร 
และดา้นความตอ้งการด ารงสมาชิกภาพในองคก์รมีค่า p เท่ากบั .000, .000 และ .010 ตามล าดบัซ่ึงมี
ค่าน้อยกว่า .05 ผลท่ีไดคื้อ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง(H1)หมายถึง 
พนักงานโรงแรมท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความผูกพนัต่อองค์กรในด้านการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ดา้นความเต็มใจในการปฏิบติังานอย่างเต็มท่ีเพื่อผลดีต่อองค์กร 
และดา้นความตอ้งการด ารงสมาชิกภาพในองคก์รแตกต่างกนัเม่ือพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ จึงท าการเปรียบเทียบเพื่อทดสอบหาความแตกต่างกันของค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธี LSD 
แสดงผลดงัตารางท่ี 4.22 
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ตำรำงที ่4.22  ผลการทดสอบค่าเฉล่ียความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นการยอมรับเป้าหมาย และค่านิยม 
                       ขององคก์ร เป็นรายคู่ จ  าแนกตามระดบัการศึกษาโดยวธีิการของ LSD 
 

ควำมผูกพนัต่อ
องค์กร 

 
ระดับกำรศึกษำ 

 
ค่ำเฉลีย่ 

ระดับศึกษำ 

ต ่ำกว่ำ
ปริญญำตรี
ค่ำเฉลีย่ 

3.69 

ปริญญำตรี 
ค่ำเฉลีย่ 

3.95 

สูงกว่ำ
ปริญญำตรี
ค่ำเฉลีย่ 

4.17 
การยอมรับ
เป้าหมายและ
ค่านิยมของ
องคก์ร 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.69 - 0.26* 0.47* 
ปริญญาตรี 3.95  -      0.21 

สูงกวา่ปริญญาตรี 4.17   - 

ควำมผูกพนัต่อ
องค์กร 

 
ระดับกำรศึกษำ 

 
ค่ำเฉลีย่ 

ระดับศึกษำ 

ต ่ำกว่ำ
ปริญญำตรี
ค่ำเฉลีย่ 

4.08 

ปริญญำตรี
ค่ำเฉลีย่ 

4.30 

สูงกว่ำ
ปริญญำตรี
ค่ำเฉลีย่ 

4.23 
ความเตม็ใจใน
การปฏิบติัหนา้ท่ี
อยา่งเตม็ท่ีเพื่อ
ผลดีต่อองคก์ร 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4.08 - 0.22* 0.15 

ปริญญาตรี 4.30  - 0.06 
สูงกวา่ปริญญาตรี 4.23   - 

ควำมผูกพนัต่อ
องค์กร 

 
ระดับกำรศึกษำ 

 
ค่ำเฉลีย่ 

ระดับศึกษำ 

ต ่ำกว่ำ
ปริญญำตรี
ค่ำเฉลีย่ 

4.85 

ปริญญำตรี
ค่ำเฉลีย่ 

3.99 

สูงกว่ำ
ปริญญำตรี
ค่ำเฉลีย่ 

4.28 
ความตอ้งการ

ด ารงสมาชิกภาพ
ในองคก์ร 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4.85 - 0.13* 0.43* 
ปริญญาตรี 3.99  - 0.29 

สูงกวา่ปริญญาตรี 4.28   - 

* p-value < .05 
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จากตารางท่ี 4.22  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ความผูกพนัขององค์กรในด้านการ
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่าพนักงานโรงแรมท่ีมี
การศึกษาต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี (  = 3.69) มีความผกูพนัต่อองคก์รในดา้นการยอมรับเป้าหมาย
และค่านิยมขององค์กรน้อยกว่าพนักงานท่ีมีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี (  = 3.95) และ 
พนกังานท่ีมีการศึกษาสูงกว่าระดบัปริญญาตรี (  = 4.17) ตามล าดบั ด้านความเต็มใจในการ
ปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ีเพื่อผลดีต่อองคก์ร พบวา่ พนกังานทีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี(  = 
4.08) มีความเต็มใจในการปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ีเพื่อผลดีต่อองคก์รน้อยกว่าพนกังานท่ีมีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี (  = 4.30) และดา้นความตอ้งการด ารงสมาชิกภาพในองคก์ร พบวา่ พนกังานท่ีมี
ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี (  = 4.85) มีความตอ้งการด ารงสมาชิกภาพในองค์กรต ่ากว่า
พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี (  = 3.99) และพนกังานระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี 
(  = 4.28) 

   สมมติฐำนที่1.5 สถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
  H0 : พนกังานโรงแรมท่ีมีสภาพสมรสแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กรไม่
แตกต่างกนั 
  H1 : พนกังานโรงแรมท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กร
แตกต่างกนั 
 

ตำรำงที ่4.23  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความ 
         ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ 

                       สมรส 
 

ควำม
ผูกพนัต่อ
องค์กร 

ค่ำเฉลีย่ตำมสถำนภำพ
สมรส 

 
แหล่งควำม
แปรปรวน 

Df SS MS F P 
โสด สมรส หย่ำ 

การยอมรับ
เป้าหมาย
และค่านิยม
ขององคก์ร 

3.81 3.95 3.52 

ระหวา่ง
กลุ่ม 

2 4.06 2.03 
 

5.07** 
 

.010 
ภายในกลุ่ม 397 158.96 0.40 
รวม 399 163.02  
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ตำรำงที ่4.23  (ต่อ) 

ควำม
ผูกพนัต่อ
องค์กร 

ค่ำเฉลีย่ตำมสถำนภำพ
สมรส 

 
แหล่งควำม
แปรปรวน 

Df SS MS F P 
โสด สมรส หยา่ 

ความเต็มใจ
ในการ
ปฏิบติังาน
อยา่งเต็มท่ี
เพื่อผลดีต่อ
องคก์ร 

4.19 4.25 3.95 ระหวา่ง
กลุ่ม 

2 1.69 0.84  

 

2.59 

 

 

.080 
ภายในกลุ่ม 397 129.28 0.33 

รวม 399 130.96  

ความ
ตอ้งการ
ด ารง
สมาชิกภาพ
ในองคก์ร 

3.88 4.11 3.60 ระหวา่ง
กลุ่ม 

2 6.97 3.49 7.83**  .000 

ภายในกลุ่ม 397 176.82 0.45 

รวม 399 183.79  

รวม 3.96 4.10 3.69 ระหวา่ง
กลุ่ม 

2 3.81 1.90 6.59**  .000 

ภายในกลุ่ม 397 114.74 0.29 

   3.99 รวม 399 118.55  

* P-value < .05 

 ผลการวิเคราะห์ ดงัตารางท่ี 4.23  พบวา่ ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมใน
เขตกรุงเทพมหานครในภาพรวม มีค่า p เท่ากบั .000 และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ดา้นการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร และด้านความต้องการด ารงสมาชิกภาพในองค์กรมีค่า p
เท่ากบั .010 และ .000 ตามล าดบัซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ .05 ผลท่ีไดคื้อ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายถึง พนักงานโรงแรมท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีความ
ผกูพนัต่อองค์กรในดา้นการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ และดา้นความตอ้งการด ารงสมาชิก
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ภาพในองคก์รแตกต่างกนัเม่ือพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จึงท าการเปรียบเทียบเพื่อ
ทดสอบหาความแตกต่างกนัของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิ LSD แสดงผลดงัตารางท่ี 4.24 
    
ตำรำงที ่4.24  ผลการทดสอบค่าเฉล่ียความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้น การยอมรับเป้าหมายและค่านิยม 
                       ขององคก์ร เป็นรายคู่ จ  าแนกตามสถานภาพสมรสโดยวธีิการของ LSD 
 

ควำมผูกพนัต่อ
องค์กร 

 
สถำนภำพสมรส 

 
ค่ำเฉลีย่ 

สถำนภำพสมรส 

โสด 
ค่ำเฉลีย่ 

3.81 

แต่งงำน
ค่ำเฉลีย่ 

3.95 

หย่ำ 
ค่ำเฉลีย่ 

3.52 
การยอมรับ
เป้าหมายและ
ค่านิยมของ
องคก์ร 

โสด 3.81 - 0.14* 0.28* 
แต่งงาน 3.95  - 0.43* 
หยา่ 3.52   - 

ควำมผูกพนัต่อ
องค์กร 

 
สถำนภำพสมรส 

 
ค่ำเฉลีย่ 

สถำนภำพสมรส 

โสด 
ค่ำเฉลีย่ 

3.88 

แต่งงำน
ค่ำเฉลีย่ 

4.11 

หย่ำ 
ค่ำเฉลีย่ 

3.60 
ความตอ้งการ

ด ารงสมาชิกภาพ
ในองคก์ร 

โสด 3.88 - 0.22* 0.27 
แต่งงาน 4.11  - 0.50* 
หยา่ 3.60   - 

* p-value < .05 

จากตารางท่ี 4.24  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ความผูกพนัขององค์กรในดา้นการ
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์รจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ พนกังานท่ีแต่งงานแลว้ 
(  = 3.95) ความผูกพนัต่อองค์กรในด้านการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรมากกว่า
พนกังานโรงแรมท่ีมีสถานภาพโสด (  = 3.81) และ พนกังานโรงแรมท่ีหยา่หรือแยกกนัอยู ่ (  = 
3.52) ตามล าดบั ดา้นความตอ้งการด ารงสมาชิกภาพในองคก์รพบวา่ พนกังานท่ีแต่งงานแลว้(  = 
4.11)  ตอ้งการด ารงสมาชิกภาพในองคก์รมากกวา่ พนกังานท่ีมีสถานภาพโสด (  = 3.88) พนกังาน
ท่ีหยา่หรือแยกกนัอยู ่(  = 3.60) ตามล าดบั 
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สมมติฐำนที่1.6  ระยะเวลาการปฏิบติังานแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ร 
แตกต่างกนั โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
  H0 : พนกังานโรงแรมท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อ
องคก์รไม่แตกต่างกนั 
  H1 : พนกังานโรงแรมท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อ
องคก์รแตกต่างกนั 

ตำรำงที ่4.25  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความ 
         ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามระยะเวลา 
         ในการปฏิบติังาน 

 

ควำม
ผูกพนัต่อ
องค์กร 

ค่ำเฉลีย่ตำมระดบัระยะเวลำในกำร
ปฏิบัติงำน 

 
แหล่ง
ควำม

แปรปรวน 

Df SS MS F p 
1-2 ปี 3-4 ปี 5-6 ปี มำกกว่ำ

6 ปี 
การยอมรับ
เป้าหมาย
และค่านิยม
ขององคก์ร 

3.84 3.74 3.93   3.85 ระหวา่ง
กลุ่ม 

3 1.01 0.34 
 

0.82 
 

.480 ภายใน
กลุ่ม 

396 162.01 0.41 

รวม 399 163.02  
ความเต็ม
ใจในการ
ปฏิบติังาน
อยา่งเต็มท่ี
เพื่อผลดีต่อ
องคก์ร 

4.18 4.15 4.10   4.27 ระหวา่ง
กลุ่ม 

3 1.29 0.43  
 

1.31 

 
 

.270 ภายใน
กลุ่ม 

396 129.68 0.33 

รวม 399 130.96  
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ตำรำงที ่4.25  (ต่อ) 

ควำม
ผูกพนัต่อ
องค์กร 

ค่ำเฉลีย่ตำมระดบัระยะเวลำใน
กำรปฏิบัติงำน 

 
แหล่งควำม
แปรปรวน Df SS MS F p 1-2 ปี 3-4 

ปี 
5-6 ปี มำก 

กว่ำ
6 ปี 

ความ
ตอ้งการ
ด ารง
สมาชิก
ภาพใน
องคก์ร 

3.90 3.96 4.05 3.95 ระหวา่ง
กลุ่ม 

3 0.75 0.25 0.54 .660 

ภายในกลุ่ม 396 183.04 0.46 
รวม 399 183.79  

รวม 3.98 3.95 4.02 4.02 ระหวา่ง
กลุ่ม 

3 0.32 0.11 0.36 .780 

ภายในกลุ่ม 396 118.22 .299 

รวม 399 118.55  

* p-value < .05 

 ผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 4.25 พบว่า ความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานโรงแรมใน
เขตกรุงเทพมหานครโดยรวมและรายดา้นมีค่ามากกวา่กวา่ .05 ผลท่ีไดคื้อ ไม่มีหลกัฐานเพียงพอท่ี
สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกัได ้(H0) หมายถึง พนกังานโรงแรมท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน
แตกต่างกนัมีผูกพนัต่อองค์กรไม่แตกต่างกนั กล่าวโดยสรุปคือ ระยะเวลาในการปฏิบติังานของ
พนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครไม่มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 
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สมมติฐำนที่ 1.7 ค่าตอบแทน/รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีความผกูพนั 
ต่อองคก์รแตกต่างกนัโดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
  H0 : พนกังานโรงแรมท่ีมีค่าตอบแทน/รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีความ
ผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 
  H1 : พนกังานโรงแรมท่ีมีค่าตอบแทน/รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีความ
ผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
 

ตำรำงที ่4.26  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความ 
                       ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได ้
 

ควำม
ผูกพนัต่อ
องค์กร 

ค่ำเฉลีย่ตำมระดบัค่ำตอบแทนโดย
เฉลีย่ต่อเดอืน 

 
แหล่ง
ควำม

แปรปรวน 

Df SS MS F p 
ต ่ำกว่ำ
10,000 

10,000-
15,000 

15,001-
20,000 

มำกกว่ำ
20,000 

การ
ยอมรับ
เป้าหมาย
และ

ค่านิยม
ของ

องคก์ร 

4.04 
 

 

 

 
 

3.92 3.77 3.87 ระหวา่ง
กลุ่ม 

3 1.41 0.47 1.15 
 

.330 

ภายใน
กลุ่ม 

396 161.60 0.41 

รวม 399 163.02  

ความเต็ม
ใจในการ
ปฏิบติังาน
อยา่งเต็มท่ี
เพื่อผลดี
ต่อองคก์ร 

4.08 4.21 4.18 4.21 ระหวา่ง
กลุ่ม 

3 0.15 0.05  
 

0.15 

 
 

.930 ภายใน
กลุ่ม 

396 130.82 0.33 

รวม 399 130.96  
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ตำรำงที ่4.26 (ต่อ) 

ควำม
ผูกพนัต่อ
องค์กร 

ค่ำเฉลีย่ตำมระดบัค่ำตอบแทนโดยเฉลีย่
ต่อเดอืน 

 
แหล่งควำม
แปรปรวน 

Df SS MS F p 
ต ่ำกว่ำ
10,000 

10,000-
15,000 

15,001-
20,000 

มำกกว่ำ
20,000 

ความ
ตอ้งการ
ด ารง
สมาชิก
ภาพใน
องคก์ร 
 

4.16 4.16 3.93 3.89 ระหวา่ง
กลุ่ม 

3 2.84 0.95 2.07 .100 

ภายใน
กลุ่ม 

396 180.95 0.46 

รวม 399 183.79  

รวม 4.09 4.10 3.96 3.99 ระหวา่ง
กลุ่ม 

3 0.67 0.22 0.75 .520 

ภายใน
กลุ่ม 

396 117.88 0.30 

รวม 399 118.55  

* p-value < .05 

 ผลการวิเคราะห์ ดงัตารางท่ี 4.26 พบว่า ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมใน
เขตกรุงเทพมหานครโดยรวมและรายดา้นมีค่ามากกวา่กวา่ .05 ผลท่ีไดคื้อ ไม่มีหลกัฐานเพียงพอท่ี
สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกัได ้(H0) หมายถึง พนกังานโรงแรมท่ีมีค่าตอบแทน/รายไดโ้ดยเฉล่ีย
ต่อเดือนแตกต่างกนัมีผูกพนัต่อองค์กรไม่แตกต่างกนั กล่าวโดยสรุปคือค่าตอบแทน/รายได้โดย
เฉล่ียต่อเดือนของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครไม่มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 

สมมติฐำนที่ 1.8 ระยะทางจากท่ีพกัไปท่ีท างานแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อ 
องคก์รแตกต่างกนัโดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
  H0 : พนกังานโรงแรมท่ีมีระยะทางจากท่ีพกัไปท่ีท างานแตกต่างกนัมีความผกูพนั
ต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 
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  H1 : พนกังานโรงแรมท่ีมีระยะทางจากท่ีพกัไปท่ีท างานแตกต่างกนัมีความผกูพนั
ต่อองคก์รแตกต่างกนั 
 

ตำรำงที ่4.27 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์รของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระยะทางจากท่ีพกัไปท่ีท างาน 
 

ควำม
ผูกพนัต่อ
องค์กร 

ค่ำเฉลีย่ตำมระดบัค่ำตอบแทนโดยเฉลีย่ต่อ
เดอืน 

แหล่ง 
ควำม
แปรปรวน 

Df SS MS F p 
น้อย
กว่ำ 5 

5 -15   16 -30 31 -50 มำก 
กว่ำ 50 

การยอมรับ
เป้าหมาย
และค่านิยม
ขององคก์ร 

3.88 3.90 3.88 3.66 3.63 ระหวา่ง
กลุ่ม 

4 3.61 0.90 

 
2.23 

 
.070 

ภายในกลุ่ม 395 159.
41 

0.40 

รวม 399 163.
02 

 

ความเต็มใจ
ปฏิบติังาน
อยา่งเต็มท่ี
เพื่อผลดีต่อ
องคก์ร 

4.22 4.31 4.18 4.01 4.04 ระหวา่ง
กลุ่ม 

4 4.11 1.03  
 

3.20* 

 
 

.010 ภายในกลุ่ม 395 126.
85 

0.32 

รวม 399 130.
96 

 

ความ
ตอ้งการ
ด ารง
สมาชิกภาพ
ในองคก์ร 

3.94 3.99 3.95 3.73 4.05 ระหวา่ง
กลุ่ม 

4 3.07 0.77 1.68 .160 

ภายในกลุ่ม 395 180.
72 

0.46 

รวม 399 183.
79 
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ตำรำงที ่4.27 (ต่อ) 

ควำม
ผูกพนัต่อ
องค์กร 

ค่ำเฉลีย่ตำมระดบัค่ำตอบแทนโดยเฉลีย่ต่อ
เดอืน 

แหล่ง
ควำม
แปรปรว
น 

Df SS MS F p 
น้อย
กว่ำ 5 

5 -15 16 -30 31 -50 มำก 
กว่ำ50 

รวม 4.02 4.07 4.01 3.80 3.91 ระหวา่ง
กลุ่ม 

4 2.86 0.72 2.44
* 

.050 

ภายใน
กลุ่ม 

395       115.68      0.29 

รวม 399       118.55  
* p-value < .05 
 

 ผลการวิเคราะห์ ดงัตารางท่ี 4.27  พบวา่ ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมใน
เขตกรุงเทพมหานครในภาพรวม มีค่า p  เท่ากบั .050 และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ดา้นความเต็ม
ใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อผลดีต่อองคก์รมีค่า p เท่ากบั .010 ตามล าดบัซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ .05 ผลท่ีได้
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายถึง พนักงานโรงแรมท่ีมี
ระยะทางจากบา้นหรือท่ีพกัไปยงัท่ีท างานแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รในความเต็มใจในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อผลดีต่อองคก์รแตกต่างกนัเม่ือพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จึงท าการ
เปรียบเทียบเพื่อทดสอบหาความแตกต่างกนัของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิ LSD แสดงผลดงัตารางท่ี 4.28  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 
 

ตำรำงที ่4.28  ผลการทดสอบค่าเฉล่ียความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นความเตม็ใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี  
                       อยา่งเตม็ท่ีเพื่อผลดีต่อองคก์ร เป็นรายคู่ จ  าแนกตามระยะทางจากท่ีพกัหรือบา้นไปยงั              
                       ท่ีท างาน โดยวิธีการของ LSD 
 

ควำม
ผูกพนัต่อ
องค์กร 

 
ระยะทำงจำก
ทีพ่กัถึงที่
ท ำงำน(กม.) 

 
ค่ำเฉลีย่ 

ระยะทำงจำกทีพ่กัไปยังที่ท ำงำน 

น้อยกว่ำ
54.22 

 

5-15
ค่ำเฉลีย่ 

4.31 

16-30
ค่ำเฉลีย่ 

4.18 

31-50 
ค่ำเฉลีย่

4.01 

มำกกว่ำ
50

ค่ำเฉลีย่
4.04 

ความเตม็ใจ
ในการ
ปฏิบติั

หนา้ท่ีอยา่ง
เตม็ท่ีเพื่อ
ผลดีต่อ
องคก์ร 

นอ้ยกวา่5 4.22 - 0.08 0.04 0.21* 0.18 
5-15 4.31  - 0.12 0.29* 0.26* 

16-30 4.18   - 0.17 0.14 
31-50 4.01     0.02 

มากกวา่50 4.04      

 
จากตารางท่ี 4.28  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ความผกูพนัขององคก์รในดา้นความเต็ม

ใจในการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีเพื่อผลดีต่อองค์กร พบว่า พนักงานท่ีมีระยะทางจากบา้นถึงท่ี
ท างาน 5-15 กิโลเมตร (  = 4.31) มีความเต็มใจในการปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ีเพื่อผลดีต่อองคก์ร
มากกวา่พนกังานท่ีมีระยะทางจากท่ีพกัถึงท่ีท างานอยูท่ี่นอ้ยกวา่ 5 กิโลเมตร (  = 4.22) พนกังานท่ี
ระยะทางจากท่ีพกัถึงท่ีท างานมากกวา่ 50 กิโลเมตร (  = 4.04) และ พนกังานท่ีมีระยะทางจากท่ีพกั
ถึงท่ีท างานอยูท่ี่ 31-50 กิโลเมตร (  = 4.01) 

สมมติฐำนที ่2  พนกังานโรงแรมท่ีท างานอยูใ่นระดบัโรงแรมแตกต่างกนัมีความ 
ผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนัโดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
  H0 : พนกังานโรงแรมท่ีท างานอยู่ในระดบัโรงแรมแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อ
องคก์รไม่แตกต่างกนั 
  H1 : พนกังานโรงแรมท่ีท างานอยูใ่นระดบัโรงแรมแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อ
องคก์รแตกต่างกนั 
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ตำรำงที ่4.29  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความ 
                       ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบั  
                       โรงแรม 
 

ควำมผูกพนัต่อองค์กร ค่ำเฉลีย่ตำมระดบัระดบั
โรงแรม 

 

แหล่ง
ควำม

แปรปรวน 

Df SS MS F P 
2 3 4 5 

การยอมรับเป้าหมาย
และค่านิยมขององคก์ร 

3.96 3.70 3.76 3.97 ระหวา่ง
กลุ่ม 

3 5.14 1.71 
 

4.30** 

 

.010 ภายใน
กลุ่ม 

396 157.87 0.40 

รวม 399 163.02  

ความเต็มใจในการ
ปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ี         
เพื่อผลดีต่อองคก์ร 

4.05 4.20 4.19 4.22 ระหวา่ง
กลุ่ม 

3 0.50 0.17  

 

0.50 

 

 

.680 
ภายใน
กลุ่ม 

396 130.47 0.33 

รวม 399 130.96  

ความตอ้งการด ารง
สมาชิกภาพในองคก์ร 

4.07 3.89 3.84 4.05 ระหวา่ง
กลุ่ม 

3 4.00 1.33 2.93* .030 

ภายใน
กลุ่ม 

396 179.80 0.45 

รวม 399 183.79  
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ตำรำงที ่4.29 (ต่อ) 

ควำมผูกพนั
ต่อองค์กร 

ค่ำเฉลีย่ตำมระดบัระดบั
โรงแรม 

 

แหล่งควำม
แปรปรวน 

Df SS MS F P 

2 3 4 5 

รวม 4.03 3.93 3.93 4.08 ระหวา่งกลุ่ม 3 2.03 0.68 2.31 .080 

ภายในกลุ่ม 396 116.51 0.29 

รวม 399 118.55  

* p-value < .05 

 ผลการวิเคราะห์ ดงัตารางท่ี 4.29 พบว่า ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมใน
เขตกรุงเทพมหานครในภาพรวม มีค่า p เท่ากบั .080 แต่เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ดา้นการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร และด้านความต้องการด ารงสมาชิกภาพในองค์กรมีค่า p 
เท่ากบั .010 และ .030 ตามล าดบัซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ .05 ผลท่ีไดคื้อ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายถึง พนกังานโรงแรมท่ีท่ีท างานอยูใ่นระดบัโรงแรมแตกต่างกนัมี
ความผกูพนัต่อองค์กรในดา้นการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร และดา้นความตอ้งการ
ด ารงสมาชิกภาพในองค์กรแตกต่างกนัเม่ือพบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จึงท าการ
เปรียบเทียบเพื่อทดสอบหาความแตกต่างกนัของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิ LSD แสดงผลดงัตารางท่ี 4.30 
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ตำรำงที ่4.30  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมใน  
                       เขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัโรงแรม 
 

ควำมผูกพนั
ต่อองค์กร 

ระดับ
โรงแรม 

ค่ำเฉลีย่ ระดับโรงแรม 

2 ดำว 
3.96 

3 ดำว 
3.70 

4 ดำว 
3.76 

5 ดำว 
3.97 

การยอมรับ
เป้าหมายและ
ค่านิยมของ
องคก์ร 

2 3.96 - 0.26 0.19     0.00 
3 3.70  - 0.06 0.27* 

4 3.76   - 0.20* 

5 3.97     

ควำมผูกพนั
ต่อองค์กร 

ระดับ
โรงแรม 

ค่ำเฉลีย่ 2 ดำว 

4.07 

3 ดำว 

3.89 

4 ดำว 

3.84 

5 ดำว 

4.05 

ความตอ้งการ
ด ารงสมาชิก
ภาพในองคก์ร 

2 4.07  - 0.17 0.22 0.01 

3 3.89  -  0.04 0.16 

4 3.84   -   0.21* 

5 4.05     

* p-value < .05   

           จากตารางท่ี 4.30  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ความผกูพนัขององคก์รในดา้นการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร และดา้นความตอ้งการด ารงสมาชิกภาพในองคก์ร พบวา่ ดา้นการ
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร พบวา่ พนกังานโรงแรม 3 ดาว (  = 3.70) มีการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององคก์รต ่ากวา่พนกังานโรงแรม 4 ดาว (  = 3.76) และพนกังานโรงแรม 5 
ดาว (  = 3.97) ตามล าดบั ดา้นความตอ้งการด ารงสมาชิกภาพในองคก์ร พบวา่ พนกังานโรงแรม 4
ดาว (  = 3.84) มีความตอ้งการด ารงสมาชิกภาพในองคก์รนอ้ยกวา่พนกังานโรงแรม 5 ดาว (  = 
4.05) 
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 สมมติฐำนที่ 3 ปัจจยัดา้นลกัษณะงานกบัปัจจยัดา้นประสบการณ์การท างานของ
พนกังานมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร   โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
  H0 : ลกัษณะงานและประสบการณ์การท างานไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อ
องคก์ร 
  H1 : ลกัษณะงานและประสบการณ์การท างานมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 

การวเิคราะห์ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมใน 
เขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านลกัษณะงานซ่ึงประกอบด้วย ความมีอิสระในการท างาน ความ
หลากหลายในการท างาน การมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน มีปฏิสัมพันธ์กับผูอ่ื้น ผล
ป้อนกลับของงาน  และด้านประสบการณ์ในการท างาน ประกอบด้วย ความรู้สึกว่าตนเองมี
ความส าคญัต่อองค์กร ทศันคติต่อองค์กร ทศันคติต่อผูบ้งัคบับญัชา และทศันคติต่อเพื่อนร่วมงาน 
โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามล าดบัความส าคญัของตวัแปรท่ีน า เขา้สมการ (ENTER 
Multiple Regression Analysis) ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.31 
 

ตำรำงที ่4.31  สรุปปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 
 

Commitment 
variables 

กำรยอมรับ
เป้ำหมำยและ
ค่ำนิยมของ
องค์กร 
Adjusted R2 = 
.518 

ควำมเต็มใจใน
กำรปฏิบัติงำน
เพือ่ผลดีต่อ
องค์กร 
Adjusted R2 = 
.440 

ควำมต้องกำร
ด ำรงสมำชิกภำพ
ในองค์กร 
Adjusted R2 = 
.422 

ควำมผูกพนั
ต่อองค์กร
โดยรวม 
Adjusted R2 = 
.555 

ด้ำนลกัษณะงำน  
ความมีอิสระในงาน .024     .250** .064  .124* 
ความหลากหลายของ
งาน 

.057 .008     .139**  .083* 

การมีโอกาสกา้วหนา้
ในหนา้ท่ีการงาน 

.021 .063 -.047 .011 

มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  .108* -.035 .030 .043 
ผลป้อนกลบัของงาน  .131* .062 .020 .081 
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ตำรำงที ่4.31  (ต่อ) 
 
Commitment 
variables 

กำรยอมรับ
เป้ำหมำยและ
ค่ำนิยมของ
องค์กร 
Adjusted R2 = 
.518 

ควำมเต็มใจใน
กำรปฏิบัติงำน
เพือ่ผลดีต่อ
องค์กร 
Adjusted R2= 
.440 

ควำมต้องกำร
ด ำรงสมำชิกภำพ
ในองค์กร 
Adjusted R2 = 
.422 

ควำมผูกพนั
ต่อองค์กร
โดยรวม 
Adjusted R2 = 
.555 

ด้ำนประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน  
ความรู้สึกวา่ตนมี
ความส าคญัต่อ
องคก์ร 

.098 .077 .272** .178* 

ทศันคติต่อองคก์ร     .384** .105 .248** .290* 
ทศันคติต่อ
ผูบ้งัคบับญัชา 

.024     .192**        .114 .124* 

ทศันคติต่อเพื่อน
ร่วมงาน 

.016     .145** -.273**       -.056 

 

จากตารางท่ี 4.31 พบวา่ ตวัแปรปัจจยัดา้นลกัษณะงานและประสบการณ์การท างาน 
โดยรวมมีอิทธิผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร พิจารณา
เป็นรายดา้นได ้ดงัน้ี 
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ตำรำงที ่4.32  แสดงการวเิคราะห์ตวัแปรท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมใน 
                       เขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร  
 

Model R R 
Square 

Adjusted 
R Square 

B BETA T 

โอกาสติดต่อ
สัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

727(a) .528 .518 
.107 .108 1.974* 

ผลป้อนกลบัของ
งาน 

727(a) .528 .518 
.124 .131 2.168* 

ทศันคติต่อองคก์ร 727(a) .528 .518 .362 .384 6.818** 
CONSTANT(a)=.670  F=48.565 
 

จากตารางท่ี 4.32  พบวา่ ตวัแปรท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร (Y) ไดแ้ก่ โอกาสติดต่อ
สัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น (x4) ผลป้อนกลบัของงาน (x5) ทศันคติต่อองคก์ร (x7) เป็นตวัแปรท่ีไดรั้บคดัเลือก
เขา้สมการ สมการอธิบายความแปรปรวนในความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานคร ไดร้้อยละ 51.8 
 

สมการท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ ตามล าดบัส าคญัของตวัแปรท่ีน าเขา้สมการ มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0และ.05 และสามารถน ามาเขียนในรูปมาตรฐานไดด้งัน้ี   
 ในรูปคะแนนดิบ Y = .670 + .107 (X4) + .124 (x5) + .362 (x7) 

ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z = .108 (z4) + .131 (z5) + .384 (z7) 
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ตำรำงที ่4.33  แสดงการวเิคราะห์ตวัแปรท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมใน  
                       เขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความเตม็ใจในการปฏิบติังานเพื่อองคก์ร  
 

Model R R 
Square 

Adjusted 
R Square 

B BETA T 

ความมีอิสระใน
การท างาน 

.673(a) .453 .440 
.243 .250 4.556** 

ทศันคติต่อ
ผูบ้งัคบับญัชา 

.673(a) .453 .440 
.166 .192 3.172** 

ทศันคติต่อ
เพื่อนร่วมงาน 

673(a) .453 .440 
.076 .145 3.411** 

CONSTANT(a)=1.309   F=36.723 
 

จากตารางท่ี 4.33  พบวา่ ตวัแปรท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความเตม็ใจในการปฏิบติังานเพื่อองคก์ร (Y) ไดแ้ก่ ความมีอิสระใน
การท างาน (x1) ทศันคติต่อผูบ้งัคบับญัชา (x8) และ ทศันคติต่อเพื่อนร่วมงาน (x9) เป็นตวัแปรท่ี
ไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ สมการอธิบายความแปรปรวนในความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน
โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร ไดร้้อยละ 44.0 

สมการท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ ตามล าดบัส าคญัของตวัแปรท่ีน าเขา้สมการ มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสามารถน ามาเขียนในรูปมาตรฐานไดด้งัน้ี 

ในรูปคะแนนดิบ Y = 1.309 + .243 (X1)+ .166 (x8) + .076 (x9) 
ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z = .250 (z1) + .192 (z8) + .145 (z9) 
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ตำรำงที่ 4.34  แสดงการวเิคราะห์ตวัแปรท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความตอ้งการเป็นสมาชิกภาพในองคก์ร  

Model R R 
Square 

Adjuste
d R 

Square 

B BETA T 

ความหลากหลาย
ของงาน 

.660(a) .435 .422 
.121 .139 2.972** 

ความรู้สึกวา่ตนเอง
มีความส าคญัต่อ
องคก์ร 

.660(a) .435 .422 .298 
 

.272 
 

4.157** 

ทศันคติต่อองคก์ร .660(a) .435 .422 .248 .248 4.027** 
ทศันคติต่อเพื่อน
ร่วมงาน 

.660(a) .435 .422 -.170 
-.273 -6.325** 

CONSTANT(a)= 1.303     F= 33.418 
 

จากตารางท่ี 4.34  พบวา่ ตวัแปรท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความตอ้งการเป็นสมาชิกภาพในองคก์ร (Y) ไดแ้ก่ ความหลากหลาย
ของงาน (x2) ความรู้สึกวา่ตนเองมีความส าคญัต่อองคก์ร (x6) ทศันคติต่อองคก์ร (x7) และ ทศันคติ
ต่อเพื่อนร่วมงาน (x9) เป็นตวัแปรท่ีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ สมการอธิบายความแปรปรวนใน
ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร ไดร้้อยละ 42.2 

สมการท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ ตามล าดบัส าคญัของตวัแปรท่ีน าเขา้สมการ มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสามารถน ามาเขียนในรูปมาตรฐานไดด้งัน้ี 

ในรูปคะแนนดิบ Y = 1.303 + .121 (X2) + .298 (x6) + .248 (x7) - .170 (x9) 
ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z = .135 (z2) + .272 (z6) + .248 (z7) - .273 (z9) 

 
 
 
 



91 
 

ตำรำงที่ 4.35  แสดงการวเิคราะห์ตวัแปรท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมใน
เขตกรุงเทพมหานครโดยรวม  
 

Model R R 
Square 

Adjusted 
R Square 

B BETA T 

ความมีอิสระใน
การท างาน 

.725(a) .565 .555 
.114 .124 2.525* 

ความหลากหลาย
ของงาน 

.725(a) 
.565 .555 

.058 .083 2.016* 

ความรู้สึกวา่ตนเอง
มีความส าคญัต่อ
องคก์ร 

.725(a) 
     .565 .555 .156 

 
.178 

 

 
3.099** 

ทศันคติต่อองคก์ร .725(a) .565 .555 .233 .290 5.362** 

ทศันคติต่อ
ผูบ้งัคบับญัชา 

.725(a) 
.565 .555 .102 

.124 2.299* 

CONSTANT(a)= 1.094     F= 56.391 
 
จากตารางท่ี 4.35 พบวา่ ตวัแปรท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม (Y) ไดแ้ก่ ความมีอิสระในการท างาน (x1) ความหลากหลายของงาน
(x2) ความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคญัต่อองค์กร (x6) ทศันคติต่อองค์กร (x7) และ ทศันคติต่อ
ผูบ้งัคบับญัชา (x8) เป็นตวัแปรท่ีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ สมการอธิบายความแปรปรวนในความ
ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร ไดร้้อยละ 55.5 

สมการท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ ตามล าดบัส าคญัของตวัแปรท่ีน าเขา้สมการ มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ.01 และสามารถน ามาเขียนในรูปมาตรฐานไดด้งัน้ี 

ในรูปคะแนนดิบ Y = 1.094 + .114 (X1) + .058 (x2) + .156 (x6) + .233 (x7) + .102 (x8) 
ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z = .124 (z1) + .083 (z2) + .178 (z6) + .290 (z7) + .124 (z8) 
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4.2  กำรวจิัยเชิงคุณภำพ 
 

4.2.1   กำรศึกษำกำรวจัิยเชิงคุณภำพท ำเพือ่ให้ได้มำซ่ึงแนวทำงในกำรส่งเสริมควำมผูกพนั 
ต่อองค์กรของพนักงำนโรงแรมในเขตกรุงเทพมหำนคร 

โดยน าขอ้มูลพื้นฐานท่ีไดจ้ากการท าวิจยัเชิงปริมาณในวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 ในประเด็นท่ีมี
อิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม หรือ ราย
ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นลกัษณะงานในเร่ืองของ ความมีอิสระในการท างาน หลากหลายของงาน การ
มีโอกาสมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น และผลป้อนกลบัของงาน และปัจจยัดา้นประสบการณ์การท างาน  
ไดแ้ก่ ความรู้สึกวา่ตนเองมีความส าคญัต่อองคก์ร ทศันคติต่อองคก์ร ทศันคติต่อผูบ้งัคบับญัชา และ
ทศันคติต่อเพื่อนร่วมงานมาสร้างแนวทางการส่งเสริมความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรม
ในเขตกรุงเทพมหานคร แต่อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากการนดัสัมภาษณ์ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษยน์ั้น
ค่อนขา้งยาก ผูว้จิยัจึงไดข้อขอ้แสนอแนะในเร่ืองการมีโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานซ่ึงจากการ
วเิคราะห์ทางสถิติปัจจยัดงักล่าวไม่มีนยัส าคญัทางสถิติในเร่ืองของการมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อ
องค์กรทั้งในภาพรวมและรายด้านมาด้วย เพื่ออาจน ามาเป็นขอ้เสนอแนะหรือเป็นประโยชน์แก่
องคก์รท่ีมีลกัษณะเฉพาะ หรือท่ีมีความตอ้งการส่งเสริมความผกูพนัต่อองค์กรเฉพาะดา้น เป็นตน้ 
ซ่ึงในส่วนน้ีจะน าเสนอไวใ้นภาคผนวก  

ผูใ้หข้อ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์องโรงแรม หรือบุคคลท่ีท า
หนา้ท่ีในลกัษณะเดียวกนั โดยท าการสัมภาษณ์ไปจนกวา่ขอ้มูลจะซ ้ า จึงหยุดการสัมภาษณ์ โดยท า
การสร้างแนวทางการสัมภาษณ์ และสัมภาษณ์เชิงลึกโดยตรง ทั้งทางโทรศพัท์ และนดัสัมภาษณ์
เพื่อให้ทราบความเห็น และแนวทางการปรับปรุง และส่งเสริมปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่งเสริมความ
ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 6 คน ดงัต่อไปน้ี 
 

ตำรำงที ่4.36 ขอ้มูลผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ หน่วยงำน 
1 โรงแรมเชอราตนั แกรนด ์สุขมุวทิ 
2                          โรงแรมนารายณ์ 
3                          โรงแรมเชดอน สาทร 
4                          โรงแรมอมารี บูเลอวาต 
5                          โรงแรมเอส ดี อเวนิว 
6                          โรงแรมซิต้ีลอร์ด 19 
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ผลกำรศึกษำมีดังนี้ 
 ตำรำงที ่4.37  ผลการสัมภาษณ์ดา้นความมีอิสระในการท างาน 

คน
ท่ี 

เปิดโอกาสใหพ้นกังานแสดง
ความคิดเห็นและตอบขอ้

ซกัถาม 

ใหพ้นกังานมีความสมดุล
ในชีวติการท างาน 

ใหอ้ านาจในการตดัสินใจ
และบริหารจดัการการ
ท างานของตนเอง 

1      
2       
3      
4       
5       
6      

  
 จากตารางท่ี 4.37   พบว่าการพฒันาและปรับปรุงลกัษณะงานดา้นความมีอิสระใน
การท างานนั้น มีแนวทางดงัน้ี 

1) ใหเ้ปิดโอกาสใหพ้นกังานแสดงความคิดเห็นและตอบขอ้ซกัถาม เพื่อท าใหเ้ขา 
รู้สึกถึงความมีอิสระในการท างาน ไม่ถูกจ ากดัความคิด สามารถท่ีจะแสดงความเห็นของตนเองใน
งานท่ีไดรั้บมองหมายมา  

2) ใหอ้ านาจในการตดัสินใจและบริหารจดัการการท างานของตนเอง โดยหวัหนา้ 
งานเม่ือไดม้อบหมายงานให้กบัลูกนอ้งแลว้ ก็ตอ้งให้ความไวว้างใจ ยอมรับการตดัสินใจ ปล่อยให้
เขาไดบ้ริหารจดัการการท างานของตนเองดงัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี2 กล่าวไวว้า่ “ ให้พนกังานมีโอกาส
คิดโปรเจ็คของตนเอง ไดน้ าเสนอไอเดียใหม่ ๆ และไดด้ าเนินการตามแนวทางของเขาเอง ไม่กา้ว
ก่ายในหนา้ท่ีการงาน เพียงแต่คอยใหค้  าแนะน าปรึกษา พวกเขาก็จะมีความสุขในการท างานเพิ่มข้ึน 
และเพลิดเพลินกบัการท าส่ิงท่ีเขาคิดข้ึนมาให้ส าเร็จ เพื่อแสดงให้หัวหน้าและเพื่อนร่วมงานเห็น
ความสามารถของเขา แค่การเปิดโอกาสก็เป็นการสร้างอิสระและความสุขง่าย ๆ แทบไม่ตอ้งลงทุน
อะไรเลย” เป็นตน้ 

3) นอกจากน้ี ควรค านึงถึงความสมดุลในชีวติการท างานของพนกังานดงัท่ี 
ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลของโรงแรม  ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 5 กล่าววา่ โรงแรมเป็นธุรกิจท่ีตอ้งเปิดตลอดทุกวนั
ทุกเวลา คอยบริการลูกคา้ ดงันั้นพนกังานจะตอ้งผลดักะกนัท างาน ท าให้ความสมดุลของชีวิตการ
ท างานแตกต่างไปจากงานบริษทัทัว่ไป วนัหยุดไม่ปกติ อาจมีเวลากบัครอบครัวนอ้ยลง ดงันั้นใน
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ฐานะของผูท่ี้ท  างานฝ่ายทรัพยากรมนุษยเ์ป็นเวลานานนั้นท าให้ทราบปัญหาดงักล่าว ซ่ึงก็พยายามท่ี
จะมีการค านึงถึงเร่ืองคุณภาพชีวติของพนกังานมากข้ึน โดยอาจจดักิจกรรมให้กบัพนกังานสามารถ
น าคนในครอบครัวหรือเพื่อนมาร่วมกิจกรรมไดใ้ห้ไดใ้ชเ้วลากนัมากข้ึน รวมถึงเร่ืองของระยะเวลา
ในการท างานอาจแบ่งตามความเหมาะสม เช่นผูห้ญิงอาจให้ท างานในกะเชา้มากกวา่ หรือมีการจดั
รถรับส่ง อ านวยความสะดวกในการมาท างาน เป็นตน้ 
 
ตำรำงที ่4.38  ผลการสัมภาษณ์ดา้นความหลากหลายของงาน 
 

คนที่ Job Rotation 
จดัใหมี้การหมุนเวยีนงาน 

Job Redesign 
ออกแบบงานเพื่อใหค้่างาน

เพิ่มข้ึน 

Job Replacement 
สอนงานใหม่อยูเ่สมอ และ
ใหล้องท าและการทดแทน

ต าแหน่งงาน 
1      
2       
3     
4       
5      
6      

 

 จากตารางท่ี 4.38 พบว่า การพฒันาและปรับปรุงลกัษณะงานดา้นความหลากหลาย
ของงานนั้น สามารถท าไดด้งัต่อไปน้ี 

1) ควรจดัใหมี้การหมุนเวยีนเปล่ียนงาน  Job Rotation เพื่อใหท้  างานหลากหลาย  
และเรียนรู้งานหลายส่วน เห็นความเช่ือมโยงระหว่างแผนกงาน อีกทั้งยงัสามารถลดความน่าเบ่ือ
ของงานได้ โดยการหมุนเวียนงาน สามารถท าได้ หลากหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ การหมุนเวียนขา้ม
แผนก ขา้มสายงาน การหมุนเวียนขา้มองคก์ร และการหมุนเวียนขา้มประเทศหรือระหวา่งประเทศ 
ดงัท่ี ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 5 กล่าวไวว้่า “เพื่อลดความเบ่ือหน่ายในงาน และเพิ่มความหลากหลายของ
งาน ทางโรงแรมควรมีการจดัการให้พนกังานหมุนเวียนงานตามแผนก เพราะนอกจากจะเป็นการ
ลดความเบ่ือหน่าย เพิ่มความหลากหลายของงานแล้ว ยงัเป็นผลดีทั้งต่อตวัพนักงานเองและต่อ
องค์กรด้วย เน่ืองจากการท่ีพนักงานได้เรียนรู้ในหลายๆส่วนขอโรงแรมท าให้เกิดทักษะท่ี
หลากหลาย มีโอกาสในการพฒันาตนเอง รวมทั้งหากเกิดการขาดแคลนพนักงานองค์กรก็จะไม่
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เดือนร้อน เน่ืองจากมีพนกังานท่ีสามารถท างานทดแทนกนัได”้ และผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 1กล่าวไวว้่า 
“นโยบายท่ีให้พนักงานสามารถท าเร่ือง ยื่นเจตจ านงขอยา้ยสาขาการท างาน เช่นจาก เชอราตนั
กรุงเทพ ไปยงัเชอราตนัหัวหิน หรือ ระหว่างประเทศจากไทยไปยงัสาขาอ่ืนๆทัว่โลก เพื่อท าให้
พนักงานรู้สึกถึงความทา้ทายและหลากหลายของงาน ซ่ึงจะเป็นผลพวกให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อ
องคก์ร มีความภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์รอีกดว้ย” 

2) การปรับปรุงออกแบบงาน (Job Redesign) เป็นการปรับปรุงจดัโครงสร้างของ 
งาน เพื่อดึงดูดใจของพนกังานมากข้ึน ซ่ึงจะสามารถลดความซับซ้อนของงานเพื่อลดเวลาในการ
ท างานลง หรือ ให้พนกังานสามารถออกแบบงานท่ีตนเองตอ้งท าได ้เพื่อให้เกิดความพอใจในงาน
มากข้ึนโดยอาจท า การขยายขอบเขตของงาน (Job Enlargement) เป็นการเพิ่มหนา้ท่ีของ พนกังาน 
ให้มากข้ึน เพื่อลดความเบ่ือหน่ายและเพิ่มความสนใจในการท างานของพนักงาน ซ่ึงการ ขยาย
ขอบเขตของงานน้ีจะเพิ่มจ านวนหน้าท่ีและความรับผิดชอบในระดบัเดียวกนัของพนกังาน หรือ 
การเพิ่มความส าคญัของงาน (Job Enrichment) ซ่ึงการเพิ่มความส าคญัของงานน้ี สามารถท าได ้การ
เพิ่มความส าคญัของงานตามแนวนอน (Horizontal Job Enrichment) และการเพิ่มความส าคญัของ
งานตามแนวตั้ง (Vetical Job Enrichment) ซ่ึงการเพิ่มตาม แนวนอน นั้นเป็นการขยายขอบเขตของ
งานใหก้วา้งข้ึนใหเ้ขามี ความ รับผดิชอบมากข้ึน อนัจะท าใหพ้นกังานรู้สึกถึงความส าคญั ในหนา้ท่ี
ของตนเองและรู้สึกวา่มี ความเจริญเติบโตและกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ส่วนการเพิ่มในแนวด่ิงนั้น
เป็นการลด อ านาจ ในการบงัคบับญัชาจากผูน้ าให้นอ้ยลง เพื่อท่ีเขา จะสามารถท างานไดอ้ยา่งเสรี 
หรือมอบหมายงานเฉพาะอยา่งท่ีเขามีความช านาญเป็นพิเศษ เป็นตน้ ดงัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 2 กล่าว
ไวว้า่ “การออกแบบงานเพื่อให้ค่างานเพิ่มข้ึนคุณค่าของงาน ในต าแหน่งมากข้ึน Job Redesign โดย
อาจท าการมอบหมาย ขยายความรับผิดชอบให้กวา้งขวางข้ึน เพิ่มภาระงานให้มากข้ึน หรือ 
มอบหมายงานท่ีมีความยาก และมีขอบเขตความรับผดิชอบท่ีสูงข้ึน ไดเ้ปิดโอกาสให้พนกังานไดใ้ช้
ความคิดในการแกปั้ญหาและตดัสินใจเองท าให้เขาเกิดความรู้สึกไม่เบ่ืองานท่ีท า และจะยงัท าให้
เกิดความรู้สึกทา้ทายในงานอีกดว้ย” 

3) การทดแทนต าแหน่งงาน Job Replacement โดยท าการแต่งตั้งโยกยา้ยจากคน 
ภายในองคก์รเอง ดงัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 4 และ ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 6 กล่าวไวว้า่ “การสอนงานใหม่และ
ให้ลองท างานเพื่อดูผลการท างานและประเมินว่าพนกังานคนนั้นสามารถท่ีจะท างานในต าแหน่งท่ี
เขาอยากโยกยา้ยไปได้หรือไม่ โดยการเปิดโอกาสให้คนในองค์กรมีสิทธิพิเศษท่ีจะถูกรับเลือก
พิจารณาก่อนบุคคลภายนอกนั้น เป็นผลดีทั้งต่อพนกังานและตวัองคก์รทั้งคู่ เพราะนอกจากจะท าให้
โรงแรมไม่ตอ้งเสียทรัพยากรทั้งเวลา และเงินในการประกาศบุคคล ฝึกอบรมเบ้ืองตน้การเขา้ท างาน 
ซ่ึงประหยดัค่าใชจ่้ายขององคก์รไดม้าก และยงัไดพ้นกังานท่ีมีความเขา้ใจในวฒันธรรมองคก์รอยู่
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แลว้สามารถปรับตวัไดไ้ม่อยาก ส่วนในแง่ของตวัพนกังานจะท าใหเ้กิดความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วน
หน่ึงขององคก์รและเกิดทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร 
 
ตำรำงที ่4.39  ผลการสัมภาษณ์การมีโอกาสมีปฎิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 
 

คนท่ี ท างาน Crosswork ในแต่ละ
แผนก 

ประชุมกลุ่มยอ่ย-ใหญ่ยอ่ย
ทั้งเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ 

จดักิจกรรมเพื่อสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ทั้งภายในและ
ระหวา่งพนกังานและลูกคา้ 

1     
2       
3    
4       
5     
6    

 
จำกตำรำงที ่4.39  พบวา่ การพฒันาและปรับปรุงลกัษณะงานดา้นความหลากหลาย 

ของงานนั้น สามารถท าไดด้งัต่อไปน้ี 
1) ใหพ้นกังานท างาน Crosswork ในแต่ละแผนกเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจลกัษณะงาน  

และความยากล าบากเห็นใจการท างานซ่ึงกันและกนั ดงัท่ีผูใ้ห้ข้อมูลคนท่ี 4กล่าวไวว้่าการเปิด
โอกาสให้พนกังานในแต่ละแผนกท่ีท างานร่วมกนั เช่น แผนก Front/ Reservation และ Sale ได้
เรียนรู้ ศึกษาดูงานของแผนกท่ีตอ้งช่วยเหลือเก้ือกลูกนั นั้นจะท าใหพ้นกังานเกิดความเขา้ใจเน้ืองาน
รวมถึงปัญหาต่างๆท่ีแต่ละแผนกตอ้งเจอ ท าให้พนกังานมีโอกาสไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กนัทัว่ถึงภายใน
องคก์ร ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อองคก์รท่ีจะท าใหล้ดปัญหาความขดัแยง้ในการท างานลงดว้ย 

2) ประชุมกลุ่มยอ่ย-ใหญ่ยอ่ยทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อใหพ้นกังานมี 
โอกาสในการแลกเปล่ียนพดูคุยกนัอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ดงัท่ีผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 2กล่าว
ไวว้่าการจดัตั้ง Community ภายในองค์กรรวมตวักนัแลกเปล่ียนพูดคุยกนัทั้งเร่ืองงานและเร่ือง
ส่วนตวั ท าใหพ้นกังานรู้สึกถึงความเป็นกนัเอง ไม่อึดอดัในการท างานและ ท าให้เกิดความสัมพนัธ์
ท่ีดีในองคก์ร 

3) จดักิจกรรมเพื่อสร้างปฏิสัมพนัธ์ทั้งภายในและระหวา่งพนกังานและลูกคา้ท าให ้
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พนักงานทุกคนในองค์กรรู้จกักันและเป็นการเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีงามระหว่างคนใน
องค์กรด้วยกัน และส าหรับการจดักิจกรรมระหว่างพนักงานโรงแรมและลูกค้าผูเ้ข้าใช้บริการ 
เพื่อให้เกิดความรู้สึกสนิทสนม และลูกคา้รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร  ดงัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 2
กล่าวไวว้า่ การจดักิจกรรมนั้นจะท าให้พนกังานเกิดปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งพนกังานในองคก์ร ซ่ึง
จะเป็นผลท าให้เกิดทศันคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน และองค์กร เม่ือพนกังานรู้สึกดีต่อกนัก็ส่งผลต่อ
การบริการไปยงัลูกคา้ ซ่ึงทางโรงแรมไดเ้ล็งเห็นและทุ่มงบประมาณในการจดักิจกรรมเพื่อกระชบั
ความสัมพนัธ์ของพนกังาน เพราะเล็งเห็นวา่หากเราดูแลพนกังานซ่ึงถือเป็นลูกคา้ภายในองคก์รไดดี้
แลว้นั้น จะส่งผลดีต่อองคก์รในระยะยาวแน่นอน โดยไดจ้ดัท ากิจกรรม Smile Hotel Project ซ่ึงมี
จุดหมายเพื่อให้พนกังานเกิดความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั โดยจดักิจกรรมก่ึงวิชาการก่ึงกิจกรรมท า
ให้พนักงานซึมซับความรักองค์กรทีละน้อยๆ ผลคือพนักงานเกิดทศันคติต่อองงานและองค์กร
เปล่ียนไปอย่างเห็นได้ชัดเจน และได้ย  ้าอีกว่ากิจกรรมสามารถพลิกพฤติกรรมของพนักงานใน
องคก์รไดจ้ริง ซ่ึงผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 2 ไดเ้สนอแนะวา่อยากให้ธุรกิจโรงแรมเล็งเห็นถึงความส าคญัใน
เร่ืองน้ี เพราะในปัจจุบนัมีโรงแรมนอ้ยมากท่ีจะกนัเงินงบประมาณเพื่อน ามาพฒันาในดา้นน้ี  
 
ตำรำงที ่4.40  ผลการสัมภาษณ์การเร่ืองผลป้อนกลบัของงงาน 
 

 
จากตารางท่ี 4.40  พบวา่ การพฒันาและปรับปรุงลกัษณะงานดา้นผลป้อนกลบัของงาน 

นั้น สามารถท าไดด้งัต่อไปน้ี 
1) การแจง้ผลการประเมินผลงาน เพื่อใหพ้นกังานรับรู้ผลการท างานของตนเอง เกิด 

คนท่ี การแจง้ผลการประเมินผล
งาน การติดตามงานมีผล 

ใหค้  าแนะน าในส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์แก่

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

การตั้ง KPI ในการท างาน 

1       
2      
3    
4       
5      
6      
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การพฒันา และปรับปรุงในขอ้บกพร่อง และช่ืนชมในเร่ืองท่ีท าดีแลว้ ซ่ึงจะท าให้พนกังานนอกจาก
จะพฒันาตนเองแลว้ยงัเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างานให้ดียิ่งๆข้ึนไปอีกดว้ย นอกจาก
ประเมินผลแลว้ตอ้งท าการแจง้ ติดตามงานมีผล และจดัวา่ตอ้งมีการปรับปรุงอยา่งไรพร้อมทั้งให้
ค  าแนะน าในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูใ้ต้บงัคบับัญชาด้วย ดังท่ีผูใ้ห้ข้อมูลคนท่ี 5 กล่าวว่า การ
ประเมินผลและแจง้ผลป้อนกลบัของงานไปยงัพนกังานนั้นเป็นส่ิงส าคญั โดยจะตอ้งประเมินอยา่ง
ยติุธรรม และช่ืนชมในขอ้ดี ส่วนขอ้ดอ้ยก็แจง้พนกังานใหป้รับปรุง และในฐานะหวัหนา้งานจะตอ้ง
ท าการประเมินและ จดัสรรงานให้เหมาะสมกบัความสามารถในการท างาน เช่น พนกังาน Front ท่ี
ตอ้งพบปะกบัลูกคา้ โดยลกัษณะนิสัยจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมี Service Mind มีรูปร่างหนา้ตาผมท่ี
เรียบร้อย บุคลิกภาพดีและหากพบวา่พนกังานมีขอ้บกพร่องตรงไหน อาจจะมีการจดัคลาส เพื่อให้
เกิดการพฒันา ลดขอ้บกพร่องเหล่านั้น อยา่งเช่นจดัให้มีการเรียนบุคลิกภาพ วิธีการแต่งหนา้ ท าผม
เป็นตน้ 

2) การตั้ง KPI ในการท างานเพื่อใหส้ามารถวดัผลไดช้ดัเจน และเป็นรูปธรรมมาก 
ยิ่งข้ึน จะท าให้สมารถพฒันาแกไ้ข และปรับปรุงไดถู้กจุดโดยผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 4 กล่าววา่ การตั้ง
ตวัช้ีวดัในการประเมินผลงานนั้นจะท าให้พนักงานมีจุดมุ่งหมายในการท างานรู้ว่าจะต้องให้
ความส าคญักบัจุดไหน และหากผลการประเมินออกมาก็จะทราบว่า เร่ืองใดท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข
เพื่อลดขอ้ผดิพลาด และเร่ืองใดท่ีดีอยูแ่ลว้เพื่อท่ีจะท าใหดี้ข้ึนไปอีก เป็นตน้ 
 
ตำรำงที ่4.41  ผลการสัมภาษณ์ดา้นความรู้สึกวา่ตนเองมีความส าคญัต่อองคก์ร 
 
คน
ท่ี 

ใหพ้นกังานไดรั้บรู้
ข่าวสารอยา่งถูกตอ้ง
ในทุกดา้น อยา่ง

เปิดเผย 
 

รับฟังความ
คิดเห็นของ

พนกังาน และให้
มีส่วนร่วมในการ

ท างาน 

กระจาย
อ านาจใน
การท างาน 

ใหสิ้ทธิพิเศษ
พนกังานใน
องคก์ร 

จดัใหมี้กิจกรรม
ภายในองคก์ร 

1          
2           
3         
4          
5          
6       
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จากตารางท่ี4.4  พบวา่ การพฒันาและปรับปรุงประสบการณ์การท างานดา้น 
ความรู้สึกวา่ตนเองมีความส าคญัต่อองคก์รนั้น สามารถท าไดด้งัต่อไปน้ี 

1) ใหพ้นกังานไดรั้บรู้ข่าวสารอยา่งถูกตอ้งในทุกดา้นอยา่งเปิดเผย และใหไ้ดรั้บรู้ 
ขอ้มูลเดียวกนักบัท่ีคนอ่ืนๆในองคก์รรับรู้ ดงัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 1 ไดก้ล่าวว่า พนกังานทุกคนลว้น
ตอ้งการความรู้สึกวา่ตนเองมีความส าคญักบัองค์กร ดงันั้นควรมีช่องทางในการแจง้ข่าวสารไปยงั
พนกังาน โดยแจง้ในขอ้มูลเดียวกนัให้รับรู้พร้อมกนั ไม่มีพนกังานคนไหนอยากเป็นคนท่ีตกข่าว
หรือรู้คนสุดทา้ย เพราะนั่นจะท าให้พนกังานรู้สึกว่าตนเองถูกทอดทิ้ง และเกิดทศันคติท่ีไม่ดีต่อ
องคก์รและเพื่อนร่วมงานตามมา  

2) รับฟังความคิดเห็นของพนกังานผา่นทุกช่องทาง ไม่วา่จะเป็นหอ้งฝ่ายบุคคล หรือ 
ห้องอบรม เป็นต้น ดังท่ีผู ้ให้ข้อมูลคนท่ี 5 ได้กล่าวไว้ว่าการเปิดรับฟังความเห็นเห็นหรือ
ขอ้เสนอแนะท่ีพนกังานมีต่อองค์กรนั้นเป็นส่ิงท่ีองค์กรทุกองค์กรควรท า เน่ืองจากพนักงานเป็น
ผูป้ฏิบติังานลงมือท ามากกวา่ผูบ้ริหาร ดงันั้นจะท าใหพ้นกังานทราบส่ิงท่ีเกิดข้ึน ปัญหาต่างๆในการ
ท างาน ส่ิงท่ีขาดตกบกพร่อง และตอ้งไดรั้บการแกไ้ข หากองคก์รไม่เปิดใจกวา้งรับฟังความคิดเห็น
พนกังาน อาจท าให้แกปั้ญหาไม่ถูกจุด ซ่ึงจะท าให้ปัญหาในองคก์รนั้นยงัคงอยู ่และจะส่งผลต่อตวั
พนักงานเป็นหลกั ท าให้พนักงานไม่มีความสุขในการท างาน ในทางกลบักนั หากองค์กรรับฟัง
ความคิดเห็นของพนกังาน และน าความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเหล่านั้นมาปรับใช้กบัองค์กรให้
เกิดข้ึนจริง จะท าใหพ้นกังานรู้สึกวา่องคก์รใหค้วามส าคญักบัเขา เขาก็จะเกิดความรู้สึกท่ีดี และรู้สึก
วา่ตนเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 

3) กระจายอ านาจในการท างานเป็นเร่ืองใหญ่ และการใหพ้นกังานมีส่วนร่วมออก 
ความเห็น และตัดสินใจในงานท่ีเก่ียวข้องกับภาระหน้าท่ีท่ีตนรับผิดชอบอยู่จะเป็นการเพิ่ม
ความหมายใหพ้นกังานรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของงานไดม้ากยิ่งข้ึน ดงัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 5 ได้
กล่าวไวว้่าการมอบหมายและกระจายอ านาจในการรับผิดชอบงาจะท าให้พนกังานรู้สึกว่าตนเอง
เป็นเจา้ของงานช้ินนั้น อยากท่ีจะท ามนัใหดี้และประสบความส าเร็จ  

4) จดัใหมี้กิจกรรมภายในองคก์รเช่นจดัใหมี้การประกาศใหร้างวลัพนกังานดีเด่น จดั 
งานปาร์ต้ีวนัเกิดของพนกังานในแผนกแต่ละแผนกเป็นตน้เพื่อให้เขารู้สึกวา่เขาเป็นส่วนหน่ึงของ
องคก์ร ท าใหเ้กิดความประทบัใจ ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ ความตั้งใจในทุ่มเทท างาน ดงัท่ีผูใ้ห้
ขอ้มูลคนท่ี5ได้กล่าวไวว้่าการจดักิจกรรมในองค์กรเพื่อพนักงานนั้น เป็นส่ิงท่ีส าคญัถึงแมจ้ะดู
เล็กนอ้ยแต่ผลท่ีไดคื้อมหาศาล จะไดใ้จคนตอ้งให้ใจก่อน การใส่ใจรายละเอียดเล็กๆนอ้ยๆสามารถ
ซ้ือใจพนกังานไดใ้นระยะยาว เช่นการจดัปาร์ต้ีวนัเกิดกนัในแผนกท าให้พนกังานรู้สึกวา่ตนไม่ได้
ถูกลืม และยงัเป็นท่ีรักของเพื่อนร่วมงานและตนมีความส าคญักบัองคก์ร เป็นตน้ 
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5) ใหสิ้ทธิพิเศษพนกังานในองคก์ร เช่นใหพ้นกังานมีส่วนลดในการใชบ้ริการของ 
โรงแรม หรือ พนกังานท่ีท างานกบัโรงแรมสามารถเขา้พกัฟรีในโรงแรมในเครือท่ีตนเองท างาน 
ดงัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี1ไดก้ล่าวไวว้า่ การให้สิทธิพิเศษพนกังานในองคก์ร เช่นพนกังานท่ีท างานกบั
โรงแรมเกินหน่ึงปี มีสิทธิในการเข้าพกัโรงแรมในเครือทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ฟรี ยิ่ง
ท างานนานเท่าไรยิ่งมีโควตาการพกัฟรีมากข้ึนตามล าดบั เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเองท าให้พนกังาน
เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกวา่องคก์รใหอ้ะไรเรากลบัมา นอกจากน้ีผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 5 กล่าววา่ การ
ใหสิ้ทธิพิเศษ เช่น เงินกู ้กูร้ถเป็นตน้ ท าใหรู้้สึกวา่องคก์รเป็นท่ีพึ่งพิงไดข้องพวกเขา ซ่ึงจะก่อให้เกิด
ทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร 
 
ตำรำงที ่4.42  ผลการสัมภาษณ์ดา้นทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร 
 

คน
ท่ี 

ค านึงคุณภาพชีวติการ
ท างานของพนกังาน 

ด าเนินการภายใต้
ความซ่ือสัตยสุ์จริต 
ความโปร่งใส 
เป็นธรรม 
สม ่าเสมอ 

เปิดโอกาสให้
พนกังานได้
ตดัสินใจและ
บริหารจดัการ
การท างานของ

ตนเอง 

ใหมี้นโยบายการจดั
กิจกรรมการฝึกอบรม

พฒันาบุคลากร 

1      
2        
3      
4       
5        
6      

 
จากตารางท่ี 4.42  พบวา่ การพฒันาและปรับปรุงลกัษณะงานดา้นทศันคติท่ีดีต่อ 

องคก์รนั้น โดยสามารถท าไดด้งัต่อไปน้ี 
1) การใหค้วามส าคญัต่อสุขภาพและความเป็นอยูท่ี่ดีของพนกังาน นอกเหนือจากงาน 

เเละ การมีส่วนร่วมในงานแล้ว ส่ิงส าคัญอีกอย่างหน่ึงท่ีองค์กรต้องไม่ลืมค านึงถึงคือการให้
ผลตอบแทนการท างาน และสวสัดิการท่ีเหมาะสม รวมถึงสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกบั ชีวิต
ส่วนตวัของพนกังาน หรือนยัหน่ึงคือเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตการท างานนัน่เองดงัเช่นผูใ้ห้ขอ้มูล
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คนท่ี 5 ไดก้ล่าวไวว้า่ งานโรงแรมนัน่เป็นงานบริการลูกคา้ท่ีตอ้งมีการท างานเปิดตลอด 24 ชัว่โมง
ไม่มีวนัหยุด ดงันั้นมกัพบปัญหาว่าพนักงานโรงแรมนั้นท างานไม่เป็นเวลา และมีเวลาไม่ตรงกบั
ผูอ่ื้น ท าให้อาจไม่มีเวลาให้คนในครอบครัว ดงันั้นเร่ืองน้ีธุรกิจโรงแรม จะตอ้งเร่ิมบริหารจดัการ
เพื่อใหคุ้ณภาพชีวิตของบุคลากรของตนนั้นมีคุณภาพท่ีดีข้ึน โดยไดเ้สนอวา่ อาจท าการจดักิจกรรม
ใหพ้นกังาน สามารถน าเพื่อนหรือบุคคลในครอบครัวเขา้มาร่วมกิจกรรมได ้หรือในเร่ืองของงานท่ี
ตอ้งท าเป็นกะ จะตอ้งมีการจดัสรรให้เหมาะสม เช่น หากพนกังานเป็นผูห้ญิงจะตอ้งจดัให้อยูใ่นกะ
เชา้ กลบั เยน็ หรือ ดึกกลบัเชา้ไปเลย จะตอ้งไปมีให้กลบัในช่วงดึกเพราะจะค่อนขา้งเส่ียงอนัตราย 
รวมถึงท าการจดัรถรับส่ง เพื่ออ านวยความสะดวกและท าให้พนกังานรู้สึกปลอดภยัในการท างาน
ด้วย ซ่ึงเช่ือว่าหากมีการพฒันาในเร่ืองดังกล่าว จะท าให้พนักงานในองค์กรเกิดทศันคติท่ีดีต่อ
องคก์ร และลดความกงัวลในการท างานไปไดม้าก เป็นตน้ 

2) ด าเนินการภายใตค้วามซ่ือสัตยสุ์จริต ความโปร่งใสเป็นธรรม มีวฒันธรรม และ 
ค่านิยมท่ีดีงาม มีความมัน่คงน่าเช่ือถือ มีเกียรติภูมิและช่ือเสียงต่อสาธารณชนมากเท่าไร ย่อม
ก่อให้เกิดแรงศรัทธา แรงบนัดาลใจ และสร้างความภูมิใจให้แก้พนักงานให้เกิดทศันคติท่ีดี ต่อ
องคก์รมากข้ึนเท่านั้น ดงัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 1 กล่าววา่ คนท างานทุกคนก็อยากท่ีจะเลือกจะเขา้ร่วม
ท างานกบัองคก์รท่ีมีช่ือเสียง มีเกียรติ ดงันั้นองค์กรจะตอ้งด าเนินการภายใตค้วามสุจริต เป็นธรรม
เพื่อสะทอ้นสู่ภาพลกัษณ์ขององคก์ร ซ่ึงส่ิงน้ีเองจะสร้างความภาคภูมิใจท าให้พนกังานอยากอยูก่บั
องคก์ร เขาจะรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า เป็นท่ียอมรับของสังคม และรู้สึกมีเกียรติ ท่ีไดอ้ยูอ่งคก์รท่ีดีซ่ึง
พนักงานก็คือตวัแทนขององค์กรท่ีสามารถสะทอ้นภาพลกัษณ์ขององค์กรส่งต่อไปยงัลูกคา้และ
บุคคลภายนอกอีกดว้ย 

3) เป็นองคก์รท่ีเปิดรับส่ิงใหม่ๆอยูเ่สมอ และปรับตามสภาพสังคมท่ีเปล่ียนไปโดย 
น ามาปรับใชก้บัองค์กรอย่างเหมาะสม โดยผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 5 เสนอวา่ การปฏิบติังานในโรงแรม
ปัจจุบนัมีการแข่งขนักนัสูงข้ึน เร่ืองของเทคโนโลยีในการท างานเป็นส่ิงส าคญั เน่ืองจากจะเป็นการ
อ านวยความสะดวกใหพ้นกังานท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซ่ึงจะส่งผลดีต่อองคก์ร 
นอกจากน้ี ดงัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 2 กล่าวว่า ในองค์กรหน่ึงมกัจะมีบุคลากรหลากหลายรุ่น หลาย 
Generation ดงันั้นเป็นหนา้ท่ีขององคก์รท่ีจะตอ้งศึกษาถึงลกัษณะนิสัย ความแตกต่างของแต่ละช่วง
อายุ เน่ืองจาก ช่วงอายุต่างกนั ความตอ้งการก็ต่างกนัไป โดยอาจศึกษาและออกแบบการบริหาร
จดัการคนให้เกิดความลงตวัท่ีสุด โดยท่ีตอ้งค านึงถึงบุคลากรในองค์กรให้ไดรั้บผลประโยชน์ทุก
ฝ่ายเช่นเร่ืองของสวสัดิการ หากเป็นไปได ้ควรมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกบัพนกังานแต่ละช่วง
อายุ เน่ืองจากเล็งเห็นว่า ปัจจุบนั พนักงานวยัรุ่นบางคนไม่ตอ้งการวงเงินในการรักษาพยาบาล 
ในขณะท่ีพนักงานสูงอายุยงัคงตอ้งการอยู่ ในฐานะผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล จึงเห็นว่าควรมีการเพิ่ม
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ตัวเลือกให้พนักงานเลือกสวสัดิการตามท่ีตนเองต้องการ อย่างไรก็ตามเร่ืองน้ีย ังเป็นเร่ือง
ละเอียดอ่อนท่ีตอ้งศึกษาใหดี้ก่อน  

4) ใหมี้นโยบายการจดักิจกรรมการฝึกอบรมพฒันาบุคลากร เช่นการจดัใหมี้การ 
ฝึกอบรมภายในองคก์ร (In House Training) การส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอกองคก์ร รวมทั้ง 
การจดัใหมี้กิจกรรมท า Workshopโดยการอาจท าการยกปัญหาท่ีมีอยูห่รือเคยเกิดข้ึนจริงมาให้ศึกษา 
และทดลองปฏิบติั และสร้างเป็นแนวทางปฏิบติัหลงัการประชุม เป็นตน้ ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าว ท าให้
เขารู้สึกวา่การอยูใ่นองคก์รน้ีท าให้ไดพ้ฒันาความรู้ความสามรถของตนเองท าให้เกิดทศันคติท่ีดีต่อ
องค์กร ดงัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 5 ไดก้ล่าวว่า การฝึกอบรมสามารถท าไดท้ั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ืองาน
โดยตรง และทางอ้อม เพื่อเสริมสร้างทักษะต่างๆให้พนักงาน โดยอาจมีการจัดคลาสเรียน
บุคลิกภาพ การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ แต่งหนา้ท าผม ทกัษะการพูด เรียนภาษาองักฤษ หรือภาษาท่ี 3  
เป็นตน้ เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะสามารถเป็นความรู้ติดตวัพนกังาน  และท าใหเ้ขารู้สึกวา่ตนเองไดโ้อกาส
จากองค์กรในการพฒันาตนเองท่ีสามารถน ามาปรับใช้ในการท างานในชีวิตประจ าวนั ท าให้เกิด
ทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร 
 
ตำรำงที ่4.43  ผลการสัมภาษณ์ดา้นทศันคติต่อผูบ้งัคบับญัชา 
 

คน
ท่ี 

แจง้ช่ือ และ
ต าแหน่ง

ผูบ้งัคบับญัชาให้
พนกังานทราบอยา่ง

ชดัเจน 
 

การวางตวัของ
หวัหนา้ตอ้งให้
เกียรติผูท่ี้อยูใ่ต้
บงัคบับญัชา 

 

On the Job Training 
แนะน าและให้

ค  าปรึกษาและสอนงาน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

ใหค้วามเป็นธรรม ไม่
ล าเอียงหรือเลือก

ปฏิบติั 

1         
2         
3        
4         
5         
6        
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จำกตำรำงที ่4.43 พบวา่ การพฒันาและปรับปรุงดา้นประสบการณ์การท างานดา้น 
ทศันคติท่ีดีต่อผูบ้งัคบับญัชานั้น สามารถท าไดด้งัต่อไปน้ี 

1) การส่ือสารท่ีดีจากผูบ้งัคบับญัชา เป็นลกัษณะของการส่ือความจากผูบ้งัคบับญัชา 
ถึงผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีชดัเจน โดยการช้ีแจงใหเ้ขา้ใจ วสิัยทศัน์และเป้าหมายของงานและความส าเร็จ
ของงาน ความคาดหวงัขององค์กรต่อผลงานของพนักงานเป็นตน้ รวมถึงการแจง้ผลการท างาน 
ติดตาม และปรับปรุง พร้อมทั้งให้การแนะน าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา นอกจากการ
ส่ือสารท่ีดีแล้ว ทักษะทางด้านการฟังก็เป็นทกัษะท่ีส าคัญเช่นกันส าหรับการเป็นหัวหน้าท่ีดี 
กล่าวคือ ตอ้งรู้จกัฟังความเห็นของลูกน้องไม่เห็นว่าตนเองเป็นผูรู้้มากกว่า หรือมีประสบการณ์
มากกวา่ เพราะอาจจะท าใหลู้กนอ้งรู้สึกอึดอนัในการท างาน รู้สึกขาดอิสระและก่อให้เกิดทศันคติท่ี
ไม่ดีต่อหวัหนา้ไดซ่ึ้งอาจส่งผลกระทบต่อการท างานได ้เช่นเดียวกบัท่ี ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 4 กล่าวว่า 
ผูบ้งัคบับญัชาเป็นบุคคลท่ีใกล้ชิดกบัพนกังานในแผนกแต่ละแผนกมากท่ีสุด และการท างานจะ
ราบร่ืนได้หากพนักงานมีหัวหน้าท่ีดี รับฟังความคิดเห็น และการตัดสินใจของพนักงาน ให้
ค  าปรึกษาและเขา้ใจลูกน้อง หากหัวหน้าไม่เคยส่ือสารและไม่สนใจลูกน้องจะท าให้ลูกน้องรู้สึก
โดดเด่ียว ไม่มีท่ีพึ่งพิง ท างานไม่มีความสุข และลดแรงศรัทธาต่อผูบ้งัคบับญัชาลงไปในท่ีสุด  

2) หวัหนา้เป็นแบบอยา่งท่ีดี การวางตวัของหวัหนา้ตอ้งใหเ้กียรติผูท่ี้อยูใ่ตบ้งัคบั 
บญัชา ช่ืนชม และเห็นคุณค่าของการท างานของพนกังาน รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา และจริงใจต่อ
พนกังานดงัท่ี ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 5 กล่าววา่ หวัหนา้ท่ีดีตอ้งยอมรับวา่การให้เกียรติลูกนอ้งของเราและ
การให้การยอมรับลูกน้องอย่างจริงใจนั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก ท่ีจะท าให้เขาเกิดแรงจูงใจในการ
ท างานกบัเรา การให้เกียรติก็คือ เร่ืองอะไรท่ีเป็นเร่ืองส่วนตวัของเรา เราไม่ควรเอามาพูดในท่ี
สาธารณะ ไม่นินทาลบัหลงั การพูดจาท่ีสุภาพ และปฏิบติัต่อลูกน้องเหมือนเป็นคนในครอบครัว
เดียวกบัเรา ใหก้ารยอมรับในฐานะทีมงาน ส่ิงเหล่าน้ีตอ้งเร่ิมจากตวัหวัหนา้เองก่อนทั้งส้ิน ไม่วา่จะ
เป็นการทักทาย พูดคุย ถามทุกข์สุข ฯลฯ ลูกน้องเองก็จะเกิดความรู้สึกว่าหัวหน้ายอมรับเขา 
แรงจูงใจในการท างานก็เกิดข้ึนไดไ้ม่ยากอยา่งแน่นอนนอกจากน้ีเร่ืองของการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
เป็นส่ิงท่ีผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลของโรงแรมบอกเป็นเสียงเดียวกนัว่า ถ้าหัวหน้างานอยากจะบริหาร
ลูกนอ้งไดดี้นั้น ตอ้ง “เอาใจลูกนอ้งมาใส่ใจเรา” เราตอ้งเขา้ใจเขาวา่ เขาก าลงัคิดอะไร รู้สึกอยา่งไร 
ลองดูวา่ถา้เป็นเราโดนเขา้แบบนั้นเราจะรู้สึกอยา่งไร ลูกนอ้งเราเองก็เช่นเดียวกนั เช่น หวัหนา้งาน
บางคนมกัจะโวยวาย ตีโพยตีพาย และด่ากราดลูกน้องท่ีท างานไม่ได้ดั่งใจต่อหน้าลูกน้องคน
อ่ืนๆ  เพื่อความสะใจของเขา ลองถามตวัเองดูวา่ ถา้เป็นเรา เราชอบหรือไม่ท่ีโดนหวัหนา้ของเราด่า
กราดแบบนั้นต่อหน้าคนอ่ืนดงันั้นการท่ีจะท าให้ลูกน้องมีทศันคติท่ีดีต่อหัวหน้างาน ควรท่ีจะให้
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เกียรติลูกนอ้ย เม่ือมีส่ิงท่ีผิดพลาดหรือไม่สมควรก็ควรตกัเตือนเป็นการส่วนตวั และหากลูกนอ้งท า
ส่ิงท่ีดีท่ีควรไดรั้บค าช่ืนชมก็ควรช่ืนชมอยา่งเปิดเผย เป็นตน้ 

3) On the Job Training  แนะน า สอนงานและใหค้ าปรึกษา ควบคุมดูแลใหบุ้คลากร 
ลงมือปฏิบติังานจริง โดยใหค้  าปรึกษาแนะน าอยา่งใกลชิ้ด ดงัท่ีผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 6 กล่าววา่ หวัหนา้มี
หนา้ท่ีในการแนะน าสอนงาน ควบคุมดูแล โดยอาจจดัให้มีพี่เล้ียงซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งสอนเฉพาะเร่ือง
งานเท่านั้น อาจรวมถึงการใหค้  าปรึกษาในเร่ืองเก่ียวกบัคน และการวางตวัในองคก์ร เป็นตน้  

4) ใหค้วามเป็นธรรม ไม่ล าเอียง หรือเลือกปฏิบติักบัพนกังานคนใดคนหน่ึง หวัหนา้ 
จะตอ้งมีความเป็นกลาง มีบรรทดัฐานเดียวกนัในการปกครองดูแลลูกนอ้งของตนเอง หากหวัหนา้มี
ความไม่เป็นธรรมจะส่งผลต่อความสัมพนัธ์ของลูกนอ้งอยา่งแน่นอน ซ่ึงอาจก่อให้เกิดปัญหาเร่ือง
คนในองคก์รได ้ดงันั้นการท่ีหวัหนา้งานปฏิบติัต่อลูกนอ้งในแนวทางเดียวกนันั้นนอกจากจะเป็น
การลดปัญหาขอ้ขดัแยง้ระหวา่งเพื่อนร่วมงานในองคก์รแลว้ ยงัท าใหลู้กนอ้งเกิดทศันคติท่ีดีต่อปกติ
ต่อหวัหนา้ของตนอีกดว้ย ดงัท่ีผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 3กล่าววา่ ถา้หวัหนา้งานมีลูกนอ้งมากกวา่ 1คน ส่ิงท่ี
หวัหนา้งานจะตอ้งระวงัคือ เร่ืองของการปฏิบติัตนไม่เป็นธรรม เราเองอาจจะรู้สึกวา่เป็นธรรม แต่
ลูกนอ้งกลบัมองวา่ไม่เป็นธรรม เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีกระทบกบัความรู้สึกของลูกนอ้งไดง่้ายมาก ใน
การท าตวัของหวัหนา้นั้น จะตอ้งคิดให้ดี ถา้เราท าแบบน้ีกบัคนน้ีแลว้ ถา้เกิดกรณีแบบเดียวกนักบั
คนอ่ืน เราจะท าแบบน้ีหรือไม่  เป็นตน้ 
 
ตำรำงที ่4.44  ผลการสัมภาษณ์ดา้นทศันคติต่อเพื่อนร่วมงาน 
 

คนท่ี กิจกรรมละลายพฤติกรรมบ่อยๆ ใหค้วามส าคญักบัการ สร้างทีมเวร์ิกท่ี
แขง็แกร่ง 

1    
2     
3    
4     
5     
6   
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 จากตารางท่ี 4.44  พบวา่ การพฒันาและปรับปรุงดา้นประสบการณ์การท างานดา้น
ทศันคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงานนั้น โดยสามารถท าไดด้งัต่อไปน้ี 

1) จดักิจกรรมละลายพฤติกรรมบ่อยๆ  ส่งเสริมจดักิจกรรมใหพ้นกังานกระท า 
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม โดยอาจมีจุดหมายหลกัในการร่วมกนัพฒันางาน หรือคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนกังานเอง ซ่ึงผลพลอยท่ีส าคญั คือ การพฒันาตวัพนกังานเองในหลายๆ ดา้น ทั้งในเร่ืองของการ
ท างานเป็นทีม การสร้างทกัษะคิดวเิคราะห์เพื่อแกปั้ญหา การรู้จกัใชค้วามริเร่ิมสร้างสรรค ์ดงัท่ีผูใ้ห้
ขอ้มูลคนท่ี 2 กล่าวว่า การจดักิจกรรมเป็นส่ิงท่ีจะท าให้เกิดความคุน้เคยกบัพนกังานในองค์กรไม่
เพียงแต่พนักงานในแผนกของตัวเองเท่านั้ น แต่ยงัข้ามไประหว่างแผนกอีกด้วย ซ่ึงจะท าให้
พนักงานทุกคนในองค์กรเห็นหน้ากันทั่วถึง และมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ประสบการณ์ร่วมกนั อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยรูปแบบกิจกรรมอาจจะท าเป็น
กิจกรรมสนุกสนานละลายพฤติกรรมหรือเป็นรูปแบบก่ึงวชิาการ ก่ึงกิจกรรม เป็นตน้ 

2) ใหค้วามส าคญักบัการสร้างทีมเวร์ิคท่ีแขง็แกร่งเป็นเร่ืองท่ีส าคญัในการท างานให้ 
ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีและราบร่ืน โดยการสร้างทีมเวิร์คท่ีดีให้เกิดข้ึนไดน้ั้น องคก์รจะตอ้งแสดง
ให้เห็นว่าพนกังานทุกคนมีความส าคญัและเป็นส่วนหน่ึงของทีม ดงัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 1 กล่าวว่า 
ทีมนบัวา่เป็นส่ิงส าคญัของการท างานไม่วา่จะในองคก์รไหน เน่ืองจากบุคลากรท่ีจะผลกัดนัให้งาน
ใหมี้ประสิทธิผลท่ีดีนั้นยอ่มตอ้งอาศยัการร่วมแรงร่วมใจกนัในทีม ไม่สามารถท างานเพียงล าพงัคน
เดียวได ้ไม่วา่จะเป็นแผนกหนา้บา้น หรือหลงับา้นก็ตาม ดงันั้นเป็นหนา้ท่ีขององคก์รทั้งฝ่าบริหาร
และหัวหน้าผูใ้กล้ชิดกบัลูกน้องท่ีสุดท่ีจะตอ้งท าการสร้างความเขา้ใจให้พนักงานเขา้ใจปัจจยัท่ี
ส าคญั และองคป์ระกอบส าคญัของทีมซ่ึงท าให้เกิดทีมเวิร์คข้ึนในองคก์ร โดยเสนอวา่อาจท าความ
เขา้ใจให้ตรงกนัในวตัถุประสงคท่ี์แต่ละแผนกตอ้งท าให้ส าเร็จ รวมถึงสอดแทรกการท ากิจกรรมท่ี
จะส่งเสริมใหค้วามเป็นทีมเวร์ิคแขง็แกร่งยิง่ข้ึน เป็นตน้ 
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บทที ่5 
 

สรุป อภปิรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 

  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษา เร่ือง แนวทางการส่งเสริมความผูกพนัของพนักงาน
โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร  และเพื่อศึกษาความผกูพนัต่อ
องคก์รของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครแต่ละระดบั นอกจากน้ียงัเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเสนอแนะเป็น
แนวทางในการส่งเสริมความผกูพนัในองคก์รของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 
 การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาโดยใชว้ิธีการวิจยัแบบผสมผสานระหว่างรูปแบบการวิจยั
เชิงปริมาณและการวจิยัเชิงคุณภาพ  

การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ พนักงานประจ าโรมแรมใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยศึกษาเฉพาะโรงแรมท่ีจดทะเบียนเป็นสมาชิกของสมาคม
โรงแรมไทย ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 58 แห่ง  

ส่วนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน และในการ
วเิคราะห์ขอ้มูลจะใชส้ถิติเชิงพรรณนา โดยใชก้ารแจกแจงค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบที(t-test)และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ภายหลงัดว้ยวิธี
LSD และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter Multiple Regression)  ส าหรับการวิจยั
เชิงคุณภาพไดท้ าการสัมภาษณ์ ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยท าการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ดว้ยวิธีวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) 
และน าขอ้มูลท่ีได้มาสรุปประเด็นส าคญัเพื่อน าเสนอแนวทางการการส่งเสริมความผูกพนัของ
พนกังานโรงแรมในกรุงเทพมหานคร 
 ผูว้จิยัขอน าเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 5.1 สรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 
 5.2 การอภิปรายผล 
 5.3 ข้อ เสนอแนะแนวทางการส่ง เส ริมความผูกพันของพนักงานโรงแรมใน 
กรุงเทพมหานคร 
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5.1   สรุปผลกำรวจิัย 
 

  5.1.1  กลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ช้ในกำรวจัิย (ปัจจัยส่วนบุคคล) 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ีคือ พนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 
400 คน พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52 มีอายุ 14-33 ปี จ  านวน 192 
คิดเป็นร้อยละ 48 สถานภาพโสด จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 มีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 ท างานในแผนกบริการ จ านวน 320 คน คิดเป็นร้อย
ละ 80ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 1-2 ปี จ  านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 ผลตอบแทนหรือ
รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาท จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8 และมีระยะทาง
จากท่ีพกัหรือบา้นไปยงัท่ีท างาน 5-15 กิโลเมตรจ านวน 119 คน คิดเป็น 29.8  

  5.1.2  ด้ำนลักษณะงำนและควำมผูกพันต่อองค์กร  ของพนักงานโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานคร เม่ือพิจารณาจ าแนกตามระดบัโรงแรม 

ระดบั 5 ดาว ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.99, SD. = 0.56) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
เร่ืองล าดบัค่าเฉล่ีย 3 ล าดบั มากท่ีสุดคือ ความหลากหลายของงาน รองลงมาคือ ความมีอิสระในการ
ท างาน และ ผลป้อนกลบัของงาน 
  ระดบั 4 ดาว ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.86, SD. = 0.50) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
เร่ืองล าดบัค่าเฉล่ีย 3 ล าดบัมากท่ีสุดคือ ความหลากหลายของงาน รองลงมาคือ ความมีอิสระในการ
ท างาน และผลป้อนกลบัของงาน 
  ระดบั 3 ดาว ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  =3.77, SD. = 0.54) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
เร่ืองล าดบัค่าเฉล่ีย 3 ล าดบัมากท่ีสุดคือ ความมีอิสระในการท างาน รองลงมาคือ ความหลากหลาย
ของงาน และความคาดหวงัในโอกาสกา้วหนา้ 
  ระดบั 2 ดาว ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.11, SD. = 0.52) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
เร่ืองล าดบัค่าเฉล่ีย 3 ล าดบัมากท่ีสุดคือ ความมีอิสระในการท างาน ความคาดหวงัในโอกาส
กา้วหนา้ และผลป้อนกลบัของงาน 

  5.1.3  ด้ำนประสบกำรณ์กำรท ำงำน และควำมผูกพันต่อองค์กร ของพนกังานโรงแรมใน
เขตกรุงเทพมหานคร เม่ือพิจารณาจ าแนกตามระดบัโรงแรม 

  ในระดบั 5 ดาว ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.04, SD. = 0.54) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ีย 3 ล าดบั มากท่ีสุดคือ ทศันคติต่อเพื่อนร่วมงาน รองลงมาคือ ทศันคติต่อ
ผูบ้งัคบับญัชา และความรู้สึกวา่ตนเองมีความส าคญัต่อองคก์ร 
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  ในระดบั 4 ดาว ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.89, SD. = 0.64) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ีย 3 ล าดบั มากท่ีสุดคือ ทศันคติต่อเพื่อนร่วมงาน รองลงมาคือ ทศันคติต่อ
ผูบ้งัคบับญัชา  และความรู้สึกวา่ตนเองมีความส าคญัต่อองคก์ร 
  ในระดบั 3 ดาว ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.86, SD. = 0.56) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ีย 3 ล าดบั มากท่ีสุดคือ ทศันคติต่อผูบ้งัคบับญัชา รองลงมาคือ ทศันคติต่อ
เพื่อนร่วมงาน และความรู้สึกวา่ตนเองมีความส าคญัต่อองคก์ร 
  ในระดบั 2 ดาว ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.11, SD. = 0.56) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ีย 3 ล าดบั มากท่ีสุดคือ ทศันคติต่อเพื่อนร่วมงาน รองลงมาคือ ทศันคติต่อ
ผูบ้งัคบับญัชา และทศันคติต่อองคก์ร 

  5.1.4  ด้ำนควำมผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือ
พิจารณาจ าแนกตามระดบัโรงแรม 
  ในระดบั 5 ดาว ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (   = 4.08, SD. = 0.51) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
เรียงล าดบั จากค่าเฉล่ีย 3 ล าดบั มากท่ีสุดคือ ความตอ้งการด ารงสมาชิกภาพในองคก์ร รองลงมาคือ
ความเต็มใจ ในการปฏิบติังานอย่างเต็มท่ีเพื่อผลดีต่อองค์กรและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยม
ขององคก์ร 
  ในระดบั 4 ดาว ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.94, SD. = 0.56) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ีย 3 ล าดบั มากท่ีสุดคือ ความเต็มใจในการปฏิบติังานอย่างเต็มท่ีเพื่อผลดีต่อ
องคก์รรองลงมาคือ ความตอ้งการด ารงสมาชิกภาพในองคก์ร และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยม
ขององคก์ร 
  ในระดบั 3 ดาว ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.94, SD. = 0.56) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ีย 3 ล าดบั มากท่ีสุดคือ ความเต็มใจในการปฏิบติังานอย่างเต็มท่ีเพื่อผลดีต่อ
องคก์รรองลงมาคือ ความตอ้งการด ารงสมาชิกภาพในองคก์รและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยม
ขององคก์ร  
  ในระดบั 2 ดาว ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.03, SD. = 0.53) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ีย 3 ล าดบั มากท่ีสุดคือ ความตอ้งการด ารงสมาชิกภาพในองคก์รรองลงมาคือ
ความเต็มใจในการปฏิบติังานอย่างเต็มท่ีเพื่อผลดีต่อองค์กรและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยม
ขององคก์ร 
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  5.1.5  ผลกำรวจัิยตำมวตัถุประสงค์ข้อที ่1 
  ศึกษาความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร ผลวิเคราะห์
เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วน
บุคคลแตกต่างกนั พบวา่  

  5.1.5.1  พนกังานท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมไม่แตกต่าง
กนั แต่เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ในดา้นความเตม็ใจในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ีเพื่อผลดีต่อองคก์ร
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยพนกังานโรงแรมเพศชาย มีระดบัความผกูพนั
มากกวา่พนกังานเพศหญิงซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

  5.1.5.2  พนกังานท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมไม่แตกต่าง
กนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร และดา้น
ความตอ้งการด ารงสมาชิกภาพในองคก์ร มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวเ้ม่ือทดสอบเป็นรายคู่ภายหลงั พบวา่พนกังาน
โรงแรม ท่ีมีอายุระหวา่ง 14-33 ปี (  =3.75) มีความผกูพนัต่อองคก์รในดา้นการยอมรับเป้าหมาย
และค่านิยมขององคก์ร นอ้ยกวา่พนกังานท่ีมีอายุระหวา่ง 34-48 ปี (  = 3.91 ) และ 49-68 ปี (  = 
4.00) และพนกังานโรงแรม ท่ีมีอายุระหวา่ง 14-33 ปี (  =3.85) มีความผูกพนัต่อองคก์รในดา้น
ความตอ้งการด ารงสมาชิกภาพในองคก์ร นอ้ยกวา่พนกังานท่ีมีอายุระหวา่ง 34-48 ปี (  = 4.0 )และ
49-68 ปี (  = 4.15) 

  5.1.5.3  พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวม
แตกต่างกนั และรายดา้นพบว่าดา้นการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ดา้นความเต็มใจ
ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ท่ีเพื่อนผลดีต่อองคก์ร และ ความตอ้งการด ารงสมาชิกภาพในองคก์รแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เม่ือทดสอบเป็นรายคู่
ภายหลงั พบวา่พนกังานโรงแรมท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี (  = 3.69) มีความผกูพนัต่อ
องคก์รในดา้นการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์รนอ้ยกวา่พนกังานท่ีมีการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรีและ พนกังานท่ีมีการศึกษาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี (  = 4.17) ตามล าดบั  พนกังานทีมี
ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี (  = 4.08) มีความเต็มใจในการปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ีเพื่อผลดีต่อ
องคก์รนอ้ยกวา่พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ( = 4.30) และพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา
ต ่ากว่าปริญญาตรี (  = 4.85) มีความตอ้งการด ารงสมาชิกภาพในองคก์รมากกวา่พนกังานระดบั
การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี (  = 4.28)  และพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี (  = 3.99)
ตามล าดบั 
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   5.1.5.4  พนกังานท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวม
แตกต่างกนัและเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร และความ
ตอ้งการด ารงสมาชิกภาพในองคก์รแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เม่ือทดสอบเป็นรายคู่ภายหลงั พบวา่พนกังานโรงแรม ท่ีหยา่ร้างหรือแยกกนั
(  = 3.52)อยูมี่ความผกูพนัต่อองคก์รในดา้นการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์รนอ้ยกวา่
พนกังานท่ีโสด (  = 3.81) และพนกังานท่ีแต่งงาน (  = 3.95) ตามล าดบั และ พนกังานโรงแรม ท่ี
หยา่ร้างหรือแยกกนั (  = 3.60)อยูมี่ความผกูพนัต่อองคก์รในดา้นความตอ้งการด ารงสมาชิกภาพใน
องคก์รนอ้ยกวา่พนกังานท่ีโสด (  =3.88) และพนกังานท่ีแต่งงาน (  = 4.11) ตามล าดบั 

  5.1.5.5  พนกังานท่ีมีต าแหน่ง/แผนกแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวม 
และรายดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้ 
   5.1.5.6  พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกัน มีความผูกพนัต่อ
องคก์รโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
   5.1.5.7  พนักงานท่ีมีรายได้/ค่าตอบแทนโดยเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีความ
ผกูพนัต่อองค์กรโดยรวม และรายดา้นไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้        
   5.1.5.8  พนกังานท่ีมีระยะทางจากบา้นหรือท่ีพกัไปยงัท่ีท างานแตกต่างกนั มีความ
ผูกพนัต่อองค์กรโดยรวมแตกต่างกนั และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ความเต็มใจในการปฏิบติั
หน้าท่ีเพื่อผลดีต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้เม่ือทดสอบเป็นรายคู่ภายหลงั พบวา่  พนกังานท่ีมีระยะทางจากท่ีพกัถึงท่ีท างาน
5-15 กิโลเมตร (  = 4.31) จะมีความเต็มใจในการปฏิบติังานมากกวา่ พนกังานท่ีมีระยะทางจาก
บา้นถึงท่ีท างานนอ้ยกวา่5กิโลเมตร (  = 4.22 )พนกังานท่ีมีระยะทางจากท่ีพกัถึงท่ีท างานมากกวา่
50 กิโลเมตร (  = 4.04)และ พนกังานท่ีมีระยะทางจากท่ีพกัถึงท่ีท างานอยูท่ี่ 31-50 กิโลเมตร และ
(  = 4.01) ตามล าดบั 

5.1.6  ผลกำรวจัิยตำมวตัถุประสงค์ข้อที ่2 
  พนักงานท่ีท างานในโรงแรมท่ีมีระดับโรงแรมแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กร
โดยรวมไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการยอมรับเป้าหมายและค่านิยม
ขององคก์ร และดา้นความตอ้งการด ารงสมาชิกภาพในองคก์รแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 ค่า p เท่ากบั .01 และ .03 ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เม่ือท าการ
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เปรียบเทียบเพื่อทดสอบหาความแตกต่างกนัของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบวา่พนกังานท่ีท างาน
ในโรงแรมระดบั 5 ดาว 4 ดาว และ 3 ดาว มีความผกูพนัต่อองคก์รในดา้นการยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์กร และดา้นความตอ้งการด ารงสมาชิกภาพในองค์กรอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05โดยพนกังานท่ีท างานโรงแรมระดบั 3 ดาว (  = 3.70 ) และ 4 ดาว (  = 3.76) มีความ
ผูกพนัต่อองค์กรด้านการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรน้อยกว่า พนักงานท่ีท างาน
โรงแรมระดบั 5 ดาว (  = 3.97) และพนกังานท่ีท างานโรงแรมระดบั 4 ดาว (  = 3.84 )มีความ
ผกูพนัต่อองคก์รดา้นความตอ้งการด ารงสมาชิกภาพในองคก์รนอ้ยกวา่ระดบั 5 ดาว (  =4.05) 

5.1.7  ผลกำรวจัิยตำมวตัถุประสงค์ข้อที ่3 
เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในเขต

กรุงเทพมหานคร ปัจจยัทั้งดา้นลกัษณะงานและประสบการณ์ในการท างานโดยรวม มีอิทธิพลต่อ
ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมพบว่ามีอิทธิพลต่อ
ความผูกพนัต่อองค์กร และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ประกอบดว้ย 
ดา้นความมีอิสระในการท างาน ด้านความหลากหลายของงาน และปัจจยัด้านประสบการณ์การ
ท างาน ประกอบดว้ยความรู้สึกวา่ตนเองมีความส าคญัต่อองคก์ร ทศันคติต่อองคก์ร และทศันคติต่อ
ผูบ้งัคบับญัชา มีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และหากพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
   5.1.7.1  ปัจจยัดา้นลกัษณะงานมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองค์กรของพนกังาน
โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมพบวา่ มีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร และเม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบวา่ การมีปฎิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น และผลป้อนกลบัของงาน มีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์รในดา้นการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ความมีอิสระในการท างาน มีอิทธิพลต่อ
ความผูกพนัต่อองค์กรในด้านมีความเต็มใจในการปฏิบติังานอย่างเต็มท่ีเพื่อผลดีต่อองค์กร ด้าน
ความหลากหลายของงาน มีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รในดา้นความตอ้งการด ารงสมาชิกภาพ
ในองค์กรโดยมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว้
  5.1.7.2  ปัจจยัดา้นประสบการณ์การท างานมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของ
พนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมพบวา่มีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทัศนคติต่อองค์กร มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กรในด้านการ
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ทศันคติต่อผูบ้งัคบับญัชาและ ทศันคติต่อเพื่อนร่วมงาน มี
อิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กรในด้านมีความเต็มใจในการปฏิบติังานอย่างเต็มท่ีเพื่อผลดีต่อ
องคก์ร ความรู้สึกว่าคนเองมีความส าคญัต่อองค์กร ทศันคติต่อองคก์ร ทศันคติต่อเพื่อนร่วมงาน มี
อิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กรในด้านความตอ้งการด ารงสมาชิกภาพในองค์กรโดยมีอิทธิพล
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  
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5.1.8 ผลกำรวจัิยเพือ่ตอบวตัถุประสงค์ข้อที ่4 
เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมความผกูพนัของพนกังานโรงแรมในกรุงเทพมานคร  

ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลคือ ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลของโรงแรมในกรุงเทพมหานคร จ านวน 6 
โรงแรม ได้แก่  โรงแรมเชอราตนั แกรนด์ สุขุมวิท  โรงแรมนารายณ์ โรงแรมอมารีบูเลอวาท
โรงแรมเชลดอน สาทร และโรงแรมซิต้ีลอร์จ 19 พบว่าผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลของโรงแรมใน
กรุงเทพมหานคร  ได้เล็งเห็นถึงความส าคญักับการดูแลพนักงาน โดยถือว่าพนักงานเป็นลูกค้า
ภายในองคก์ร (Internal customer) ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีในส่งมอบบริการอยา่งมีคุณภาพไปยงัแขก แต่
เน่ืองดว้ยสภาวะในปัจจุบนัธุรกิจท่องเท่ียวและโรงแรม รวมถึงธุรกิจบริการอ่ืนๆมีปัญหาในเร่ือง
ของอตัราการหมุนเวียนค่อนขา้งสูง (Turnover) เม่ือมีการหมุนเวียนการเขา้-ออกจากองคก์ร ท าให้
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตอ้งสุญเสียทั้งเวลาและงบประมาณไปกบัการลงทุนฝึกอบรมพนกังานใหม่เขา้
มาท างาน ท าให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษยเ์ล็งเห็นว่าการรักษาบุคลากรเดิมนั้นเกิดประโยชน์ต่อองค์กร
มากกวา่ ดงันั้นจึงเห็นความส าคญัของการส่งเสริมความผูกพนัต่อองคก์รให้กบัพนกังานในองคก์ร 
เพื่อท่ีว่าพนักงานจะได้เกิดการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร มีความเต็มใจในการ
ปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ีเพื่อผลดีต่อองคก์ร และมีความตอ้งการด ารงสมาชิกภาพในองคก์ร 
  เน่ืองจากผลจากการวิจยัเชิงปริมาณ ท่ีได้จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามพนักงาน
โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 400 ชุด  พบวา่ ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน และดา้นประสบการณ์การ
ท างานโดยรวมทุกตวัแปร มีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองค์กร และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ไดแ้ก่ ความมีอิสระในการท างาน ความหลากหลายของงาน และปัจจยัดา้น
ประสบการณ์การท างาน ไดแ้ก่ ความรู้สึกวา่ตนเองมีความส าคญัต่อองคก์ร ทศันคติต่อองคก์ร และ
ทศันคติต่อผูบ้งัคบับญัชา จึงได้น าปัจจยัท่ีผ่านการวิเคราะห์พบว่ามีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อ
องค์กรมาตั้งเป็นประเด็นค าถามสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคลไดแ้สดงทศันะ
เก่ียวกบัแนวทางการส่งเสริมความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครไว้
ตามประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 
  

ปัจจัยด้ำนลกัษณะงำน 
5.1.8.1 ด้ำนควำมมีอสิระในกำรท ำงำน 
1) ใหแ้สดงความคิดเห็นและตอบขอ้ซกัถาม ใหอ้ านาจในการตดัสินใจอยา่งมี 

ขอบเขต และหวัหนา้รับผดิชอบในการตดัสินใจของพนกังานท่ีอยูภ่ายใตก้ารดูแล 
2) ใหพ้นกังานมีความสมดุลในชีวติการท างาน  
3) ใหอ้ านาจการตดัสินใจและบริหารการจดัการท างานของตนเอง 
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5.1.8.2 ด้ำนควำมหลำกหลำยของงำน 
1) สอนงานใหม่อยูเ่สมอ และใหล้องท า และตรวจสอบวา่ถูกตอ้งไหม  
2) จดัใหมี้การหมุนเวยีนเปล่ียนงาน  Job Rotation ใหไ้ดรู้้หลากหลายงาน เป็น 

โอกาสในการพฒันาพนกังาน มีการจดัอบรม Training เสมอ 
3) จดัใหมี้การปรับปรุงออกแบบงาน Job Redesign เพื่อดึงดูดใจของพนกังาน 

มากข้ึน  โดยขยายขอบเขตของงาน Job Enlargement เป็นการเพิ่มหนา้ท่ีความรับผิดชอบของ
พนกังานใหม้ากข้ึนและ เพิ่มความส าคญัของงาน Job Enrichment 

4) จดัใหมี้การทดแทนต าแหน่งงาน Job Replacement โดยท าการแต่งตั้งโยกยา้ย 
จากคนภายในองคก์รเดียวกนัก่อน 

5.1.8.3 ด้ำนกำรโอกำสมีปฏิสัมพนัธ์กบัผู้อืน่ 
1) การใหท้ างาน Cross work ในแต่ละแผนก จะไดรู้้และเกิดความเขา้ใจวา่คน 

อ่ืนเขารู้สึกอยา่งจะไดเ้ขา้ใจกนัและกนัมากข้ึน 
2) จดัประชุมกลุ่มยอ่ย-ใหญ่อยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เปิดโอกาสให้ 

บุคลากรในองคก์รไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนพดูคุยกนั  
3) จดักิจกรรมเพื่อสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานภายในองคก์ร และระหวา่ง 

พนกังานกบัลูกคา้ 

5.1.8.4 ด้ำนโอกำสก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน   
1) ใหท้  าการทดลองท างานในต าแหน่งงานท่ีสูงข้ึน 
2) ท า Job Redefine ส าหรับพนกังานท่ีมีความสามารถโดดเด่น  
3) วางแผนจดักิจกรรมดา้นการพฒันาอาชีพ (Career planning) ใหช้ดัเจน 

 
5.1.8.5 ด้ำนกำรผลป้อนกลบัของงำน 
1) การตั้ง KPI ในการท างานให้แก่พนกังานทุกคน เพื่อใหส้ามารถวดัผลการ 

ท างานไดอ้ยา่งชดัเจน 
2) แจง้ผลการประเมินผลงาน ติดตามผล 
3) ใหค้  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื่อใหเ้กิดการพฒันาในการ 

ท างานใหดี้ยิง่ข้ึน 
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ปัจจัยด้ำนประสบกำรณ์ 
5.1.8.6 ด้ำนควำมรู้สึกว่ำตนเองมีควำมส ำคัญต่อองค์กร 
1) พนกังานทุกคนไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารเดียวกนักบัท่ี คนอ่ืนๆในองคก์รรับรู้ 
2) ใหพ้นกังานไดรั้บรู้ข่าวสารอยา่งถูกตอ้งในทุกดา้นอยา่งเปิดเผย  
3) รับฟังความคิดเห็นของพนกังานผา่นทุกช่องทาง  และหากเป็นส่ิงส าคญั 

เร่งด่วน ตอ้งรีบท าใหเ้ห็นผลในทนัที เช่นมีการประชุมใหญ่ ประชุมเล็ก ประชุมยอ่ย หรือมีกล่องรับ
ฟังขอ้ความเห็น 

4) กระจายอ านาจในการท างาน ใหพ้นกังานมีส่วนในการออกความเห็น  
ตดัสินใจในภาระหนา้ท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบอยู ่

5) จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อพนกังานภายในองคก์ร เช่น มอบรางวลัพนกังานดีเด่น  
จดังานวนัเกิดใหพ้นกังาน จดักีฬาสีในองคก์ร เป็นตน้ 

6) ใหสิ้ทธิพิเศษกบัพนกังานในองคก์ร เช่น ใหพ้นกังานมีส่วนลด หรือใช ้
บริการของทางโรงแรมหรือโรงแรมในเครือฟรี เป็นตน้  

5.1.8.7 ด้ำนทศันคติต่อองค์กร   
1) ใหค้วามส าคญัต่อคุณภาพชีวิตของพนกังาน  
2) ด าเนินการภายใตค้วามซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อความมัน่คง 

น่าเช่ือถือ มีเกียรติ มีช่ือเสียงต่อสาธารณาชน 
3) เป็นองคก์รท่ีมีนโยบายเปิดรับส่ิงใหม่ๆ ปรับสภาพใหเ้หมาะสมกบัยคุสมยั  

รวมถึงความตอ้งการของบุคลากรในองคก์ร 
4) ใหมี้นโยบายการจดักิจกรรมการฝึกอบรมพฒันาบุคลากรในองคก์รรูปแบบ 

ต่างๆ  

5.1.8.8 ด้ำนทศันคติต่อผู้บังคับบัญชำ 
1) การส่ือสารท่ีดีจากผูบ้งัคบับญัชา  มีทกัษะการพดู ทกัษะการฟัง การตดัสินใจ 

ท่ีดี 
2) ผูบ้งัคบับญัชาเป็นแบบอยา่งท่ีดี ใหเ้กียรติลูกนอ้ง  
3) ผูบ้งัคบับญัชาใหค้  าปรึกษา แนะน าสอนงาน ควบคุมดูแลลูกนอ้งอยา่งใส่ใจ 

ใกลชิ้ด 
4) จดักิจกรรมเสริมสร้างความสัมพนัธ์ในองคก์ร 
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5.1.8.9 ทศันคติทีด่ีต่อเพือ่นร่วมงำน 
1) มีกิจกรรมละลายพฤติกรรมบ่อยๆ   
2) ใหค้วามส าคญักบัการสร้างการท างานเป็นทีมท่ีแขง็แกร่ง 

 

5.2 อภิปรำยผล 
  การวิจยัเร่ือง แนวทางการส่งเสริมความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานคร ท าใหท้ราบถึงความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมแต่ละระดบัโรงแรมใน
เขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานคร และความคิดเห็นของผู ้จ ัดการฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานคร จากการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการด้านธุรกิจท่ีพกัและ
ธุรกิจบริการอ่ืนๆ โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปใช้ประกอบการวางแผน และเป็นแนวทางใน
การพฒันาด้านการจดัการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
พนกังานผูใ้หบ้ริการ เพื่อประโยชน์ต่อองคก์รต่อไป 
 ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดน้ าผลการศึกษามาพิจารณาประกอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงขอ้มูลจากแบบสอบถามและสัมภาษณ์เก่ียวกบัแนวทางการส่งเสริมความผูกพนัต่อองค์กร
ของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสามารถอภิปรายผลการศึกษาได ้ดงัน้ี 
 
  5.2.1  ปัจจัยส่วนบุคคล  

 

   5.2.1.1  เพศ  
  การเปรียบเทียบระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในเขต

กรุงเทพมหานครจ าแนกตามเพศ ผลการวิจยัพบวา่ พนกังานโรงแรมมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยเพศชายมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์รสูงกว่าเพศ
หญิง อาจเน่ืองมาจากว่าปัญหาการหมุนเวียนเข้า-ออกของพนักงานในองค์กรท่ีประสบอยู่ใน
ปัจจุบนั เช่นการเปล่ียนแปลงของจ านวนบุคลากร ปัญหาทางดา้นการบริหารงาน ในส่วนบุคลากร
เพศชายนั้นจะมีสภาวะจิตใจท่ีเขม้แขง็ สามารถท่ีจะคิดหาแนวทางในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนได ้และ
บุคลากรเพศชายจะไม่ให้ความส าคญักบัปัญหาเล็กๆนอ้ยๆท่ีเกิดข้ึนในองค์กร เช่นปัญหาระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชา  เพื่อนร่วมงาน ซ่ึงอาจจะเป็นสาเหตุท าให้ระดบัความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากร
ในองค์กรเพศหญิงน้อยกว่าเพศชาย สอดคลอ้งกบังานวิจยัภายในประเทศของเนตรนภา นนัทพร
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วญิญู (2551) พบวา่ พนกังานท่ีมีเพศต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั เซ็นทรัล รี
เทลคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดัโดยภาพรวมแตกต่างกนั พนกังานชายและหญิงมีความผูกพนัแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพนักงานชายมีความผูกพันสูงกว่าพนักงานหญิง 
สอดคลอ้งกบั มรกต ศรีตูมแก้ว (2555) พบว่า พนกังานเพศชาย มีความผูกพนัต่อองค์กรมากกว่า
พนกังานเพศหญิง โดยพบว่าพนกังานชาย มีความผกูพนัต่อองคก์รไดค้่า chi-square เท่ากบั 2.44 
และค่า significance เท่ากบั .009 แสดงว่าปัจจยัดา้นเพศมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความผูกพนัต่อ
องคก์ร 

   5.2.1.2 อำยุ 
   กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกอายขุองพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร จาก
ผลการวิจยัพบว่าพนักงานท่ีมีอายุระหว่าง 14-33 ปี มีความผูกพนัต่อองค์กรในด้านการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององคก์รและ ความตอ้งการด ารงสมาชิกภาพในองคก์ร นอ้ยกวา่พนกังานท่ี
มีอายุระหวา่ง 34-48 ปี และ 49-68 ปี ตามล าดบั กล่าวคือ พนกังานยิ่งมีอายุมากจะมีความผกูพนัต่อ
องคก์รในดา้นการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรและ ความตอ้งการด ารงสมาชิกภาพใน
องค์กรมากกว่าพนกังานท่ีมีอายุน้อยกว่า สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ลอวเ์รนซ์ เฮรบิเนียค และ
โจเซฟ เอ.อลทัโต (Hrebiniak and Alutto, 1972)ไดศึ้กษาความผกูพนัต่อองคก์รของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ตลอดจนถึงพยาบาลในโรงพยาบาล พบว่า อายุมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกับความผูกพนัต่อองค์กร กล่าวคือ บุคคลท่ีมีอายุมากกว่าจะมีความผูกพนัต่อองค์กร
มากกวา่บุคคลท่ีมีอายุนอ้ยกวา่ เน่ืองจากบุคคลท่ีมีอายุมากกวา่จะมีทางเลือกในการยา้ยงานนอ้ยลง 
ประกอบกบับุคคลท่ีมีอายุมากท างานในองคก์รเป็นเวลานาน ดงันั้นผลประโยชน์ตอบแทนท่ีไดรั้บ
จากองค์กรจะมากข้ึนตามล าดบั เช่นเดียวกบัผลงานของ ริชาร์ด รูบิน และลอยส์บทัท์ลาร์(Rubin 
and Buttlar, 1992) ท่ีศึกษาความผูกพนัต่อองค์กรของนกัวิชาการโสตทศันศึกษาท่ีปฏิบติังานใน
ห้องสมุดโรงเรียนมธัยมศึกษา ซ่ึงพบวา่นกัวิชาการโสตทศันศึกษาท่ีมีอายุมากจะมีความผกูพนัต่อ
องคก์รมากกวา่นกัวชิาการโสตทศันศึกษาท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 
   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัภายในประเทศของ นภาเพญ็ โหมาศวิน (2533) ท่ีได้
ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของสมาชิกในองค์กร : ศึกษาเฉพาะกรณีส านักงานปลัด
ส านกันายกรัฐมนตรี พบวา่ เม่ือขา้ราชการอายมุากข้ึนมกัไม่ชอบการเปล่ียนแปลงไม่วา่เร่ืองใด และ
โอกาสในการเปล่ียนงานของราชการท่ีมีอายุมากจะมีน้อยลงเพราะหน่วยงานต่างๆ ยอ่มตอ้งการ
บุคคลท่ีอยู่ในวยัหนุ่มสาวท่ีมีความกระตือรือร้นในการท างานมากกว่า ในขณะท่ีคนอายุมากมี
ต าแหน่งหนา้ท่ีการงานสูง การยา้ยไปท างานหน่วยงานอ่ืนก็ตอ้งการผลตอบแทนท่ีสูงเพียงพอ อยา่ง
นอ้ยก็เท่ากบัท่ีเคยไดรั้บจากท่ีท างานเดิม ซ่ึงท าให้การเปล่ียนงานเป็นไปไดล้ าบากข้ึนเช่นเดียวกบั
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ผลงานวจิยัของอวยพร ประพฤทธ์ิธรรม (2537) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร
ของวิทยาจารยใ์นวิทยาลยัพยาบาลภาคเหนือ โดยพบวา่ วิทยาจารยท่ี์มีอายุมากจะมีความผกูพนัต่อ
องค์กรมากกว่าวิทยาจารยท่ี์มีอายุน้อยกว่านอกจากน้ียงัมีผลงานวิจยัของบุษยาณี จนัทร์เจริญสุข
(2538) ท่ีพบว่า ขา้ราชการในสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือท่ีมีอายุสูงกว่า จะมี
ความผูกพนัต่อองคก์รสูงกวา่ขา้ราชการท่ีมีอายุน้อยกวา่ เพราะผูท่ี้มีอายุสูงกว่าย่อมมีทางเลือกใน
การท างานนอ้ยลง อีกทั้งสวสัดิการและผลตอบแทนในขณะนั้นน่าจะมากพอและสามารถดึงดูดให้
เขาปฏิบติัหน้าท่ีในองค์กรเดิมต่อไป นอกจากน้ีงานวิจยัของศนัสนีย ์เตชะลาภอ านวย (2544) ได้
ท  าการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร จ านวน 100 คน และเจาะจงกลุ่มพนกังานท่ีมีระยะเวลาในการ
ปฏิบติังาน 5 ปีข้ึนไป ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัความผกูพนัต่อโรงแรมของพนกังานในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง แสดงออกมาในรูปของความตั้ งใจท่ีจะปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ เพื่อความส าเร็จขององค์กร มีความภูมิใจในโรงแรม รวมทั้งยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์กร แต่ไม่มีความปารถนาท่ีจะอยู่กบัโรงแรม ตลอดไป เน่ืองจากไม่พอใจในดา้น
รายไดแ้ละผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากโรงแรม และพบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร
ได้แก่ ปัจจยัส่วนบุคคล เรียงล าดบัความสัมพนัธ์จากมากไปน้อย ได้แก่ อายุ ระยะเวลาในการ
ปฏิบติังาน สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ส าหรับต าแหน่งไม่พบความสัมพนัธ์ กบัความผกูพนั
ต่อองค์กร สอดคล้องกบังานวิจยัของพรรณี ศิริวุฒิ (2547) ซ่ึงศึกษาความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนกังานบริษทั ฟีนิคซพลัพ แอน เพเพอร์(มหาชน) อ าเภอล าพอง จงัหวดัขอนแก่น พบว่า ผลการ
เปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์รจ าแนกตามอาย ุพบวา่ในภาพรวมพนกังานมีความผกูพนัแตกต่าง
กนั ซ่ึงบุคคลากรท่ีมีอายมุากจะมีความผกูพนัต่อองคก์รมากกวา่บุคลากรท่ีมีอายุนอ้ย เพราะอายุเป็น
ส่ิงท่ีแสดงถึงวุฒิภาวะของบุคคล บุคคลท่ีมีอายุมากข้ึนจะมีความผูกพนัต่อองค์กรสูงข้ึน และจาก
การวิจยัของเมธาวี บุญลือ (2533) พนกังานบริษทัเอ็น วาย เคโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั ท่ีมี
อายุ 25-30 ปี พนักงานท่ีเข้ามาท างานยงัไม่นานมากจึงยงัไม่มีประสบการณ์ และความรู้
ความสามารถพอท่ีจะมีทางเลือกในการหางานท าใหม่ไดมาก ซ่ึงผลการวิจยัน้ีไม่สอดคลอ้งกบังาน
วิชาการของนกัวิชาการหลายคนท่ีไดศึ้กษาตวัแปรดา้นอายุ พบว่า ยิ่งสมาชิกในองคก์รท่ีมีอายุมาก
ข้ึนเท่าไร จะยิ่งมีความผูกพนัต่อองค์กรมากข้ึนเท่านั้น ได้แก่งานวิจยัของ  ธีระ วีรธรรมสาธิต 
(2532) และปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535) ท่ีพบว่าบุคคลท่ีมีอายุมากข้ึน มักไม่ชอบการ
เปล่ียนแปลง ท าให้โอกาสในการเปล่ียนงานบ่อยลดนอ้ยลงและสอดคลอ้งกบังานแนวคิดเร่ืองการ
แบ่งช่วงอายุตาม Generation และการบริหารคนต่างรุ่นในองคก์ร (Managing Cross-Generational 
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Workforce) ของดร.ณัฐวุฒิ พงศิริ (2522) ท่ีพบวา่บุคคลท่ีมีอายุอยูใ่นช่วง Baby Boomer นั้นจะมี
ความผกูพนัภกัดีต่อองคก์ร มากกวา่บุคคลท่ีเกิดในยคุ Gen X และ Gen Y ตามล าดบั  

   5.2.1.3  สถำนภำพสมรส 
   กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกสถานภาพสมรสของพนักงานโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานคร จากผลการวจิยัพบวา่พนกังานท่ีหยา่ หรือแยกกนัอยูมี่ความความผกูพนัต่อองคก์ร
น้อยกว่าพนักงานท่ีโสดและพนักงานท่ีแต่งงานแล้วตามล าดับ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  
Hrebiniak and Alutto (1972) พบวา่ คนโสดมีแนวโนม้ในการโยกยา้ยหรือเปล่ียนงานง่ายกวา่คนท่ี
สมรสแลว้ เน่ืองจากคนท่ีสมรสแลว้จะมีภาระรับผิดชอบต่อครอบครัวมากกว่าคนโสด ซ่ึงมีอิสระ
ในตนเอง ดงันั้นจึงไม่ตอ้งการโยกยา้ยหรือเปล่ียนงานเพราะจะท าให้ตนเองสูญเสียผลประโยชน์ 
  สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัภายในประเทศของนภาเพญ็ โหมาศวิน (2533) ซ่ึงพบวา่
ขา้ราชการท่ีสมรสแล้วมีความผูกพนัต่อองค์กรมากกว่าขา้ราชการท่ีโสด เน่ืองจากขา้ราชการท่ี
สมรสแล้ว อยู่ในช่วงท่ีตอ้งการสร้างฐานะให้ตนเองและครอบครัว มีภาระหน้าท่ีรับผิดชอบมาก 
ดังนั้นจึงต้องการความมัน่คงในการท างาน การท่ีจะเปล่ียนงานต้องหาหน่วยงานใหม่ท่ีให้ผล
ประโยชน์ตอบแทนดีกว่าหน่วยงานเก่า ซ่ึงคงไม่ใช่ส่ิงท่ีง่ายนักนอกจากน้ียงัมีผลงานวิจัยท่ี
สนบัสนุนแนวคิดน้ี ไดแ้ก่ ผลงานวิจยัของจุรีพร กาญจนาการุณ (2536) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อแนวโนม้การลาออกจากองคก์ร ศึกษากรณีขา้ราชการมหาวิทยาลยัมหิดล ในสาขาวิชาขาดแคลน 
โดยพบวา่ขา้ราชการท่ีสมรสแลว้จะมีความผกูพนัต่อองคก์รสูงกวา่ขา้ราชการโสด เพราะขา้ราชการ
ท่ีสมรสแลว้ตอ้งการความมัน่คงในอาชีพมากกว่าขา้ราชการท่ีโสดและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
งานวิจยัของสุวรรณา เหลืองไพบูลย์ (2549) ศึกษาวิจยัเร่ือง การรับรู้สภาพแวดลอ้มในการท างาน
และความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานระดบัปฏิบติัการในอุจสาหกรรมรถยนตร์ พบวา่ พนกังานท่ี
มีสถานภาพสมรสต่างกนัจะมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั บุคลากรท่ีมีภาระครอบครัว
แลว้ จะมีความผูกพนัต่อองค์กรมากกว่าคนโสด ทั้งน้ีเพราะภาระท่ีตอ้งรับผิดชอบท าให้ตอ้งการ
ความมัน่คงในการท างานมากกว่า อีกทั้งมองงานของเขาในแง่บวก สามารถปรับตวัเขา้กบังานได
ดีกวา่ จึงไม่ค่อยเปล่ียนงาน ยิ่งเม่ือตอ้งมีภาระเล้ียงดูบุตรเพิ่มอีก ก็ยิ่งพบวา่มีความผกูพนัต่อองคก์ร
สูงข้ึน 

5.2.1.4  ระดับกำรศึกษำ 
  กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามระดับการศึกษาของพนักงานโรงแรมในเขต

กรุงเทพมหานคร จากผลการวิจยัพบว่าพนักงานโรงแรมท่ีมีการศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรีมี
ความผูกพนัต่อองค์กรในดา้นการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรและความตอ้งการด ารง
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สมาชิกภาพในองค์กรน้อยกว่าพนักงานท่ีมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี และพนักงานท่ีมี
การศึกษาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรีตามล าดบั และดา้นความเต็มใจในการปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ีเพื่อ
ผลดีต่อองคก์ร พบวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมีความเต็มใจในการปฏิบติังาน
อยา่งเตม็ท่ีเพื่อผลดีต่อองคก์รนอ้ยกวา่พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
   สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเมธาวี บุญลือ (2533) ท่ีพบวา่ พนกังานบริษทัเอ็น วาย 
เคโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ  ากดัท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี และปริญญาตรี มี
ความผกูพนัต่อองคก์รนอ้ยกวา่พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี ท่ีเป็นเช่นน้ี เพราะคน
ท่ีมีการศึกษาสูงจะไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการทางดา้นค่าตอบแทนมากกวา่ระดบัการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีหรือต ่ากวา่ปริญญาตรี และไดรั้บต าแหน่งหนา้ท่ีอยา่งเหมาะสมพนกังานจึงมีความ
ผูกพนัต่อองค์กรมาก ดงันั้นองค์กรจึงควรให้ความสนใจแก่พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาน้อยกว่า
ปริญญาตรีและปริญญาตรี โดยให้ผลตอบแทนท่ีคิดวา่คุม้ค่าและเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 
ซ่ึงผลจากการวิจยัน้ีไม่สอดคลอ้ง กบังานวิจยัของธัญญลกัษณ์ บรรจงแกว้ (2548) ศึกษาเร่ืองความ
ผกูพนัต่อองคก์ร ศึกษาเฉพาะกรณีส านกังานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 7 ท่ีศึกษาตวัแปรดา้น
การศึกษาพบว่า พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีมีความผูกพนัต่อ
องค์กรมากกว่าพนักงานท่ีมีระกบัการศึกษาสูงกว่า สอดคล้องกบังานวิจยัของสุวรรณา เหลือง
ไพบูลย ์ (2549) พบว่าพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัจะมีระดบัความผกูพนัต่อองค์กรต่างกนั 
ซ่ึงบุคลากรมหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จะมีความ
ผกูพนัต่อองคก์รมากกว่าบุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีและต ่ากวา่ปริญญาตรี ทั้งน้ี
เน่ืองจากบุคลากรท่ีมีการศึกษาสูง ส่วนใหญ่จะเป็นบุคลากรสายสอนและวิจัยซ่ึงบุคลากรท่ี
ปฏิบติังานในสายงานหลกัของมหาวทิยาลยั ท าให้มีส่วนเก่ียวขอ้งและมีส่วนร่วมกบัการด าเนินงาน
ตามพนัธกิจหลกัของมหาวิทยาลยัมากกวา่ จึงท าให้บุคลากรมีความรู้สึกถึงการเป็นส่วนหน่ึงของ
องคก์ร และท าใหเ้กิดความผกูพนัมากกวา่  

  5.2.1.5  ต ำแหน่งงำน แผนกงำน 
  กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามต าแหน่ง/แผนกงานของพนกังานโรงแรมในเขต

กรุงเทพมหานคร จากผลการวิจยัพบว่าต าแหน่ง/แผนกงานแตกต่างกนัความผูกพนัต่อองค์กรไม่
แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเมธาวี บุญลือ (2533) พนกังานบริษทัเอ็น วาย เคโลจิสติกส์
(ประเทศไทย) จ  ากดัพบว่าแผนกงานต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กรในเร่ืองของความผูกพนัต่อ
องคก์รดา้นการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์รไม่แตกต่างกนั 
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  5.2.1.6 ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน  
   กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังานของพนกังานโรงแรมใน
เขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจยัพบวา่ ระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนัความผกูพนัต่อ
องค์กรไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยัของ ปรานอม กิติดุษฎีธรรม (2538) ได้ศึกษาเร่ือง 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของลูกจ้างต่อองค์กร: ศึกษาเฉพาะกรณีอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
ประเภททอผา้ดว้ยเส้นใยประดิษฐ์ พบวา่ระยะเวลาการปฏิบติังานหรืออายุงานไม่พบความสัมพนัธ์
กบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

  5.2.1.7  ค่ำตอบแทนโดยเฉลีย่ต่อเดือน 
  กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังานของพนกังานโรงแรมใน

เขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจยัพบวา่ค่าตอบแทนโดยเฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนัความผูกพนั
ต่อองค์กรไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปรานอม กิติดุษฎีธรรม (2538) ได้ศึกษาเร่ือง 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของลูกจ้างต่อองค์กร: ศึกษาเฉพาะกรณีอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
ประเภททอผา้ดว้ยเส้นใยประดิษฐ์ พบวา่และค่าจา้งไม่พบความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
และ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศิริพร โอฬารธรรมรัตน์ (2545) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการท างาน กรณีศึกษา บริษทัอดินพ จ ากดั พบว่า อายุงานและผลตอบแทนในการ
ท างานไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการท างานท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 และ จิรากุล วสะพนัธ์ุ 
(2544) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร: ศึกษา
เฉพาะกรณี บริษทั โอจิ เปเปอร์ (ไทยแลนด์) จ  ากดั ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานบริษทัท่ีมีอายุงาน 
และรายได้แตกต่างกนัมีความผูกพนัไม่แตกต่างกนั  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปาริ
ชาติ ปานส าเนียง (2556) ซ่ึงพบวา่ ผลตอบแทนท่ีเพียงพอ ไม่มีอิทธิพลทางบวกต่อความผกูพนัต่อ
องค์กร เน่ืองจากพนักงานยอมรับในนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนขององค์กร ซ่ึงเป็นไปตาม
มาตรฐานของระบบราชการ ท าให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนตามท่ีองคก์ร
ก าหนดเม่ือเปรียบเทียบกบัหน่วยงานอ่ืน อีกทั้งบุคลากรท่ีเมาปฏิบติังานไม่มองเร่ืองค่าตอบแทน
เป็นหลกั แต่มองเร่ืองของวามมัน่คงในงานเป็นหลกั เพราะพนกังานรู้วา่การข้ึนเงินเดือนจะปรับข้ึน
ตามล าดบั และเม่ือมีอายุงานท่ีเพิ่มข้ึนก็จะไดรั้บเงินเดือนปรับข้ึนตามล าดบั และเม่ือมีอายุงานเพิ่ม
มากข้ึนก็จะไดรั้บเงินเดือนเพิ่มมากข้ึน 

   5.2.1.8  ระยะทำงจำกทีพ่กัไปยงัทีท่ ำงำน 

   กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกระยะทางจากท่ีพกัหรือบ้านไปยงัท่ีท างานของ
พนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจยัพบว่าระยะทางจากท่ีพกัไปยงัท่ีท างาน
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แตกต่างกนั จะมีความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวม และดา้นความเต็มใจในการท างานอย่างเต็มท่ีเพื่อ
ผลดีต่อองค์กรโดย พนกังานท่ีมีระยะทางจากท่ีพกัถึงท่ีท างาน 5-15 กิโลเมตร จะมีความเต็มใจใน
การปฏิบติังานมากกวา่ พนกังานท่ีมีระยะทางจากบา้นถึงท่ีท างานนอ้ยกวา่ 5 กิโลเมตร พนกังานท่ีมี
ระยะทางจากท่ีพกัถึงท่ีท างานมากกวา่ 50 กิโลเมตร และ พนกังานท่ีมีระยะทางจากท่ีพกัถึงท่ีท างาน
อยูท่ี่ 31-50 กิโลเมตร ตามล าดบั  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนรวร์ี ศรีเพญ็ (2541) วจิยัเร่ืองความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากพนกังานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ีปฏิบติัในดา้นต่างๆ ดงัน้ี งานดา้นช่าง งานดา้นบญัชี งานทัว่ไป และดา้นบริหาร 
ซ่ึงปฏิบติังานอยู่ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั้ง12เขต การไฟฟ้าจ านวน 1,331 คน พบว่า
ระยะทางจากท่ีพกัหรือบา้นถึงท่ีท างานส่งผลต่อพึงพอใจในการปฏิบติังานในองคก์ร และงานวิจยั
ของ สมคิด หรรษานิมิตกุล (2544) ได้ท าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษทัวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากดั กรณีศึกษาฝ่ายวิศวกรรมจราจรทางอากาศ 
พบวา่ พนกังานท่ีมีระยะทางจากท่ีพกัไปท่ีท างานมากกวา่ 15 กิโลเมตร มีระดบัความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นเกณฑสู์ง  

 

  5.2.2 ปัจจัยด้ำนลกัษณะงำน 

     5.2.2.1 ควำมมีอสิระในกำรท ำงำน   
     ผลการวิจยัพบว่าความมีอิสระในการท างานมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กร
โดยรวมซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Porter and Steers (1973) พบวา่งานท่ีมีความเป็นอิสระต่อการ
ใช้ความคิดและตดัสินใจของบุคคลจะมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รเป็นอย่างยิ่งซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ Marsh and Mannari (1997) ท่ีไดศึ้กษาความผกูพนัต่อองคก์รและการออกจากงานของ
พนกังานผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในญ่ีปุ่นพบว่าความมีอิสระในงานจะมีผลทางบวกกบัความผกูพนัต่อ
องคก์รเช่นเดียวกบั Wallance (1995) ท่ีไดศึ้กษาความผกูพนัต่อวิชาชีพของนกักฎหมาย พบวา่การ
ใหอิ้สระในการท างานจะท าให้นกักฎหมายมีความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์รมากยิ่งข้ึนและ ผลงานของ 
Mathieu and James (1991) ท่ีไดศึ้กษาความผกูพนัต่อองคก์รของวิศวกร และพนกังานขบัรถประจ า
ทาง ซ่ึงพบว่าหากหน่วยงานให้อิสระในการท างานพวกเขาจะมีความผูกพนัต่อองค์กรมากยิ่งข้ึน
และ งานวจิยัของ Strauss and Sayles (1980) พบวา่วา่ความเป็นอิสระในการท างานเป็นตวัก าหนด
บรรยากาศการท างานท่ีพึงปรารถนาขององค์กร ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัความพอใจในงานและ
ความผกูพนัต่อองคก์ร 
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  สอดคล้องกบัผลการวิจยัภายในประเทศของสมชยั แกว้ละเอียด (2531) ท่ีศึกษา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัของขา้ราชการกองสารวตัรนกัเรียน กรมพลศึกษา พบวา่ ความมีอิสระ
ในงานมีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมของขา้ราชการกองสารวตัรนักเรียน 
รวมทั้งการใช้ความพยายามในการปฏิบติังาน เพื่อให้เกิดดีแก่หน่วยงานและผลงานของ อวยพร 
ประพฤทธ์ิธรรม (2537) ท่ีแสดงวา่วิทยาจารยท่ี์รับรู้วา่ตนเองมีอิสระในการท างานมาก จะมีความ
ผกูพนัต่อองคก์รมากกว่าวิทยาจารยท่ี์รับรู้วา่ตนเองมีอิสระในการปฏิบติังานนอ้ย และงานวิจยัของ 
นิดาขวญั ร่มเมือง (2554) พบว่า ปัจจยัทางดา้นลกัษณะงานแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ความมีอิสระในการ
ท างาน ความทา้ทายของงาน การมีส่วนร่วมในการบริหาร มีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร โดย
ความผกูพนัต่อองค์กรเป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรและจะทุ่มเท
แรงกายแรงใจในการท างานเพื่อองคก์ร ถา้บุคคลยิง่มีความผกูพนัต่อองคก์รสูงมากเท่าไหร่แนวโนม้
ท่ีจะลาออกหรือทิ้งองค์กรไปก็ลดน้อยลงไปเท่านั้นและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปาริชาติ ปาน
ส าเนียง (2556) พบว่าอิสระในการท างานมีอิทธิพลทางบวกต่อความผกูพนัต่อองค์กร เน่ืองจาก
พนกังานมีการบริหารเวลาการท างานของตนเองอยา่งเหมาะสม สามารถแบ่งเวลาการท างานกบัการ
ใชชี้วติส่วนตวั ครอบครัวและสังคมไดอ้ยา่งสมดุล เช่น การมีอิสระในการก าหนดวนัลาพกัผอ่น ไม่
ถูกบงัคบัจากผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงถือไดว้า่เป็นความสมดุลระหวา่งงานและชีวิตส่วนตวั สอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีฮิวส์ และคมัมิงส์ (อา้งถึงใน ภทัรา แสงอรุณ, 2543) กล่าววา่ ภาวะอิสระจากงานหมายถึง 
ภาวะท่ีบุคคลมีความสมดุลของช่วงเวลาการท างานกบัช่วงเวลาการด าเนินชีวิตโดยรวม มีช่วงเวลา
ไดค้ลายเครียดจากภาระหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ และทฤษฎีของ Walton (1973) กล่าวว่า ความสมดุล
ระหว่างชีวิตและการท างาน หมายถึงการท่ีพนักงานมีการบริหารเวลาในการท างานของตนให้
เหมาะสม และสมดุลกบับทบาทชีวิตตนเอง ครอบครัวและกิจกรรมอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ อมรรัตน์ อ่อนนุช (2546) ท่ีพบว่าด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตวัมีอิทธิพล
ทางบวกต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 
 

  5.2.2.2  ควำมหลำกหลำยของงำน  

  ผลการวิจยัพบว่าความหลากหลายของงานมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กร
โดยรวม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเมธาวี บุญลือ (2533) พบว่า ตวัแปรท่ีอธิบายความผูกพนัต่อ
องคก์รดีท่ีสุดและมีผลในทางบวกต่อความผกูพนัต่อองคก์รคือ ลกัษณะงานไดแ้ก่ความหลากหลาย
ในงาน ความเข้าใจในกระบวนการท างาน ผลป้อนกลับของงาน ความมีอิสระในงาน และ
ผลการวิจยัของ เบญจวรรณ พชัรพงศพ์รรณ (2555) พบวา่ พนกังาน บริษทั บางกอกเอ็นเตอร์เทน
เมน้ต์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัองค์กร ประกอบไปด้วย ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ไดแ้ก่
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ความหลากหลายของงาน ผลป้อนกลบัของงาน  โดยความหลากหลายของงาน มีความสัมพนัธ์เชิง
บวกกับความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน บริษัทบางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ  ากัด อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 แสดงวา่ ปัจจยัดา้นความหลากหลายของงาน มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 
ทั้งน้ีเพราะไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศกัยภาพในงาน และสามารถ
พฒันางานให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ประกอบกับงานท่ีท ามีความหลากหลายในเน้ืองาน หลาย
รูปแบบ เกิดความทา้ทาย ท าให้ตอ้งมีความกระตือรือร้นอยูต่ลอดเวลา การพฒันาทางดา้นความคิด 
หาแนวทางใหม่ๆให้ทนัสมันเหมาะสมกับช่วงเวลา จึงเกิดทักษะในงานหลายด้าน ส่งผลให้
พนกังาน บริษทั บางกอกเอน็เตอร์เทนเมน้ต ์จ  ากดั มีความผกูพนัต่อองคก์รมาก 

 
  5.2.2.3  ควำมคำดหวงัในโอกำสควำมก้ำวหน้ำ 

  ผลวจิยัพบวา่    ความคาดหวงัในโอกาสความกา้วหนา้ไม่มีอิทธิพลต่อความผกูพนั
ต่อองคก์รทั้งโดยรวม และรายดา้น สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปาริชาติ ปานส าเนียง (2556) โอกาส
กา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน ไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กร เน่ืองจากพนกังานกลุ่มน้ีมองว่า
พวกเขาไดรั้บการสนบัสนุนในดา้นการเพิ่มพนูความรู้ ความสามารถ อีกทั้งองคก์รเปิดโอกาสให้ใช้
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี รวมถึงการใหมี้ส่วนร่วมในการพฒันาการท างาน
ในองค์กร โดยมีแหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีสามารถคน้ควา้ได้อย่างสะดวก หากพนักงานคนใดท่ีมี
โอกาสในหนา้ท่ีการงานมากก็จะสามารถน าความรู้และความสามารถมาใชแ้กปั้ญหาภายในองคก์ร
ไดม้าก และเม่ือถึงจุดอ่ิมตวัก็จะมองหางานท่ีมีความทา้ทายมากข้ึน โดยยงัปฏิบติังานในองคก์รเดิม 
หรือหาองค์กรใหม่ในการท างาน  ดงันั้นพนักงานท่ีมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานจึงไม่ให้
ความส าคญักบัองคก์ร แต่ไม่สอดคลอ้งกบัทฤษฎี 2 ปัจจยัของ Herzberg (1970) กล่าวคือ ซ่ึงกล่าว
วา่ ความกา้วหน้า ซ่ึงหมายถึง การไดรั้บการเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่งให้สูงข้ึนของบุคคลในองคก์ร 
การมีโอกาสไดศึ้กษาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม หรือไดรั้บการฝึกอบรมนั้นเถือเป็นปัจจยัจูงใจท่ีสามารถ
ช่วยให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีทศันคติท่ีดีต่อการท างานในทางบวกเป็น
ตวักระตุน้ให้บุคคลปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน แต่อยา่งไรก็ตาม ในขอ้จ ากดัของ
ทฤษฎีสองปัจจยัท่ีกล่าวมานั้น  กล่าวไวว้า่ ทฤษฎีน้ีมีขอ้จ ากดัคือ จะไดผ้ลดีกบัอาชีพระดบัสูง ไดแ้ก่ 
อาชีพวิศวกร เป็นตน้ และอาจไดผ้ลไม่ดีกบัพนักงานระดบัล่าง โดยพนกังานโรงแรมนั้นถือเป็น
พนกังานบริการซ่ึงเป็นไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Sergiovanni (1973)ซ่ึงศึกษาโดย
ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นครู ท าให้ผลท่ีออกมา โอกาสในความก้าวหน้าในงานน้อยกว่า พนักงาน
ระดบัสูงอยา่งในงานวิจยัของ Herzberg (1970) จึงท าให้ปัจจยัดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะ
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สร้างแรงจูงใจภายใตบ้ริบทน้ี  รวมทั้งเหตุผลในเร่ืองของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเก็บส่วนมากเป็นพนกังานท่ี
มีอายุท่ีอยูใ่นช่วง Generation Y ซ่ึงมีลกัษณะท่ีมีความอดทนต ่า อาจมองเร่ืองของความกา้วหนา้ใน
สายอาชีพงานมากกวา่กา้วหนา้ในองคก์ร ซ่ึงในธุรกิจโรงแรมระดบัความกา้วหนา้นั้นไม่ไดก้  าหนด
ชดัเจน แต่ข้ึนอยูก่บัความสามารถและประสบการณ์ ท าให้มี Career Path ท่ีไม่ชดัเจน และตอ้งใช้
เวลานานกวา่จะเติบโตในองคก์รนั้นๆ 

   5.2.2.4 โอกำสติดต่อสัมพนัธ์กบัผู้อืน่ 
  ผลวิจยัพบวา่โอกาสติดต่อสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นไม่มีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร

โดยรวม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี 2 ปัจจยัของ Herzberg (1970) กล่าวคือ การมีความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น
ซ่ึงหมายถึงการติดต่อไม่ว่าจะเป็นกิริยา หรือวาจาท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์อนัดีต่อกัน สามารถ
ท างานร่วมกนัและมีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัอยา่งดี นั้นเป็นเพียงปัจจยัค ้าจุน หรือปัจจยัสุขอนามยั 
ซ่ึงเฮอร์ซเบอร์ก ไดนิ้ยามปัจจยัน้ีวา่ ความไม่พึงพอใจในงาน เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีป้องกนัไดแ้ละเป็น
เร่ืองของสภาพแวดลอ้มรอบตวั ซ่ึงไม่สามารถจูงใจให้เกิดความพอใจซ่ึงก่อให้เกิดความผกูพนัต่อ
องคก์รได ้

แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า โอกาสติดต่อสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นมีอิทธิพลต่อความผูกพนั
ต่อองค์กรในด้านการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Sheldon (1971) พบว่าการเก่ียวขอ้งทางสังคมกบัเพื่อนร่วมงานในกลุ่มนกัวิทยาศาสตร์ท่ีส าเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาเอกและปฏิบติังานในห้องทดลอง มีอิทธิพลอยา่งสูงต่อความรู้สึกผกูพนัต่อ
องค์กร ซ่ึงเป็นไปในท านองเดียวกนักบั Steers (1997) ได้ศึกษาปัจจยัและผลท่ีตามมาจากการมี
ความผกูพนัต่อองคก์รของวศิวกร พนกังานและผูบ้ริหารในโรงพยาบาล พบวา่ งานท่ีมีโอกาสติดต่อ
สัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร กล่าวคือ หากสมาชิกในองคก์ร
ได้มีโอกาสติดต่อสัมพันธ์กับผู ้อ่ืน ก็จะมีความผูกพันต่อองค์กรมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยัภายในประเทศของธีระ วีรธรรมสาธิต (2532) ท่ีพบว่า สมาชิกในองค์กรท่ีท างานใน
ลกัษณะท่ีตอ้งติดต่อสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นมาก จะก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นยิ่งข้ึน และน ามาซ่ึง
ความผกูพนัต่อองคก์ร เพราะผูบ้ริหารท่ีมีโอกาสไดพ้บปะสังสรรคก์บัผูอ่ื้นค่อนขา้งสูงจะรู้สึกวา่ตน
ไดรั้บการเปิดโอกาสให้ไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานในองคก์รมากจึงรู้สึกผูกพนัต่อองคก์ร
มาก เช่นเดียวกบั ผลงานของเชาวลิต ตนานนทช์ยั (2532) ท่ีพบวา่การปฏิบติัท่ีมีโอกาสปฏิสังสรรค์
กบัผูอ่ื้นมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
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   5.2.2.5  ผลป้อนกลบัของงำน 
  ผลวิจยัพบวา่ผลป้อนกลบัของงานไม่มีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวม 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปรานอม กิติดุษฎีธรรม (2538) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความผกูพนัของลูกจา้งต่อองคก์ร: ศึกษาเฉพาะกรณีอุตสาหกรรมส่ิงทอ ประเภททอผา้ดว้ยเส้นใย
ประดิษฐ ์ส าหรับปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ปัจจยัดา้นผลป้อนกลบัของงาน ไม่พบวา่สัมพนัธ์กบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ร 

  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ผลป้อนกลบัของงานมีอิทธิพลต่อความผูกพนั
ต่อองค์กรในด้านการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรซ่ึงสอดคล้องกับ   งานวิจยัของ
Hunt,Chonko and wood (1985  ้            ต       ์       ต , 2552) ท่ีพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
ผกูพนัต่อองค์กร ไดแ้ก่ ตวัแปรคุณลกัษณะของงาน โดยทัว่ไปจะถูกก าหนดโดยผลป้อนกลบัของ
งาน และ งานวิจยัของ Hackman and Lawler (1971) ท่ีไดศึ้กษาความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน
องค์กรโทรศพัท์ทางตะวนัออกของสหรัฐอเมริกา พบว่าหากพนักงานได้มีโอกาสทราบผลการ
ปฏิบติังานของตนเองก็จะมีแรงจูงใจในการท างานโดยการท างานให้มีคุณภาพและอตัราการขาด
งานลดลง  สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัภายในประเทศของเชาวลิต ตนานนท์ชยั (2532) ได้ศึกษา
วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความยึดมัน่ผูกพนัต่อองค์กร :ศึกษากรณีศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน
จงัหวดั พบวา่ผลป้อนกลบัของงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองค์กรเช่นเดียวกบั
ผลงานวจิยัของนนัทนา ประกอบกิจ (2538) ท่ีพบวา่การท่ีผูป้ฏิบติังานไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัผล
การท างาน จะก่อให้เกิดความผูกพนัต่อองค์กร และมีแรงจูงใจท่ีจะท างานให้ประสบความส าเร็จ 
นอกจากน้ียงัพบผูท่ี้มีความเห็นวา่ลกัษณะงานท่ีตนเองรับผิดชอบสามารถมองเห็นผลป้อนกลบัของ
งานไดม้าก ยอ่มมีความผกูพนัต่อองคก์รมากกวา่ผูท่ี้มีความเห็นในทางตรงกนัขา้มนอกจากน้ี ถนอม
พรรณ เพิ่มพูน,ปภาวีมนตรีวตั และ ไตรรัตน์ โภคพลากร (2554) พบวา่มีความสัมพนัธ์ทางบวกต่อ
ความผูกพนัต่อองคก์ร และมีความสามารถในการอธิบายความผนัแปรเพิ่มเติม หรือมีค่าพยากรณ์
เป็นล าดบัรองลงมา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏีความตอ้งการของแมคเคิลแลนด์ ในดา้นความตอ้งการ
ความส าเร็จ กล่าวคือ บุคคลท่ีตอ้งการความส าเร็จสูงมกัอยากไดข้อ้มูลยอ้นกลบัในงานเพื่อปรับปรุง
ใหผ้ลงานดีข้ึน  
 

  5.2.3  ปัจจัยด้ำนประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

   5.2.3.1  ควำมรู้สึกว่ำตนเองมีควำมส ำคัญต่อองค์กร 
  ผลการวิจยัพบว่าความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคญัต่อองค์กร มีอิทธิพลต่อความ

ผกูพนัต่อองคก์รโดยรวม สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Buchanan (1930) ศึกษาเปรียบเทียบนกับริหาร
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ในภาคราชการและภาคธุรกิจพบวา่ ความรู้สึกวา่ตนมีความส าคญัต่อองคก์รเป็นปัจจยัส าคญัในการ
ก่อให้เกิดความผกูพนัต่อองคก์ร เขาพบว่า นกับริหารในวงการธุรกิจมีความรู้สึกผูกพนัต่อองค์กร
มากกว่านักบริหารในวงราชการ ทั้งน้ีเพราะนักบริหารในวงการธุรกิจมีความรู้สึกว่าตนเองมี
ความส าคญัต่อองคก์รมากกวา่นกับริหารในวงราชการ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัภายในประเทศ
ของ สมชยั แกว้ละเอียด (2531) ท่ีพบวา่ ความรู้สึกวา่ตนเองมีความส าคญัต่อกองสารวตัรนกัเรียน มี
ความสัมพนัธ์ดบัการยา้ย/โอน การไม่ยา้ย/ไม่โอน กล่าวคือ ผูท่ี้มีความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคญั
ต่อกองในระดบัต ่าเป็นผูท่ี้มีความปรารถนาท่ีจะยา้ยโอนออกไปจากกองสารวตัรนกัเรียน ในขณะท่ี
ผูท่ี้มีความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคญัต่อกองในระดบัสูงกลบัมีความปรารถนาในทางตรงกนัขา้ม 
คือ ไม่ยา้ย/ไม่โอน และไดรั้บการสนบัสนุนจาก สุวรรณิน คณานุวฒัน์ (2536) พบวา่ ความรู้สึกวา่
ตนเองมีความส าคัญมีผลต่อความผูกพนัในบริหารองค์กรเอกชน เช่นเดียวกับการศึกษาของ 
นนัทนา ประกอบกิจ (2538) พบวา่ ความรู้สึกวา่ตนเองมีความส าคญัต่อองคก์รมีผลต่อความผกูพนั
ต่อองคก์รฝ่ายพฒันาชุมชน ส านกังานเขต สังกดักรุงเทพมหานคร และงานวจิยัของโสภา ทรัพยม์าก
อุดม (2533) ท่ีพบวา่ ความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคญัมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อ
องค์กรโดย สามารถช่วยลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ เช่น การขาดงาน การลาออก และช่วยเพิ่ม
ผลผลิตและคุณภาพของงานได้ด้วย ซ่ึงจะท าให้พนักงานเกิดความพอใจในการท างาน อัน
เน่ืองมาจากความสัมฤทธ์ิผลในงาน และน าไปสู่ความผกูพนัต่อองคก์ร นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัของ
จารุณี วงศ์ค  าแน่น (2537) ท่ีพบว่า พนักงานท่ีมีความรู้สึกว่าตนมีความส าคญัต่อองค์กรสูง มี
แนวโน้มท่ีจะมีความรู้สึกผูกพนัต่อองค์กรสูงตามไปดว้ยซ่ึงสอดคลอ้งงานวิจยัของ นิดาขวญั ร่ม
เมือง (2554) พบว่าปัจจัยด้านประสบการณ์การท างาน ด้านความส าคญัของตนต่อองค์กรมี
ความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรด้านความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์กร ดา้นความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานเพื่อองค์กร ดา้นความตอ้งการท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิก
ขององค์กร และงานวิจยัของถนอมพรรณ เพิ่มพูน,ปภาวีมนตรีวตั และ ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ 
(2554) พบว่า ความรู้สึกวา่ตนเองมีความส าคญัต่อองคก์ร มีความสัมพนัธ์ทางบวกต่อความผกูพนั
ต่อองค์กรมากท่ีสุด และมีความสามารถในการอธิบายความผนัแปรหรือมีค่าพยากรณ์สูงสุด 
นอกจากน้ีงานวิจยัของศนัสนีย ์เตชะลาภอ านวย (2544) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน ศึกษาเฉพาะกรณีโรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร  พบว่า
ปัจจยัจากประสบการณ์จากการท างาน เรียงตามล าดบัความสัมพนัธ์จากมากไปน้อย ไดแ้ก่ความ
คาดหวงัท่ีไดรั้บการตอบสนองจากองคก์ร รู้สึกว่าตนมีความส าคญัต่อองคก์ร และความมีช่ือเสียง
ขอองคก์ร 
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   5.2.3.2  ทศันคติทีด่ีต่อองค์กร 
  ผลการวจิยัพบวา่ทศันคติท่ีดีต่อองคก์รมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวม

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Steers and Porter (1973) พบว่า หากหน่วยงานไม่สามารถสร้าง
ความรู้สึกมัน่คงในการท างานก็จะเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้มีการลาออก โอนยา้ยไปจากองค์กร 
หรือไม่อยากมาท างานโดยการขาดงาน ลางานบ่อยๆ นอกจากน้ี จากการศึกษาของ Lewis (1967) 
ซ่ึงศึกษาความรู้สึกจงรักภกัดีต่อองค์กรของอาจารยม์หาวิทยาลยัแถบตะวนัตกของสหรัฐอเมริกา 
พบว่า อาจารยท่ี์มีความรู้สึกว่ามหาวิทยาลยัท่ีตนสอนอยู่มีช่ือเสียง ก็จะมีความรู้สึกจงรักภกัดีต่อ
สถาบันมากกว่าอาจารย์ท่ีมีความรู้สึกว่าสถาบันท่ีตนสอนอยู่ไม่มีความส าคัญ สอดคล้องกับ
ผลงานวจิยัภายในประเทศของ ธีระ วรีธรรมสาธิต (2532) พบวา่หากเพื่อนร่วมงานของผูบ้ริหารท่ีมี
ทศันคติท่ีดีต่อองค์กร ก็จะท าให้ผูบ้ริหารมีความรู้สึกหรือทศันคติเช่นเดียวกบักลุ่ม กล่าวคือ มี
ทศันคติท่ีดี และมีความผกูพนัต่อองคก์รดว้ย ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่ เป็นผลมาจากการท่ีผูบ้ริหารไดรั้บ
อิทธิพลการกล่อมเกลาทางสังคมจากเพื่อนร่วมงานและผลงานวิจยัของนภาเพญ็ โหมาศวิน (2533) 
และสมเกียรติ ธรรมนิยาย (2536) ท าการศึกษาวิจยั ความน่าเช่ือถือและพึ่งพาไดข้ององคก์ร ก็ไดผ้ล
การศึกษาสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาขา้งตน้ 

   5.2.3.3 ทศันคติต่อผู้บังคับบัญชำ 
  ผลการวิจยัพบว่าทศันคติต่อผูบ้งัคบับญัชามีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กร

โดยรวม สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนภาเพญ็ โหมาศวนิ (2533) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันของสมาชิกในองค์กร ศึกษาเฉพาะกรณีส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีพบว่า 
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อวยพร 
ประพฤทธ์ิธรรม (2537) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของวิทยาจารยใ์นวิทยาลยั
พยาบาลเหนือ จ านวน 149 คน พบวา่ การช่วยเหลือจากผูบ้งัคบับญัชามีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 
และ ประนอม กิตติดุษฎีธรรม (2538) พบว่าทศันะของบุคคลท่ีมีต่อผูบ้งัคบับญัชามีความสัมพนัธ์
เชิงบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์รของลูกจา้งอุตสาหกรรมส่ิงทอ ประเภทการทอดว้ยเส้นใยฝ้ายและ
เส้นใยประดิษฐ์และผลการวิจยัของ สมเกียรติ ธรรมนิยาย (2536) พบว่า ความสัมพนัธ์กับ
ผูบ้งัคบับญัชามีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของผูบ้งัคบัหมวดตระเวนชายแดน 

   5.2.3.4 ทศันคติต่อเพือ่นร่วมงำน      
  ผลวิจัยพบว่าทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กร
โดยรวม ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎี 2 ปัจจัยของ Herzberg (1970) กล่าวคือ เพื่อนร่วมงาน 
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สภาพแวดล้อมของการท างานนั้นเป็นเพียงปัจจยัค ้าจุน หรือปัจจยัสุขอนามยั ซ่ึงเฮอร์ซเบอร์กได้
นิยามปัจจัยน้ีว่า ความไม่พึงพอใจในงาน เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีป้องกันได้และเป็นเร่ืองของ
สภาพแวดล้อมรอบตวั ซ่ึงไม่ถึงขั้นสามารถจูงใจให้เกิดความพอใจซ่ึงก่อให้เกิดความผูกพนัต่อ
องคก์รได ้

  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทศันคติต่อเพื่อนร่วมงานมีอิทธิพลต่อความ
ผกูพนัต่อองค์กรในดา้นความเต็มใจในการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีเพื่อผลดีต่อองค์กร และ ความ
ตอ้งการด ารงสมาชิกภาพในองค์กร ซ่ึงสอดคล้องกบัผลงานของ  Sheldon (1971) พบว่าการ
เก่ียวขอ้งทางสังคมกบัเพื่อนร่วมงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองค์กร เพราะการ
ไดรั้บการสนบัสนุนจากเพื่อนร่วมงานท าให้บุคคลเกิดความผกูพนัต่อองคก์ร เช่นเดียวกบังานวิจยั
ของ Hrebiniak and Alutto (1972) ท่ีพบวา่ ความไวว้างใจระหวา่งบุคคลมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
ความผกูพนัต่อองคก์รเพราะ การท่ีบุคคลเห็นวา่สภาพแวดลอ้มการท างานในองคก์ร มีลกัษณะของ
ความร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัอยา่งเป็นมิตร จะท าใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์ร 

  สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัภายในประเทศของ โสภา ทรัพยม์ากอุดม (2533) พบวา่ผู ้
ท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กรมีความโน้มเอียงท่ีจะมีความยึดมัน่ผูกพนัต่อองค์กร 
และธีระ วรีธรรมสาธิต (2532) พบวา่ หากเพื่อนร่วมงานของผูบ้ริหารมีทศัคติท่ีดีต่อองคก์ร ก็จะท า
ใหผู้บ้ริหารมีความรู้สึกหรือทศันคติเช่นเดียวกบักลุ่มนอกจากน้ี อวยพร ประพฤทธ์ิธรรม (2537) ยงั
พบว่า การช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานก่อให้เกิดความผูกพนัต่อองค์กรของวิทยาจารยใ์นวิทยาลยั
พยาบาลภาคเหนือเช่นกนั 

5.3  ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรส่งเสริมควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำนโรงแรมใน
เขตกรุงเทพมหำนคร   

  โดยน าขอ้มูลพื้นฐานจากการท าวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงผลจากการศึกษาคือ ปัจจยัดา้นลกัษณะ
งาน และประสบการณ์การท างานโดยรวมมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กรในทุกด้าน โดยมี
รายละเอียดในบทท่ี 4 (4.2.1) กล่าวคือ เม่ือน าผลจากการเก็บแบบสอบถามมาวิเคราะห์พิจารณาเป็น
รายดา้น เพื่อให้ผูท่ี้สนใจสามารถเลือกน าไปใชใ้นการเป็นแนวทางการสร้างความผกูพนัในองคก์ร 
ไดผ้ลดงัน้ี 

5.3.1  แนวทำงกำรส่งเสริมควำมผูกพนัต่อองค์กรในด้ำนกำรยอมรับเป้ำหมำยและค่ำนิยม        
ขององค์กร 
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ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กร ในดา้นลกัษณะงาน และประสบการณ์ในการ
ท างาน ในดา้นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ไดแ้ก่ ทศันคติต่อองคก์ร ผลป้อนกลบัของ
งาน และการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นตามล าดบั โดยเรียงจากปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดก่อน เน่ืองจาก
ในความเป็นจริงองคก์รหน่ึงๆอาจมีทรัพยากร หรืองบประมาณในการพฒันาท่ีจ ากดั สามารถเลือก
ปฏิบติัปัจจยัท่ีส่งอิทธิพลให้เกิดความผกูพนัต่อองคก์รในดา้นการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องคก์รมากท่ีสุดก่อน  ดงันั้นหากตอ้งการพฒันาเร่ืองการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์รให้
ส าเร็จในองคก์ร โดยควรเร่ิมให้ความส าคญัในเร่ืองทศันคติต่อองคก์ร เป็นอนัดบัแรก ตามดว้ย ผล
ป้อนกลบัของงาน และการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ตามล าดบั  โดยมีรายละเอียดการปฏิบติัดงัน้ี                                                         

5.3.1.1  ทศันคติต่อองค์กร 
   1)  การใหค้วามส าคญัต่อสุขภาพและความเป็นอยูท่ี่ดีของพนกังาน นอกเหนือจาก
งานเละการมีส่วนร่วมในงานแล้ว ส่ิงส าคญัอีกอย่างหน่ึงท่ีองค์กรตอ้งไม่ลืมค านึงถึงคือการให้
ผลตอบแทนการท างาน และสวสัดิการท่ีเหมาะสม รวมถึงสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกบั ชีวิต
ส่วนตวัของพนกังาน หรือนยัหน่ึงคือเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตการท างานนัน่เองดงัเช่นผูใ้ห้ขอ้มูล
คนท่ี5ไดก้ล่าวไวว้า่ งานโรงแรมนัน่เป็นงานบริการลูกคา้ท่ีตอ้งมีการท างานเปิดตลอด 24 ชัว่โมงไม่
มีวนัหยุด ดงันั้นมกัพบปัญหาวา่พนกังานโรงแรมนั้นท างานไม่เป็นเวลา และมีเวลาไม่ตรงกบัผูอ่ื้น 
ท าให้อาจไม่มีเวลาให้คนในครอบครัว ดงันั้นเร่ืองน้ีธุรกิจโรงแรม จะตอ้งเร่ิมบริหารจดัการเพื่อให้
คุณภาพชีวิตของบุคลากรของตนนั้นมีคุณภาพท่ีดีข้ึน โดยได้เสนอว่า อาจท าการจดักิจกรรมให้
พนกังาน สามารถน าเพื่อนหรือบุคคลในครอบครัวเขา้มาร่วมกิจกรรมได ้หรือในเร่ืองของงานท่ี
ตอ้งท าเป็นกะ จะตอ้งมีการจดัสรรให้เหมาะสม เช่น หากพนกังานเป็นผูห้ญิงจะตอ้งจดัให้อยูใ่นกะ
เชา้ กลบั เยน็ หรือ ดึกกลบัเชา้ไปเลย จะตอ้งไปมีให้กลบัในช่วงดึกเพราะจะค่อนขา้งเส่ียงอนัตราย 
รวมถึงท าการจดัรถรับส่ง เพื่ออ านวยความสะดวกและท าให้พนกังานรู้สึกปลอดภยัในการท างาน
ด้วย ซ่ึงเช่ือว่าหากมีการพฒันาในเร่ืองดังกล่าว จะท าให้พนักงานในองค์กรเกิดทศันคติท่ีดีต่อ
องคก์ร และลดความกงัวลในการท างานไปไดม้าก เป็นตน้ 
    2)  ด าเนินการภายใตค้วามซ่ือสัตยสุ์จริต ความโปร่งใสเป็นธรรม มีวฒันธรรมและ
ค่านิยมท่ีดีงาม มีความมัน่คงน่าเช่ือถือ มีเกียรติภูมิและช่ือเสียงต่อสาธารณชนมากเท่าไร ย่อม
ก่อให้เกิดแรงศรัทธา แรงบนัดาลใจ และสร้างความภูมิใจให้แก่พนักงานให้เกิดทศันคติท่ีดีต่อ
องคก์รมากข้ึนเท่านั้น ดงัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 1 กล่าววา่ คนท างานทุกคนก็อยากท่ีจะเลือกจะเขา้ร่วม
ท างานกบัองคก์รท่ีมีช่ือเสียง มีเกียรติ ดงันั้นองค์กรจะตอ้งด าเนินการภายใตค้วามสุจริต เป็นธรรม
เพื่อสะทอ้นสู่ภาพลกัษณ์ขององคก์ร ซ่ึงส่ิงน้ีเองจะสร้างความภาคภูมิใจท าให้พนกังานอยากอยูก่บั
องคก์ร เขาจะรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า เป็นท่ียอมรับของสังคม และรู้สึกมีเกียรติ ท่ีไดอ้ยูอ่งคก์รท่ีดีซ่ึง
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พนักงานก็คือตวัแทนขององค์กรท่ีสามารถสะทอ้นภาพลกัษณ์ขององค์กรส่งต่อไปยงัลูกคา้และ
บุคคลภายนอกอีกดว้ย 
   3)  เป็นองค์กรท่ีเปิดรับส่ิงใหม่ๆอยู่เสมอ และปรับตามสภาพสังคมท่ีเปล่ียนไป
โดยน ามาปรับใช้กบัองค์กรอย่างเหมาะสม โดยผูใ้ห้ข้อมูลคนท่ี 3 เสนอว่า การปฏิบติังานใน
โรงแรมปัจจุบนัมีการแข่งขนักนัสูงข้ึน เร่ืองของเทคโนโลยีในการท างานเป็นส่ิงส าคญั เน่ืองจากจะ
เป็นการอ านวยความสะดวกใหพ้นกังานท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซ่ึงจะส่งผลดีต่อ
องคก์ร นอกจากน้ี ดงัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 5 กล่าวว่า ในองค์กรหน่ึงมกัจะมีบุคลากรหลากหลายรุ่น
หลาย Generation ดงันั้นเป็นหนา้ท่ีขององคก์รท่ีจะตอ้งศึกษาถึงลกัษณะนิสัย ความแตกต่างของแต่
ละช่วงอายุ เน่ืองจาก ช่วงอายุต่างกนั ความตอ้งการก็ต่างกนัไป โดยอาจศึกษาและออกแบบการ
บริหารจัดการคนให้เกิดความลงตัวท่ีสุด โดยท่ีต้องค านึงถึงบุคลากรในองค์กรให้ได้รับ
ผลประโยชน์ทุกฝ่ายเช่นเร่ืองของสวสัดิการ หากเป็นไปได้ ควรมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกบั
พนกังานแต่ละช่วงอายุ เน่ืองจากเล็งเห็นวา่ ปัจจุบนัพนกังานวยัรุ่นบางคนไม่ตอ้งการวงเงินในการ
รักษาพยาบาล ในขณะท่ีพนกังานสูงอายุยงัคงตอ้งการอยู ่ในฐานะผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล จึงเห็นวา่ควร
มีการเพิ่มตวัเลือกให้พนกังานเลือกสวสัดิการตามท่ีตนเองตอ้งการ อยา่งไรก็ตามเร่ืองน้ียงัเป็นเร่ือง
ละเอียดอ่อนท่ีตอ้งศึกษาใหดี้ก่อน  
   4)  ให้มีนโยบายการจดักิจกรรมการฝึกอบรมพฒันาบุคลากร เช่นการจดัให้มีการ
ฝึกอบรมภายในองคก์ร (In House Training) การส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอกองคก์ร รวมทั้ง 
การจดัใหมี้กิจกรรมท า Workshop โดยการอาจท าการยกปัญหาท่ีมีอยูห่รือเคยเกิดข้ึนจริงมาให้ศึกษา 
และทดลองปฏิบติั และสร้างเป็นแนวทางปฏิบติัหลงัการประชุมฯ เป็นตน้ ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าว ท า
ใหเ้ขารู้สึกวา่การอยูใ่นองคก์รน้ีท าให้ไดพ้ฒันาความรู้ความสามรถของตนเองท าให้เกิดทศันคติท่ีดี
ต่อองคก์ร ดงัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 5 ไดก้ล่าววา่ การฝึกอบรมสามารถท าไดท้ั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ืองาน
โดยตรง และทางออ้ม เพื่อเสริมสร้างทกัษะต่างๆให้พนกังาน โดยอาจมีการจดัห้องเรียนบุคลิกภาพ 
การแกปั้ญหาเฉพาะหน้า แต่งหน้าท าผม ทกัษะการพูด เรียนภาษาองักฤษ หรือภาษาท่ี 3 เป็นตน้ 
เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะสามารถเป้นความรู้ติดตวัพนักงาน และท าให้เขารู้สึกว่าตนเองไดโ้อกาสจาก
องค์กรในการพฒันาตนเองท่ีสามารถน ามาปรับใช้ในการท างานในชีวิตประจ าวนั ท าให้เกิด
ทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร 

   5.3.1.2 ผลป้อนกลบัของงำน 
    1)  การแจง้ผลการประเมินผลงาน เพื่อให้พนกังานรับรู้ผลการท างานของตนเอง 
เกิดการพฒันา และปรับปรุงในขอ้บกพร่อง และช่ืนชมในเร่ืองท่ีท าดีแล้ว ซ่ึงจะท าให้พนักงาน
นอกจากจะพฒันาตนเองแล้วยงัเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างานให้ดียิ่งๆข้ึนไปอีกดว้ย 
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นอกจากประเมินผลแลว้ตอ้งท าการแจง้ ติดตามงานมีผล และจดัวา่ตอ้งมีการปรับปรุงอยา่งไรพร้อม
ทั้งให้ค  าแนะน าในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ย ดงัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 5 กล่าววา่ การ
ประเมินผลและแจง้ผลป้อนกลบัของงานไปยงัพนกังานนั้นเป็นส่ิงส าคญั โดยจะตอ้งประเมินอยา่ง
ยติุธรรม และช่ืนชมในขอ้ดี ส่วนขอ้ดอ้ยก็แจง้พนกังานใหป้รับปรุง และในฐานะหวัหนา้งานจะตอ้ง
ท าการประเมินและ จดัสรรงานให้เหมาะสมกบัความสามารถในการท างาน เช่น พนกังาน Front ท่ี
ตอ้งพบปะกบัลูกคา้ โดยลกัษณะนิสัยจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมี Service Mind มีรูปร่างหนา้ตาผมท่ี
เรียบร้อย บุคลิกภาพดีและหากพบวา่พนกังานมีขอ้บกพร่องตรงไหน อาจจะมีการจดั Class เพื่อให้
เกิดการพฒันา ลดขอ้บกพร่องเหล่านั้น เช่น จดัให้มีการเรียนบุคลิกภาพ วิธีการแต่งหนา้ ท าผมเป็น
ตน้ 
  2)  การตั้ง KPI ในการท างานเพื่อให้สามารถวดัผลไดช้ดัเจน และเป็นรูปธรรมมาก
ยิ่งข้ึน จะท าให้สามารถพฒันาแกไ้ขและปรับปรุงไดถู้กจุดโดยผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 4 กล่าววา่ การตั้ง
ตวัช้ีวดัในการประเมินผลงานนั้นจะท าให้พนักงานมีจุดมุ่งหมายในการท างานรู้ว่าจะต้องให้
ความส าคญักบัจุดไหน และหากผลการประเมินออกมาก็จะทราบว่า เร่ืองใดท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข
เพื่อลดขอ้ผดิพลาด และเร่ืองใดท่ีดีอยูแ่ลว้เพื่อท่ีจะท าใหดี้ข้ึนไปอีก เป็นตน้ 

5.3.1.3 กำรมีปฏิสัมพนัธ์กบัผู้อืน่ 
1) ใหพ้นกังานท างาน Cross workในแต่ละแผนกเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจลกัษณะ 

งานและความยากล าบากเห็นใจการท างานซ่ึงกนัและกนั ดงัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 4 กล่าวไวว้า่การเปิด
โอกาสให้พนกังานในแต่ละแผนกท่ีท างานร่วมกนั เช่น แผนก Front Reservation และ Sale ได้
เรียนรู้ ศึกษาดูงานของแผนกท่ีตอ้งช่วยเหลือเก้ือกูลกนันั้นจะท าให้พนกังานเกิดความเขา้ใจเน้ืองาน
รวมถึงปัญหาต่างๆท่ีแต่ละแผนกตอ้งเจอ ท าให้พนกังานมีโอกาสไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กนัทัว่ถึงภายใน
องคก์ร ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อองคก์รท่ีจะท าใหล้ดปัญหาความขดัแยง้ในการท างานลงดว้ย 
  2)  ประชุมกลุ่มยอ่ย-ใหญ่ยอ่ยทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อให้พนกังานมี
โอกาสในการแลกเปล่ียนพูดคุยกนัอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ดงัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 2 
กล่าวไวว้า่การจดัตั้ง Community ภายในองค์กรรวมตวักนัแลกเปล่ียนพูดคุยกนัทั้งเร่ืองงานและ
เร่ืองส่วนตัว ท าให้พนักงานรู้สึกถึงความเป็นกันเอง ไม่อึดอัดในการท างาน และท าให้เกิด
ความสัมพนัธ์ท่ีดีในองคก์ร 
  3) จดักิจกรรมเพื่อสร้างปฏิสัมพนัธ์ทั้งภายในและระหวา่งพนกังานและลูกคา้ท าให้
พนักงานทุกคนในองค์กรรู้จกักันและเป็นการเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีงามระหว่างคนใน
องค์กรด้วยกนั และส าหรับการจดักิจกรรมระหว่างพนักงานโรงแรม และลูกคา้ผูเ้ขา้ใช้บริการ 
เพื่อให้เกิดความรู้สึกสนิทสนม  และลูกคา้รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร  ดงัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 2 
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กล่าวไวว้า่ การจดักิจกรรมนั้นจะท าให้พนกังานเกิดปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งพนกังานในองคก์ร ซ่ึง
จะเป็นผลท าให้เกิดทศันคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน และองค์กร เม่ือพนกังานรู้สึกดีต่อกนัก็ส่งผลต่อ
การบริการไปยงัลูกค้า ซ่ึงทางผูใ้ห้ข้อมูลได้เล็งเห็นและทุ่มงบประมาณในการจดักิจกรรมเพื่อ
กระชับความสัมพนัธ์ของพนักงาน เพราะเล็งเห็นว่าหากเราดูแลพนกังานซ่ึงถือเป็นลูกคา้ภายใน
องค์กรไดดี้แลว้นั้น จะส่งผลดีต่อองค์กรในระยะยาวแน่นอน โดยไดจ้ดัท ากิจกรรม Smile Hotel 
Project ซ่ึงมีจุดหมายเพื่อใหพ้นกังานเกิดความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั โดยจดักิจกรรมก่ึงวิชาการก่ึง
กิจกรรมท าใหพ้นกังานซึมซบัความรักองคก์รทีละนอ้ยๆ ผลคือพนกังานเกิดทศันคติต่อองงานและ
องคก์รเปล่ียนไปอยา่งเห็นไดช้ดัเจน และไดย้  ้าอีกวา่กิจกรรมสามารถพลิกพฤติกรรมของพนกังาน
ในองคก์รไดจ้ริง ซ่ึงผูใ้หข้อ้มูลไดเ้สนอแนะวา่อยากให้ธุรกิจโรงแรมเล็งเห็นถึงความส าคญัในเร่ือง
น้ี เพราะในปัจจุบนัมีโรงแรมนอ้ยมากท่ีจะกนัเงินงบประมาณเพื่อน ามาพฒันาในดา้นน้ี   

  5.3.2  แนวทำงกำรส่งเสริมควำมผูกพนัต่อองค์กรในด้ำนควำมเต็มใจในกำรปฏิบัติงำน 
                        อย่ำงเต็มทีเ่พื่อผลดีต่อองค์กร 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กร ในดา้นลกัษณะงาน และประสบการณ์ในการ
ท างาน ในดา้นความเต็มใจในการปฏิบติังานอย่างเต็มท่ีเพื่อผลดีต่อองค์กรไดแ้ก่ ความมีอิสระใน
การท างาน ทศันคติต่อผูบ้งัคบับญัชา และทศันคติต่อเพื่อนร่วมงานตามล าดบั โดยเรียงจากปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลมากท่ีสุดก่อน เน่ืองจากในความเป็นจริงองคก์รหน่ึงๆอาจมีทรัพยากร หรืองบประมาณใน
การพฒันาท่ีจ ากดั สามารถเลือกปฏิบติัปัจจยัท่ีจะส่งอิทธิพลให้เกิดความผูกพนัต่อองค์กรในดา้น
การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์รมากท่ีสุดก่อน  ดงันั้นหากตอ้งการพฒันาเร่ืองความเต็ม
ใจในการปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ีเพื่อผลดีต่อองค์กร โดยควรเร่ิมให้ความส าคญัในเร่ืองความมีอิสระ
ในการท างาน เป็นอนัดบัแรก ตามด้วย ทศันคติต่อผูบ้งัคบับญัชา และทศันคติต่อเพื่อนร่วมงาน 
ตามล าดบั  โดยมีรายละเอียดการปฏิบติัดงัน้ี                                                                                                               

5.3.2.1 ควำมมีอสิระในกำรท ำงำน 
     1)  ใหเ้ปิดโอกาสใหพ้นกังานแสดงความคิดเห็นและตอบขอ้ซกัถาม เพื่อท าให้เขา
รู้สึกถึงความมีอิสระในการท างาน ไม่ถูกจ ากดัความคิด สามารถท่ีจะแสดงความเห็นของตนเองใน
งานท่ีไดรั้บมองหมายมา   
     2)  ใหอ้ านาจในการตดัสินใจและบริหารจดัการการท างานของตนเอง โดยหวัหนา้
งานเม่ือไดม้อบหมายงานให้กบัลูกนอ้งแลว้ ก็ตอ้งให้ความไวว้างใจ ยอมรับการตดัสินใจ ปล่อยให้
เขาไดบ้ริหารจดัการการท างานของตนเองดงัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 2 กล่าวไวว้า่ “ให้พนกังานมีโอกาส
คิดโปรเจ็คของตนเอง ไดน้ าเสนอไอเดียใหม่ๆ และไดด้ าเนินการตามแนวทางของเขาเอง ไม่กา้ว
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ก่ายในหนา้ท่ีการงานเพียงแต่คอยให้ค  าแนะน าปรึกษา พวกเขาก็จะมีความสุขในการท างานเพิ่มข้ึน 
และเพลิดเพลินกบัการท าส่ิงท่ีเขาคิดข้ึนมาให้ส าเร็จ เพื่อแสดงให้หัวหน้าและเพื่อนร่วมงานเห็น
ความสามารถของเขา แค่การเปิดโอกาสก็เป็นการสร้างอิสระและความสุขง่ายๆ แทบไม่ตอ้งลงทุน
อะไรเลย” เป็นตน้   
     3)  นอกจากน้ี ควรค านึงถึงความสมดุลในชีวิตการท างานของพนกังานดงัท่ีผูใ้ห้
ขอ้มูลคนท่ี 5 กล่าวว่า โรงแรมเป็นธุรกิจท่ีตอ้งเปิดตลอดทุกวนัทุกเวลา คอยบริการลูกคา้ ดงันั้น
พนกังานจะตอ้งผลดักะกนัท างาน ท าให้ความสมดุลของชีวิตการท างานแตกต่างไปจากงานบริษทั
ทัว่ไป วนัหยุดไม่ปกติ อาจมีเวลากบัครอบครัวนอ้ยลง ดงันั้นในฐานะของผูท่ี้ท  างานฝ่ายทรัพยากร
มนุษยเ์ป็นเวลานานนั้นท าใหท้ราบปัญหาดงักล่าว ซ่ึงก็พยายามท่ีจะมีการค านึงถึงเร่ืองคุณภาพชีวิต
ของพนักงานมากข้ึน โดยอาจจดักิจกรรมให้กบัพนักงานสามารถท าคนในครอบครัวหรือเพื่อน
มาร่วมกิจกรรมไดใ้ห้ไดใ้ช้เวลากนัมากข้ึน รวมถึงเร่ืองของระยะเวลาในการท างานอาจแบ่งตาม
ความเหมาะสม เช่น ผูห้ญิงอาจให้ท างานในกะเช้ามากกว่า หรือมีการจดัรถรับส่ง อ านวยความ
สะดวกในการมาท างาน เป็นตน้ 

5.3.2.2 ทศันคติต่อผู้บังคับบัญชำ 
   1) การส่ือสารท่ีดีจากผู ้บังคับบัญชา เป็นลักษณะของการส่ือความจาก
ผูบ้งัคบับญัชาถึงผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีชดัเจน โดยการช้ีแจงให้เขา้ใจ วิสัยทศัน์และเป้าหมายของงาน
และความส าเร็จของงาน ความคาดหวงัขององคก์รต่อผลงานของพนกังานเป็นตน้ รวมถึงการแจง้
ผลการท างาน ติดตาม และปรับปรุง พร้อมทั้งให้การแนะน าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
นอกจากการส่ือสารท่ีดีแลว้ ทกัษะทางดา้นการฟังก็เป็นทกัษะท่ีส าคญัเช่นกนัส าหรับการเป็นหัว
หน้าท่ีดี กล่าวคือ ต้องรู้จักฟังความเห็นของลูกน้องไม่เห็นว่าตนเองเป็นผู ้รู้มากกว่า หรือมี
ประสบการณ์มากกว่า เพราะอาจจะท าให้ลูกน้องรู้สึกอึดอัดในการท างาน รู้สึกขาดอิสระและ
ก่อให้เกิดทศันคติท่ีไม่ดีต่อหัวหน้าได้ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการท างานได้  เช่นเดียวกบัท่ีผูใ้ห้
ขอ้มูลคนท่ี 4 กล่าววา่ ผูบ้งัคบับญัชาเป็นบุคคลท่ีใกลชิ้ดกบัพนกังานในแผนกแต่ละแผนกมากท่ีสุด 
และการท างานจะราบร่ืนไดห้ากพนกังานมีหัวหน้าท่ีดี รับฟังความคิดเห็น และการตดัสินใจของ
พนกังาน ให้ค  าปรึกษาและเขา้ใจลูกน้อง หากหัวหนา้ไม่เคยส่ือสารและไม่สนใจลูกน้องจะท าให้
ลูกน้องรู้สึกโดดเด่ียว ไม่มีท่ีพึ่งพิง ท างานไม่มีความสุข และลดแรงศรัทธาต่อผูบ้งัคบับญัชาลงไป
ในท่ีสุด  
   2)  หัวหนา้เป็นแบบอยา่งท่ีดี การวางตวัของหวัหนา้ตอ้งให้เกียรติผูท่ี้อยูใ่ตบ้งัคบั
บญัชา ช่ืนชมและเห็นคุณค่าของการท างานของพนกังาน รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา และจริงใจต่อ
พนกังานดงัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 5 กล่าววา่ หวัหนา้ท่ีดีตอ้งยอมรับวา่การให้เกียรติลูกนอ้งของเราและ
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การให้การยอมรับลูกน้องอย่างจริงใจนั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากท่ีจะท าให้เขาเกิดแรงจูงใจในการ
ท างานกบัเรา การให้เกียรติก็คือ เร่ืองอะไรท่ีเป็นเร่ืองส่วนตวัของเรา เราไม่ควรเอามาพูดในท่ี
สาธารณะ ไม่นินทาลบัหลงั การพูดจาท่ีสุภาพ และปฏิบติัต่อลูกน้องเหมือนเป็นคนในครอบครัว
เดียวกบัเรา ใหก้ารยอมรับในฐานะทีมงาน ส่ิงเหล่าน้ีตอ้งเร่ิมจากตวัหวัหนา้เองก่อนทั้งส้ิน ไม่วา่จะ
เป็นการทักทาย พูดคุย ถามทุกข์สุข ฯลฯ ลูกน้องเองก็จะเกิดความรู้สึกว่าหัวหน้ายอมรับเขา 
แรงจูงใจในการท างานก็เกิดข้ึนไดไ้ม่ยากอยา่งแน่นอน นอกจากน้ีเร่ืองของการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
เป็นส่ิงท่ีผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลของโรงแรมบอกเป็นเสียงเดียวกนัว่า ถ้าหัวหน้างานอยากจะบริหาร
ลูกนอ้งไดดี้นั้น ตอ้ง “เอาใจลูกนอ้งมาใส่ใจเรา” เราตอ้งเขา้ใจเขาวา่ เขาก าลงัคิดอะไร รู้สึกอยา่งไร 
ลองดูวา่ถา้เป็นเราโดนเขา้แบบนั้นเราจะรู้สึกอยา่งไร ลูกนอ้งเราเองก็เช่นเดียวกนั เช่น หวัหนา้งาน
บางคนมกัจะโวยวาย ตีโพยตีพาย และด่ากราดลูกน้องท่ีท างานไม่ได้ดั่งใจต่อหน้าลูกน้องคน
อ่ืนๆ  เพื่อความสะใจของเขา ลองถามตวัเองดูวา่ ถา้เป็นเรา เราชอบหรือไม่ท่ีโดนหวัหนา้ของเราต่อ
ว่าแบบนั้นต่อหน้าคนอ่ืน ดงันั้นการท่ีจะท าให้ลูกน้องมีทศันคติท่ีดีต่อหัวหน้างาน ควรท่ีจะให้
เกียรติลูกนอ้ย เม่ือมีส่ิงท่ีผิดพลาดหรือไม่สมควรก็ควรตกัเตือนเป็นการส่วนตวั และหากลูกนอ้งท า
ส่ิงท่ีดีท่ีควรไดรั้บค าช่ืนชมก็ควรช่ืนชมอยา่งเปิดเผย เป็นตน้ 
   3)  On the Job Training  แนะน า สอนงานและให้ค  าปรึกษา ควบคุมดูแลให้
บุคลากรลงมือปฏิบติังานจริง โดยให้ค  าปรึกษาแนะน าอยา่งใกลชิ้ด ดงัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 6 กล่าววา่ 
หวัหน้ามีหน้าท่ีในการแนะน าสอนงาน ควบคุมดูแล โดยอาจจดัให้มีพี่เล้ียงซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งสอน
เฉพาะเร่ืองงานเท่านั้น อาจรวมถึงการให้ค  าปรึกษาในเร่ืองเก่ียวกบัคน และการวางตวัในองค์กร 
เป็นตน้  
 4)  ใหค้วามเป็นธรรม ไม่ล าเอียง หรือเลือกปฏิบติักบัพนกังานเป็นรายบุคคล   
หวัหน้าจะตอ้งมีความเป็นกลาง มีบรรทดัฐานเดียวกนัในการปกครองดูแลลูกนอ้งของตนเอง หาก
หวัหนา้ หรือผูบ้งัคบับญัชามีความไม่เป็นธรรมจะส่งผลต่อความสัมพนัธ์ของลูกนอ้งอยา่งแน่นอน
ซ่ึงอาจก่อให้เกิดปัญหาเร่ืองคนในองคก์รได้ ดงันั้นการท่ีหัวหน้างานปฏิบติัต่อลูกน้องในแนวทาง
เดียวกนันั้นนอกจากจะเป็นการลดปัญหาขอ้ขดัแยง้ระหวา่งเพื่อนร่วมงานในองคก์รแลว้ ยงัสามารถ
ท าให้ลูกน้องเกิดทศันคติท่ีดีต่อปกติต่อหัวหน้าของตนอีกดว้ย ดงัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 3 กล่าวว่าถา้
หวัหนา้งานมีลูกนอ้งมากกวา่ 1 คน ส่ิงท่ีหวัหนา้งานจะตอ้งระวงัก็คือ เร่ืองของการปฏิบติัตนไม่เป็น
ธรรม เราเองอาจจะรู้สึกวา่เป็นธรรมแต่ลูกนอ้งกลบัมองวา่ไม่เป็นธรรม เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีกระทบกบั
ความรู้สึกของลูกนอ้งไดง่้ายมากในการท าตวัของหวัหนา้นั้นจะตอ้งคิดให้ดีถา้เราท าแบบน้ีกบัคนน้ี
แลว้ ถา้เกิดกรณีแบบเดียวกนักบัคนอ่ืนเราจะท าแบบน้ีหรือไม่ เป็นตน้ 
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   5.3.2.3  ทศันคติต่อเพือ่นร่วมงำน 
   1)  จดักิจกรรมละลายพฤติกรรมบ่อยๆ  ส่งเสริมจดักิจกรรมให้พนักงานกระท า
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม โดยอาจมีจุดหมายหลกัในการร่วมกนัพฒันางาน หรือคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนกังานเอง ซ่ึงผลพลอยท่ีส าคญั คือ การพฒันาตวัพนกังานเองในหลายๆดา้น ทั้งในเร่ืองของการ
ท างานเป็นทีม การสร้างทกัษะคิดวเิคราะห์เพื่อแกปั้ญหา การรู้จกัใชค้วามริเร่ิมสร้างสรรค ์ดงัท่ีผูใ้ห้
ขอ้มูลคนท่ี 2 กล่าววา่ การจดักิจกรรมเป็นส่ิงท่ีจะท าให้เกิดความคุน้เคยกบัพนกังานในองคก์รไม่
เพียงแต่พนักงานในแผนกของตัวเองเท่านั้ น แต่ยงัข้ามไประหว่างแผนกอีกด้วย ซ่ึงจะท าให้
พนักงานทุกคนในองค์กรเห็นหน้ากันทั่วถึง และมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ประสบการณ์ร่วมกนั อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยรูปแบบกิจกรรมอาจจะท าเป็น
กิจกรรมสนุกสนานละลายพฤติกรรม หรือ เป็นรูปแบบก่ึงวชิาการ ก่ึงกิจกรรม เป็นตน้ 
   2)  ให้ความส าคญักบัการสร้างทีมเวิร์คท่ีแข็งแกร่งเป็นเร่ืองท่ีส าคญัในการท างาน
ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและราบร่ืน โดยการสร้างทีมเวิร์คท่ีดีให้เกิดข้ึนได้นั้น องค์กรจะตอ้ง
แสดงใหเ้ห็นวา่พนกังานทุกคนมีความส าคญัและเป็นส่วนหน่ึงของทีม ดงัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 1 กล่าว
วา่ ทีมนบัวา่เป็นส่ิงส าคญัของการท างานไม่วา่จะในองค์กรไหน เน่ืองจากบุคลากรท่ีจะผลกัดนัให้
งานให้มีประสิทธิผลท่ีดีนั้นย่อมตอ้งอาศยัการร่วมแรงร่วมใจกนัในทีม ไม่สามารถท างานเพียง
ล าพงัคนเดียวได ้ไม่วา่จะเป็นแผนกหนา้บา้น หรือหลงับา้นก็ตาม ดงันั้นเป็นหนา้ท่ีขององคก์รทั้งฝ่า
บริหารและหัวหน้าผูใ้กล้ชิดกบัลูกน้องท่ีสุดท่ีจะตอ้งท าการสร้างความเขา้ใจให้พนักงานเขา้ใจ
ปัจจยัท่ีส าคญั และองคป์ระกอบส าคญัของทีมซ่ึงท าใหเ้กิดทีมเวร์ิคข้ึนในองคก์ร โดยเสนอวา่อาจท า
ความเขา้ใจให้ตรงกนัในวตัถุประสงค์ท่ีแต่ละแผนกตอ้งท าให้ส าเร็จ รวมถึงสอดแทรกการท า
กิจกรรมท่ีจะส่งเสริมใหค้วามเป็นทีมเวร์ิคแขง็แกร่งยิง่ข้ึน เป็นตน้ 

  5.3.3  แนวทำงกำรส่งเสริมควำมผูกพนัต่อองค์กรในด้ำนควำมต้องกำรด ำรงสมำชิกภำพใน  
                       องค์กร  

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กร ในดา้นลกัษณะงาน และประสบการณ์ในการ
ท างาน ในด้านความความตอ้งการด ารงสมาชิกภาพในองค์กร ได้แก่ ทศันคติต่อเพื่อนร่วมงาน 
ความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคญัต่อองค์กร ทศันคติท่ีดีต่อองค์กร และความหลากหลายของงาน
ตามล าดบั โดยเรียงจากปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดก่อน เน่ืองจากในความเป็นจริงองคก์รหน่ึงๆ อาจ
มีทรัพยากร หรืองบประมาณในการพฒันาท่ีจ ากดั สามารถเลือกปฏิบติัปัจจยัท่ีจะส่งอิทธิพลให้เกิด
ความผูกพนัต่อองค์กรในดา้นความตอ้งการด ารงสมาชิกภาพในองค์กรมากท่ีสุดก่อน  ดงันั้นหาก
ตอ้งการพฒันาเร่ืองความเต็มใจในการปฏิบติังานอย่างเต็มท่ีเพื่อผลดีต่อองค์กร โดยควรเร่ิมให้

http://th.jobsdb.com/th/th/Resources/EmployerArticle/humanresource_editor39.ht?ID=3685


136 
 

ความส าคญัในเร่ืองทศันคติต่อเพื่อนร่วมงาน ความรู้สึกวา่ตนเองมีความส าคญัต่อองคก์ร ทศันคติ
ต่อองคก์ร และความหลากหลายของงาน ตามล าดบั  โดยมีรายละเอียดการปฏิบติัดงัน้ี                                                                                                                                                              

  5.3.3.1  ทศันคติต่อเพือ่นร่วมงำน 
   1) จดักิจกรรมละลายพฤติกรรมบ่อยๆ  ส่งเสริมจดักิจกรรมให้พนักงานกระท า
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม โดยอาจมีจุดหมายหลกัในการร่วมกนัพฒันางาน หรือคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนกังานเอง ซ่ึงผลพลอยท่ีส าคญั คือ การพฒันาตวัพนกังานเองในหลายๆ ดา้น ทั้งในเร่ืองของการ
ท างานเป็นทีม การสร้างทกัษะคิดวเิคราะห์เพื่อแกปั้ญหา การรู้จกัใชค้วามริเร่ิมสร้างสรรค ์ดงัท่ีผูใ้ห้
ขอ้มูลคนท่ี 2 กล่าววา่ การจดักิจกรรมเป็นส่ิงท่ีจะท าให้เกิดความคุน้เคยกบัพนกังานในองคก์รไม่
เพียงแต่พนักงานในแผนกของตัวเองเท่านั้ น แต่ยงัข้ามไประหว่างแผนกอีกด้วย ซ่ึงจะท าให้
พนักงานทุกคนในองค์กรเห็นหน้ากันทั่วถึง และมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ประสบการณ์ร่วมกนั อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยรูปแบบกิจกรรมอาจจะท าเป็น
กิจกรรมสนุกสนานละลายพฤติกรรม หรือ เป็นรูปแบบก่ึงวชิาการ ก่ึงกิจกรรม เป็นตน้ 
   2) ให้ความส าคญักบัการสร้างทีมเวิร์คท่ีแข็งแกร่งเป็นเร่ืองท่ีส าคญัในการท างาน
ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและราบร่ืน โดยการสร้างทีมเวิร์คท่ีดีให้เกิดข้ึนได้นั้น องค์กรจะตอ้ง
แสดงใหเ้ห็นวา่พนกังานทุกคนมีความส าคญัและเป็นส่วนหน่ึงของทีม ดงัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 1 กล่าว
วา่ ทีมนบัวา่เป็นส่ิงส าคญัของการท างานไม่วา่จะในองค์กรไหน เน่ืองจากบุคลากรท่ีจะผลกัดนัให้
งานให้มีประสิทธิผลท่ีดีนั้นย่อมตอ้งอาศยัการร่วมแรงร่วมใจกนัในทีม ไม่สามารถท างานเพียง
ล าพงัคนเดียวได ้ไม่วา่จะเป็นแผนกหนา้บา้น หรือหลงับา้นก็ตาม ดงันั้นเป็นหนา้ท่ีขององคก์รทั้งฝ่า
บริหารและหัวหน้าผูใ้กล้ชิดกบัลูกน้องท่ีสุดท่ีจะตอ้งท าการสร้างความเขา้ใจให้พนักงานเขา้ใจ
ปัจจยัท่ีส าคญั และองคป์ระกอบส าคญัของทีมซ่ึงท าใหเ้กิดทีมเวร์ิคข้ึนในองคก์ร โดยเสนอวา่อาจท า
ความเขา้ใจให้ตรงกนัในวตัถุประสงค์ท่ีแต่ละแผนกตอ้งท าให้ส าเร็จ รวมถึงสอดแทรกการท า
กิจกรรมท่ีจะส่งเสริมใหค้วามเป็นทีมเวร์ิคแขง็แกร่งยิง่ข้ึน เป็นตน้ 

5.3.3.2 ควำมรู้สึกว่ำตนเองมีควำมส ำคัญต่อองค์กร 
   1)  ใหพ้นกังานไดรั้บรู้ข่าวสารอยา่งถูกตอ้งในทุกดา้นอยา่งเปิดเผย และให้ไดรั้บรู้
ขอ้มูลเดียวกนักบัท่ีคนอ่ืนๆในองคก์รรับรู้ ดงัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 1 ไดก้ล่าววา่ พนกังานทุกคนลว้น
ตอ้งการความรู้สึกวา่ตนเองมีความส าคญักบัองค์กร ดงันั้นควรมีช่องทางในการแจง้ข่าวสารไปยงั
พนกังาน โดยแจง้ในขอ้มูลเดียวกนัให้รับรู้พร้อมกนั ไม่มีพนกังานคนไหนอยากเป็นคนท่ีตกข่าว
หรือรู้คนสุดทา้ย เพราะนั่นจะท าให้พนกังานรู้สึกว่าตนเองถูกทอดทิ้ง และเกิดทศันคติท่ีไม่ดีต่อ
องคก์รและเพื่อนร่วมงานตามมา  
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   2)  รับฟังความคิดเห็นของพนกังานผ่านทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นห้องฝ่ายบุคคล 
หรือห้องอบรม เป็นตน้ ดงัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 5 ไดก้ล่าวไวว้่าการเปิดรับฟังความเห็นเห็นหรือ
ขอ้เสนอแนะท่ีพนกังานมีต่อองค์กรนั้นเป็นส่ิงท่ีองค์กรทุกองค์กรควรท า เน่ืองจากพนักงานเป็น
ผูป้ฏิบติังานลงมือท ามากกว่าผูบ้ริหาร ดงันั้นจะท าให้พนกังานทราบส่ิงท่ีเกิดข้ึน ปัญหาต่างๆ ใน
การท างาน ส่ิงท่ีขาดตกบกพร่อง และตอ้งได้รับการแกไ้ข หากองค์กรไม่เปิดใจกวา้งรับฟังความ
คิดเห็นพนกังาน อาจท าใหแ้กปั้ญหาไม่ถูกจุด ซ่ึงจะท าใหปั้ญหาในองคก์รนั้นยงัคงอยู ่และจะส่งผล
ต่อตวัพนกังานเป็นหลกั ท าให้พนกังานไม่มีความสุขในการท างาน ในทางกลบักนั หากองคก์รรับ
ฟังความคิดเห็นของพนกังาน และน าความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเหล่านั้นมาปรับใช้กบัองค์กร
ให้เกิดข้ึนจริง จะท าให้พนกังานรู้สึกวา่องคก์รให้ความส าคญักบัเขา เขาก็จะเกิดความรู้สึกท่ีดี และ
รู้สึกวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 
   3)  กระจายอ านาจในการท างานเป็นเร่ืองใหญ่ และการให้พนกังานมีส่วนร่วมออก
ความเห็นและตัดสินใจในงานท่ีเก่ียวข้องกับภาระหน้าท่ีท่ีตนรับผิดชอบอยู่จะเป็นการเพิ่ม
ความหมายใหพ้นกังานรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของงานไดม้ากยิ่งข้ึน ดงัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 5 ได้
กล่าวไวว้่าการมอบหมายและกระจายอ านาจในการรับผิดชอบงาจะท าให้พนกังานรู้สึกว่าตนเอง
เป็นเจา้ของงานช้ินนั้น อยากท่ีจะท ามนัใหดี้และประสบความส าเร็จ  
   4) จดัใหมี้กิจกรรมภายในองคก์ร เช่น จดัใหมี้การประกาศให้รางวลัพนกังานดีเด่น 
จดังานปาร์ต้ีวนัเกิดของพนกังานในแผนกแต่ละแผนกเป็นตน้เพื่อให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหน่ึง
ขององคก์ร ท าใหเ้กิดความประทบัใจ ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ ความตั้งใจในทุ่มเทท างาน ดงัท่ี
ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 5 ไดก้ล่าวไวว้า่การจดักิจกรรมในองคก์รเพื่อพนกังานนั้น เป็นส่ิงท่ีส าคญัถึงแมจ้ะดู
เล็กนอ้ยแต่ผลท่ีไดคื้อมหาศาล จะไดใ้จคนตอ้งให้ใจก่อน การใส่ใจรายละเอียดเล็กๆนอ้ยๆสามารถ
ซ้ือใจพนกังานไดใ้นระยะยาว เช่นการจดัปาร์ต้ีวนัเกิดกนัในแผนกท าให้พนกังานรู้สึกวา่ตนไม่ได้
ถูกลืม และยงัเป็นท่ีรักของเพื่อนร่วมงานและตนมีความส าคญักบัองคก์ร เป็นตน้ 
   5) ใหสิ้ทธิพิเศษพนกังานในองคก์ร เช่นใหพ้นกังานมีส่วนลดในการใชบ้ริการของ
โรงแรม หรือ พนกังานท่ีท างานกบัโรงแรมสามารถเขา้พกัฟรีในโรงแรมในเครือท่ีตนเองท างาน 
ดงัท่ีผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 1 ไดก้ล่าวไวว้า่ การใหสิ้ทธิพิเศษพนกังานในองคก์ร เช่นพนกังานท่ีท างานกบั
โรงแรมเกินหน่ึงปี มีสิทธิในการเข้าพกัโรงแรมในเครือทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ฟรี ยิ่ง
ท างานนานเท่าไรยิ่งมีโควตาการพกัฟรีมากข้ึนตามล าดบั เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเองท าให้พนกังาน
เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกวา่องคก์รใหอ้ะไรเรากลบัมา นอกจากน้ีผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 5 กล่าววา่ การ
ใหสิ้ทธิพิเศษเช่น เงินกู ้กูร้ถท าใหรู้้สึกวา่องคก์รเป็นท่ีพึ่งพิงไดข้องพวกเขา ซ่ึงจะก่อให้เกิดทศันคติ
ท่ีดีต่อองคก์ร 
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5.3.3.3  ทศันคติต่อองค์กร 
   1)  การใหค้วามส าคญัต่อสุขภาพและความเป็นอยูท่ี่ดีของพนกังาน นอกเหนือจาก
งานเละการมีส่วนร่วมในงานแล้ว ส่ิงส าคญัอีกอย่างหน่ึงท่ีองค์กรตอ้งไม่ลืมค านึงถึงคือการให้
ผลตอบแทนการท างาน และสวสัดิการท่ีเหมาะสม รวมถึงสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกบั ชีวิต
ส่วนตวัของพนกังาน หรือนยัหน่ึงคือเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตการท างานนัน่เองดงัเช่นผูใ้ห้ขอ้มูล
คนท่ี 5ไดก้ล่าวไวว้า่ งานโรงแรมนัน่เป็นงานบริการลูกคา้ท่ีตอ้งมีการท างานเปิดตลอด 24 ชัว่โมง
ไม่มีวนัหยุด ดงันั้นมกัพบปัญหาว่าพนักงานโรงแรมนั้นท างานไม่เป็นเวลา และมีเวลาไม่ตรงกบั
ผูอ่ื้น ท าให้อาจไม่มีเวลาให้คนในครอบครัว ดงันั้นเร่ืองน้ีธุรกิจโรงแรม จะตอ้งเร่ิมบริหารจดัการ
เพื่อใหคุ้ณภาพชีวิตของบุคลากรของตนนั้นมีคุณภาพท่ีดีข้ึน โดยไดเ้สนอวา่ อาจท าการจดักิจกรรม
ใหพ้นกังาน สามารถน าเพื่อนหรือบุคคลในครอบครัวเขา้มาร่วมกิจกรรมได ้หรือในเร่ืองของงานท่ี
ตอ้งท าเป็นกะ จะตอ้งมีการจดัสรรให้เหมาะสม เช่น หากพนกังานเป็นผูห้ญิงจะตอ้งจดัให้อยูใ่นกะ
เช้า กลบั เยน็ หรือดึกกลบัเชา้ไปเลยจะตอ้งไปมีให้กลบัในช่วงดึกเพราะจะค่อนขา้งเส่ียงอนัตราย 
รวมถึงท าการจดัรถรับส่ง เพื่ออ านวยความสะดวกและท าให้พนกังานรู้สึกปลอดภยัในการท างาน
ด้วย ซ่ึงเช่ือว่าหากมีการพฒันาในเร่ืองดังกล่าว จะท าให้พนักงานในองค์กรเกิดทศันคติท่ีดีต่อ
องคก์ร และลดความกงัวลในการท างานไปไดม้าก เป็นตน้ 
   2)  ด าเนินการภายใตค้วามซ่ือสัตยสุ์จริต ความโปร่งใสเป็นธรรม มีวฒันธรรมและ
ค่านิยมท่ีดีงาม มีความมัน่คงน่าเช่ือถือ มีเกียรติภูมิและช่ือเสียงต่อสาธารณชนมากเท่าไร ย่อม
ก่อให้เกิดแรงศรัทธา แรงบนัดาลใจ และสร้างความภูมิใจให้แก้พนักงานให้เกิดทศันคติท่ีดี ต่อ
องคก์รมากข้ึนเท่านั้น ดงัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 1 กล่าววา่ คนท างานทุกคนก็อยากท่ีจะเลือกจะเขา้ร่วม
ท างานกบัองคก์รท่ีมีช่ือเสียง มีเกียรติ ดงันั้นองค์กรจะตอ้งด าเนินการภายใตค้วามสุจริต เป็นธรรม
เพื่อสะทอ้นสู่ภาพลกัษณ์ขององคก์ร ซ่ึงส่ิงน้ีเองจะสร้างความภาคภูมิใจท าให้พนกังานอยากอยูก่บั
องคก์ร เขาจะรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า เป็นท่ียอมรับของสังคม และรู้สึกมีเกียรติ ท่ีไดอ้ยูอ่งคก์รท่ีดีซ่ึง
พนักงานก็คือตวัแทนขององค์กรท่ีสามารถสะทอ้นภาพลกัษณ์ขององค์กรส่งต่อไปยงัลูกคา้และ
บุคคลภายนอกอีกดว้ย 
   3)  เป็นองค์กรท่ีเปิดรับส่ิงใหม่ๆอยูเ่สมอ และปรับตามสภาพสังคมท่ีเปล่ียนไป
โดยน ามาปรับใช้กบัองค์กรอย่างเหมาะสม โดยผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 3 เสนอว่า การปฏิบติังานใน
โรงแรมปัจจุบนัมีการแข่งขนักนัสูงข้ึน เร่ืองของเทคโนโลยีในการท างานเป็นส่ิงส าคญั เน่ืองจากจะ
เป็นการอ านวยความสะดวกใหพ้นกังานท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซ่ึงจะส่งผลดีต่อ
องค์กร นอกจากน้ี ดงัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 5กล่าวว่า ในองค์กรหน่ึงมกัจะมีบุคลากรหลากหลายรุ่น
หลาย Generation ดงันั้นเป็นหนา้ท่ีขององคก์รท่ีจะตอ้งศึกษาถึงลกัษณะนิสัย ความแตกต่างของแต่
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ละช่วงอายุ เน่ืองจาก ช่วงอายุต่างกนั ความตอ้งการก็ต่างกนัไป โดยอาจศึกษาและออกแบบการ
บริหารจัดการคนให้เกิดความลงตัวท่ีสุด โดยท่ีต้องค านึงถึงบุคลากรในองค์กรให้ได้รับ
ผลประโยชน์ทุกฝ่ายเช่นเร่ืองของสวสัดิการ หากเป็นไปได้ ควรมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกบั
พนกังานแต่ละช่วงอาย ุเน่ืองจากเล็งเห็นวา่ ปัจจุบนั พนกังานวยัรุ่นบางคนไม่ตอ้งการวงเงินในการ
รักษาพยาบาล ในขณะท่ีพนกังานสูงอายุยงัคงตอ้งการอยู ่ในฐานะผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล จึงเห็นวา่ควร
มีการเพิ่มตวัเลือกให้พนกังานเลือกสวสัดิการตามท่ีตนเองตอ้งการ อยา่งไรก็ตามเร่ืองน้ียงัเป็นเร่ือง
ละเอียดอ่อนท่ีตอ้งศึกษาใหดี้ก่อน  
   4)  ให้มีนโยบายการจดักิจกรรมการฝึกอบรมพฒันาบุคลากร เช่นการจดัให้มีการ
ฝึกอบรมภายในองคก์ร (In House Training) การส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอกองคก์ร รวมทั้ง 
การจดัใหมี้กิจกรรมท า Workshop โดยการอาจท าการยกปัญหาท่ีมีอยูห่รือเคยเกิดข้ึนจริงมาให้ศึกษา 
และทดลองปฏิบติั และสร้างเป็นแนวทางปฏิบติัหลงัการประชุม เป็นตน้ ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าว ท าให้
เขารู้สึกวา่การอยูใ่นองคก์รน้ีท าให้ไดพ้ฒันาความรู้ความสามรถของตนเองท าให้เกิดทศันคติท่ีดีต่อ
องค์กร ดงัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 5 ไดก้ล่าวว่า การฝึกอบรมสามารถท าไดท้ั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ืองาน
โดยตรง และทางออ้ม เพื่อเสริมสร้างทกัษะต่างๆให้พนกังาน โดยอาจมีการจดัห้องเรียนบุคลิกภาพ 
การแกปั้ญหาเฉพาะหน้า แต่งหน้าท าผม ทกัษะการพูด เรียนภาษาองักฤษ หรือภาษาท่ี 3 เป็นตน้ 
เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะสามารถเป้นความรู้ติดตวัพนักงาน และท าให้เขารู้สึกว่าตนเองไดโ้อกาสจาก
องค์กรในการพฒันาตนเองท่ีสามารถน ามาปรับใช้ในการท างานในชีวิตประจ าวนั ท าให้เกิด
ทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร 

   5.3.3.4  ควำมหลำกหลำยของงำน 
   1)  ควรจดัให้มีการหมุนเวียนเปล่ียนงาน Job Rotation เพื่อให้ท างานหลากหลาย 
และเรียนรู้งานหลายส่วน เห็นความเช่ือมโยงระหว่างแผนกงาน อีกทั้งยงัสามารถลดความน่าเบ่ือ
ของงานได้ โดยการหมุนเวียนงาน สามารถท าได้ หลากหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ การหมุนเวียนขา้ม
แผนก ขา้มสายงาน การหมุนเวียนขา้มองคก์ร และการหมุนเวียนขา้มประเทศหรือระหวา่งประเทศ 
ดงัท่ีผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 5 กล่าวไวว้า่ “เพื่อลดความเบ่ือหน่ายในงาน และเพิ่มความหลากหลายของงาน 
ทางโรงแรมควรมีการจดัการให้พนกังานหมุนเวียนงานตามแผนก เพราะนอกจากจะเป็นการลด
ความเบ่ือหน่าย เพิ่มความหลากหลายของงานแลว้ ยงัเป็นผลดีทั้งต่อตวัพนกังานเองและต่อองคก์ร
ดว้ย เน่ืองจากการท่ีพนักงานไดเ้รียนรู้ในหลายๆส่วนขอโรงแรมท าให้เกิดทกัษะท่ีหลากหลาย มี
โอกาสในการพฒันาตนเอง รวมทั้ งหากเกิดการขาดแคลนพนักงานองค์กรก็จะไม่เดือนร้อน 
เน่ืองจากมีพนกังานท่ีสามารถท างานทดแทนกนัได ้และผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี1กล่าวไวว้า่ “นโยบายท่ีให้
พนกังานสามารถท าเร่ือง ยื่นเจตจ านงขอยา้ยสาขาการท างาน เช่นจาก เชอราตนักรุงเทพ ไปยงัเชอ
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ราตนัหวัหินหรือ ระหวา่งประเทศจากไทยไปยงัสาขาอ่ืนๆทัว่โลก เพื่อท าให้พนกังานรู้สึกถึงความ
ทา้ทายและหลากหลายของงาน ซ่ึงจะเป็นผลพวกให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อองคก์ร มีความภูมิใจท่ีได้
เป็นส่วนหน่ึงขององคก์รอีกดว้ย 
   2)  การปรับปรุงออกแบบงาน (Job Redesign) เป็นการปรับปรุงจดัโครงสร้างของ
งาน เพื่อดึงดูดใจของพนกังานมากข้ึน ซ่ึงจะสามารถลดความซับซ้อนของงานเพื่อลดเวลาในการ
ท างานลง หรือ ให้พนกังานสามารถออกแบบงานท่ีตนเองตอ้งท าได ้เพื่อให้เกิดความพอใจในงาน
มากข้ึน 
   3)  โดยอาจท า การขยายขอบเขตของงาน (Job Enlargement) เป็นการเพิ่มหน้าท่ี
ของ พนกังาน ใหม้ากข้ึน เพื่อลดความเบ่ือหน่ายและเพิ่มความสนใจในการท างานของพนกังาน ซ่ึง
การ ขยายขอบเขตของงานน้ีจะเพิ่มจ านวนหน้าท่ีและความรับผิดชอบในระดับเดียวกันของ
พนกังาน หรือ การเพิ่มความส าคญัของงาน (Job Enrichment) ซ่ึงการเพิ่มความส าคญัของงานน้ี 
สามารถท าได ้การเพิ่มความส าคญัของงานตามแนวนอน (Horizontal Job Enrichment) และการเพิ่ม
ความส าคญัของงานตามแนวตั้ง (Vertical Job Enrichment) ซ่ึงการเพิ่มตาม แนวนอน นั้นเป็นการ
ขยายขอบเขตของงานให้กวา้งข้ึนให้เขามีความรับผิดชอบมากข้ึน อนัจะท าให้พนักงานรู้สึกถึง
ความส าคญั ในหนา้ท่ีของตนเองและรู้สึกวา่มีความเจริญเติบโตและกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ส่วน
การเพิ่มในแนวด่ิงนั้นเป็นการลดอ านาจในการบงัคบับญัชาจากผูน้ าให้นอ้ยลง เพื่อท่ีเขาจะสามารถ
ท างานไดอ้ยา่งเสรี หรือมอบหมายงานเฉพาะอย่างท่ีเขามีความช านาญเป็นพิเศษ เป็นตน้ ดงัท่ีผูใ้ห้
ขอ้มูลคนท่ี 2 กล่าวไวว้า่ “การออกแบบงานเพื่อใหค้่างานเพิ่มข้ึนคุณค่าของงาน ในต าแหน่งมากข้ึน 
Job Redesignโดยอาจท าการมอบหมาย ขยายความรับผดิชอบใหก้วา้งขวางข้ึน เพิ่มภาระงานให้มาก
ข้ึน หรือ มอบหมายงานท่ีมีความยาก และมีขอบเขตความรับผิดชอบท่ีสูงข้ึน ได้เปิดโอกาสให้
พนักงานไดใ้ช้ความคิดในการแกปั้ญหาและตดัสินใจเองท าให้เขาเกิดความรู้สึกไม่เบ่ืองานท่ีท า 
และจะยงัท าใหเ้กิดความรู้สึกทา้ทายในงานอีกดว้ย 
   4) การทดแทนต าแหน่งงาน Job Replacement โดยท าการแต่งตั้งโยกยา้ยจากคน
ภายในองคก์รเอง ดงัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 4 และ ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 6 กล่าวไวว้า่ “การสอนงานใหม่และ
ให้ลองท างานเพื่อดูผลการท างานและประเมินว่าพนกังานคนนั้นสามารถท่ีจะท างานในต าแหน่งท่ี
เขาอยากโยกยา้ยไปได้หรือไม่ โดยการเปิดโอกาสให้คนในองค์กรมีสิทธิพิเศษท่ีจะถูกรับเลือก
พิจารณาก่อนบุคคลภายนอกนั้น เป็นผลดีทั้งต่อพนกังานและตวัองคก์รทั้งคู่ เพราะนอกจากจะท าให้
โรงแรมไม่ตอ้งเสียทรัพยากรทั้งเวลาและ เงินในการประกาศบุคคล ฝึกอบรมเบ้ืองตน้การเขา้ท างาน 
ซ่ึงประหยดัค่าใชจ่้ายขององคก์รไดม้าก และยงัไดพ้นกังานท่ีมีความเขา้ใจในวฒันธรรมองคก์รอยู่
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แลว้สามารถปรับตวัไดไ้ม่อยาก ส่วนในแง่ของตวัพนกังานจะท าใหเ้กิดความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วน
หน่ึงขององคก์รและเกิดทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร”  

 5.4  ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวจิัยไปประยุกต์ใช้ 
  การวิจยัน้ีเป็นการส ารวจความผกูพนัต่อองค์กรของพนกังานโรงแรมในกรุงเทพมหานคร 
ผูว้จิยัเสนอแนะใหมี้การส่งเสริมความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมในทุกๆส่วนงานในเขต
กรุงเทพมหานครยิ่งข้ึนต่อไป เน่ืองจากความผูกพนัต่อองค์กรจะสะทอ้นถึงการยอมรับเป้าหมาย
และค่านิยมขององค์กร ความเต็มในในการปฏิบติังานอย่างเต็มท่ีเพื่อผลดีต่อองค์กร และความ
ตอ้งการด ารงสมาชิกภาพของพนกังานในองคก์ร เม่ือพนกังานมีความรู้สึกรักและผกูพนักบัองคก์ร 
จะก่อใหเ้กิดผลดีต่อองคก์ร ท าใหพ้นกังานส่งมอบบริการท่ีดีแก่ลูกคา้โดยสามารถน าผลการวิจยัไป
ปรับใช้ในการประเมินถึงจุดแข็งและจุดอ่อนในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นองค์กรของ
โรงแรม และเพื่อเป็นแนวทางให้ผูบ้ริหารสามารถแก้ไขหรือลดขอ้บกพร่องในด้านการบริหาร
จดัการคนในองคก์รได ้และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการออกแบบการบริหารจดัการทรัพยากร
มนุษยข์องธุรกิจโรงแรม รวมถึงธุรกิจอ่ืนๆ เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมความผูกพนัต่อองคก์ร 
เพื่อให้สามารถลดปัญหาการลาออก (Turnover) และตอบสนองต่อความตอ้งการของพนกังานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพื่อสร้างขอ้ไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนัใหก้บัธุรกิจดว้ย 

5.5  ข้อเสนอแนะเพือ่กำรวจิัยคร้ังต่อไป 
  5.5.1  ควรมีการศึกษาวจิยัเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมในจงัหวดัอ่ืนๆ
ท่ีเป็นเมืองท่องเท่ียวส าคญัหรือมีการเจริญเติบโตทางธุรกิจใกลเ้คียงกบักรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะได้
ผลการวจิยัตามสภาพของแต่ละพื้นท่ีอยา่งเจาะจงมากยิง่ข้ึน 
  5.5.2  ควรมีการศึกษาถึงเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรม โดยแยกระหวา่ง
โรงแรมท่ีมีการบริหารจดัการแบบอิสระ และการบิหารจดัการแบบเครือโรงแรม 
  5.5.3  ควรมีการศึกษาถึงเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรม โดยแยกระหวา่ง
โรงแรมท่ีมีการบริหารจดัการโดยคนไทย และต่างชาติ 
  5.5.4  ควรมีการศึกษาถึงเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมโดยศึกษาลง
รายละเอียดในแต่ละระดบัโรงแรม 
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ภำคผนวก  ก 
 

ตวัอย่ำงแบบสอบถำม 
 

เร่ือง แนวทำงกำรส่งเสริมควำมผูกพนัต่อองค์กรของพนักงำนโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหำนคร 
 

เรียน ผูต้อบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามน้ีจดัท าเพื่อประกอบการท าวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตร

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการสถาบนับญัฑิตพฒัน

บริหารศาสตร์ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน

โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมในแต่ละ

ระดับในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเสนอแนะแนวทางในการสร้างความผูกพนัในองค์กรของ

พนกังานโรงแรมในธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครจึงใคร่ขอความร่วมมือจากคน ในการ

ตอบแบบสอบถามฉบบัน้ีทุกขอ้ตามความเป็นจริงของตวัคนเอง ทั้งน้ีจะไม่มีการระบุช่ือผูต้อบ 

ผูว้ิจ ัยจะเก็บข้อมูลของคนไวเ้ป็นความลับ โดยจะไม่มีผลกระทบต่อการท างานของคน และ

ขอขอบคุณทุกคนท่ีใหค้วามร่วมมือมา ณ ท่ีน้ี 

      ธนำภรณ์      ถำวรวฒัน์สกุล 
ค ำช้ีแจง 

 แบบสอบถามมีจ านวนทั้งหมด 7 หนา้ ประกอบดว้ย 5 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนที ่1  ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะงานท่ีส่งผลต่อความผกูพนั 
ส่วนที่ 3  แบบสอบถามเก่ียวกบัประสบการในการท างานท่ีส่งผลต่อความผกูพนั 
ส่วนที ่4  แบบสอบถามเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
ส่วนที่ 5  ขอ้เสนอแนะ ความเห็นท่ีเป็นประโยชน์ในการสร้างความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร 
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ส่วนที่1  ข้อมูลเกีย่วกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ค ำช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย/ ลงใน ( ) ใหต้รงกบัความเป็นจริงท่ีเก่ียวกบัตวัคนมากท่ีสุด 

1. เพศ 

( ) ชาย         ( ) หญิง 

2. อาย ุ

( ) นอ้ยกวา่ 13 ปี     ( ) ตั้งแต่ 13-33ปี 

( ) มากกวา่ 33-48 ปี     ( ) มากกวา่ 49-68ปี 

3. สถานภาพสมรส 

( ) โสด   ( ) สมรส/อยูด่ว้ยกนั  ( ) หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

4. ระดบัการศึกษา 

( ) ต ่ากวา่ปริญญาตรี    ( ) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

( ) สูงกวา่ปริญญาตรี 

5. ต าแหน่งงาน 

( ) พนกังานส่วนโรงแรม   ( ) พนกังานส่วนส านกังาน 

6. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

( ) ตั้งแต่ 1-2ปี     ( ) มากกวา่ 2-4ปี 

( ) มากกวา่ 4-6ปี    ( ) มากกวา่ 6 ปี 

7. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

( ) นอ้ยกวา่ 10,000 บาท   ( ) ตั้งแต่ 10,001 - 15,000 บาท 

( ) ตั้งแต่ 15,001 – 20,000     ( ) มากกวา่ 20,000 บาท ข้ึนไป 
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8. ระยะทางจากบา้นหรือท่ีพกัถึงท่ีท างาน 

( ) ต ่ากวา่ 5 กม. 

( ) มากกวา่ 5 -1 5 กม. 

( ) มากกวา่ 15 - 30 กม. 

( ) มากกวา่ 30 - 50 กม. 

( ) มากกวา่ 50 กม.ข้ึนไป 

ส่วนที่2  แบบสอบถำมเกีย่วกับลกัษณะงำนทีส่่งผลต่อควำมผูกพนั 

ค ำช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย/ลงในช่องวา่งใหต้รงกบัความเห็นของคนมากท่ีสุด 

รำยกำรปัจจัยด้ำนลกัษณะงำน ระดับควำมคิดเห็น 
เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่ำง
ยิง่ 

ควำมมีอสิระในกำรท ำงำน  
1.  คุณมีอิสระในการวางแผนงาน และปฏิบติังานใหบ้รรลุ
เป้าหมายดว้ยตนเอง 

     

2.  ผูบ้งัคบับญัชาไม่กา้วก่ายงานของคุณขอเพียงใหง้านของ
คุณบรรลุเป้าหมายส าเร็จทนัเวลา 

     

3. เม่ือเกิดปัญหาในการท างานคุณจะไดรั้บโอกาสในการ 
แกปั้ญหาดว้ยตนเองอยา่งเตม็ท่ี 

     

4.   คุณมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะเก่ียวกบัวธีิ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

     

ควำมท้ำทำย(หลำกหลำย)ของงำน  
5.  งานท่ีคุณท าเป็นงานท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากตอ้งใชค้วามรู้
ความสามรถในการท างานเป็นอยา่งมาก 

     

6.  งานท่ีคุณปฏิบติัอยูท่  าใหคุ้ณรู้สึกมีความกระตือรือร้น 
อยากท่ีจะปฏิบติังานอยูเ่สมอ 
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7.  คุณมกัจะไดก้ารมอบหมายงานท่ีพิเศษและทา้ทาย
ความสามารถจากผูบ้งัคบับญัชาเสมอ 

     

8.  การสลบัหรือหมุนเวยีนการท างานภายในองคก์รของคุณ
ท าใหค้นกระตือรือร้น และสนุกกบัการท างานมากข้ึน 

     

ควำมคำดหวงัในโอกำสก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน  

9.  คุณทราบถึงขอ้มูลในการเล่ือนต าแหน่งท่ีชดัเจน      
10. การปรับเล่ือนต าแหน่งงานใหสู้งข้ึน คุณไดรั้บการ
สนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชาหรือผูบ้ริหารเป็นอยา่งดี 

     

11.  คุณไดรั้บการสนบัสนุนใหเ้ขา้รับการฝึก อบรม สัมมนา 
ดูงาน และศึกษาเพิ่มเติมเพื่อ พฒันาความรู้ความสามารถ 

     

12.  การท างานในหน่วยงานท าใหคุ้ณมีโอกาสพฒันาความรู้
ความสามารถ 

     

โอกำสติดต่อสัมพนัธ์กบัผู้อืน่  

13.  คุณไดมี้โอกาสปรึกษาหารือระหวา่งหน่วยงานเม่ือ
ประสบปัญหาจากการท างาน 

     

14.  คุณมีโอกาสพบปะสังสรรคก์บัเพื่อนร่วมงานในรูปแบบ
ท่ีไม่เป็นทางการอยา่งสม ่าเสมอ 

     

15.  คุณมีโอกาสไดพ้บปะกบัผูบ้ริหารระดบัสูงในรูปแบบท่ี
ไม่เป็นทางการอยา่งสม ่าเสมอ 

     

16.  คุณมีโอกาสมากพอในการใชเ้วลากบัครอบครัวนอกเวลา
ท างาน 

     

ผลป้อนกลบัของงำน  

17.  มีการก าหนดเป้าหมายในการท างานของหน่วยงานหรือ
พนกังานอยา่งชดัเจน 

     

18.  องคก์รและหน่วยงานของคุณไดมี้การแจง้ผลการท างาน
ของคุณอยา่งสม ่าเสมอ 

     

19.  คุณไดรั้บความยุติธรรมในการพิจารณาประเมินผลงาน      
20.  องคก์รมีการสนบัสนุนท่ีชดัเจนในการพฒันาขอ้บกพร่อง
จากผลการประเมิน 

     



153 
 

ส่วนที่3 แบบสอบถำมเกีย่วกับประสบกำรในกำรท ำงำนที่ส่งผลต่อควำมผูกพนั 
ค ำช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย/ลงในช่องวา่งใหต้รงกบัความเห็นของคนมากท่ีสุด 

รำยกำรปัจจัยด้ำนประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
 

ระดับควำมคิดเห็น 
เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่ำงยิ่ง 

รู้สึกว่ำตนเองมีควำมส ำคัญต่อองค์กร  
21.  องคก์รของคุณเปิดโอกาสใหค้นมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและเสนอแนะ แนวทางปฏิบติังานอยูเ่สมอ 

     

22.  ความคิดเห็นและแนวทางการปฏิบติังานท่ีคุณเสนอนั้น 
หน่วยงานของคุณมกัจะน าไปใชเ้สมอ 

     

23.  คุณมีบทบาทในการร่วมพิจารณา และตดัสินปัญหาใน
แผนงานของคุณ 

     

24. คุณพอใจในการมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็นและแนว
ทางการปฏิบติังานของหน่วยงานของคุณ 

     

ทศันคติต่อองค์กร  
25.  องคก์รของคุณมีความชดัเจนในการก าหนดหนา้ท่ี และ
ความรับผดิชอบ 

     

26.  องคก์รของคุณเอาใจใส่ในเร่ืองสวสัด์ิภาพของพนกังาน      
27.  มีการเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายองคก์ร 

     

28.  กระจายอ านาจการตดัสินใจใหแ้ก่พนกังาน      

ทศันคติต่อผู้บังคับบัญชำ  
29.  ผูบ้งัคบับญัชาของคุณให้การสนบัสนุน และแนะน าคุณใน
การท างานเป็นอยา่งดี 

     

30.  คุณพอใจท่ีไดป้ฏิบติังานร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชา      
31.  คุณไดรั้บการเอาใจใส่ และไดรั้บก าลงัใจจากผูบ้งัคบับญัชา
อยา่งสม ่าเสมอ 

     

32.  คุณสามารถปรึกษาเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตวักบั
ผูบ้งัคบับญัชาไดอ้ยา่งสนิทสนม 
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ทศันคติต่อเพือ่นร่วมงำน  
33.  คุณไดรั้บความร่วมมือยา่งดีจากเพื่อนร่วมงานในการ
ปฏิบติังาน 

     

34.  คุณสามารถปรึกษาเร่ืองส่วนตวั และเร่ืองงานกบัเพื่อน
ร่วมงานไดอ้ยา่งสนิทสนม 

     

35.  คุณไดรั้บความช่วยเหลือแนะน างานท างานจากเพื่อน
ร่วมงานอยูเ่สมอ 

     

36.  บรรยากาศของความเป็นมิตรเอ้ืออารี และความสามคัคีใน
แผนก ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน ท าใหค้นตั้งใจและปฏิบติังานอยา่ง
เตม็ความสามารถ 

     

 

ส่วนที่4 แบบสอบถำมเกีย่วกับควำมผูกพนัต่อองค์กร 
ค ำช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย/ลงในช่องวา่งใหต้รงกบัความเห็นของคนมากท่ีสุด 

รำยกำรควำมผูกพันต่อองค์กร 
 

ระดับควำมคิดเห็น 
เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่ำง
ยิง่ 

ควำมผูกพนัต่อองค์กร  
37.  คุณมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์ร      
38.  เป้าหมายของการปฏิบติังานในองคก์รสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของคุณ 

     

39.  คุณคิดวา่การบริหารงานขององคก์รเป็นการบริหารงานท่ี
เหมาะสมแลว้ในสถานการณ์ปัจจุบนั 

     

40.  วฒันธรรมองคก์รเป็นส่ิงท่ีคุณเห็นดว้ยและยอมรับ      

ควำมเต็มใจในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มทีเ่พือ่ผลดีต่อองค์กร  

41.  คุณปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ความรู้
ความสามารถ เพื่อบรรลุเป้าหมาย และความส าเร็จขององคก์ร 

     

42.  คุณเตม็ใจและยนิดีท่ีจะปฏิบติัตามนโยบายบริษทัอยา่ง
เคร่งครัดเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 

     

43.  คุณเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทในการปรับปรุงการท างานใหดี้ข้ึน      
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อยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 
44.  เม่ือหน่วยงานของคุณยิง่มีการพฒันามากข้ึนเท่าไร คุณยิง่
มีความภูมิใจมากข้ึนตามไปดว้ย 

     

ควำมต้องกำรด ำรงสมำชิกภำพในองค์กร  
45.  ถึงแมบ้ริษทัอ่ืนให้โอกาสท่ีดี และเงินเดือนท่ีมากกวา่ คุณ
ก็จะไม่ลาออกเพื่อไปร่วมงานดว้ย 

     

46.  คุณเช่ือมัน่วา่การท างานอยูท่ี่องคก์รน้ีจะท าใหคุ้ณมี
ความสุขในการท างานและรักท่ีจะท างานอยูท่ี่องคก์รน้ี
ตลอดไป 

     

47.  คุณมีความภาคภูมิใจท่ีไดม้าท างานท่ีองคก์รน้ี      
48.  คุณยนิดีท่ีจะแนะน าให้คนรู้จกัมาท างานท่ีน่ี      

 

ส่วนที ่5 ควำมคิดเห็นเพิม่เติม 
คุณคิดว่ำองค์กรของคุณควรมีกำรปรับปรุงอะไรเพือ่ส่งเสริมควำมผูกพนัของคนต่อองค์กร 
 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 
 

** ขอขอบคุณค่ะในกำรให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม** 
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ภำคผนวก  ข 
 

รำยช่ือโรงแรมในเขตกรุงเทพมหำนคร (สมำคมโรงแรมไทย, 2555) 
 

ล ำดับ รำยช่ือโรงแรม ระดับโรงแรม 
1 SWISSOTEL LE CONCORDE BANGKOK  5 
2 THE WESTIN GRANDE SUKHUMVIT BANGKOK 5 
3 AMARI WATERGATE HOTEL 5 
4 BANGKOK MARRIOTT RESORT & SPA 5 
5 BANYAN TREE BANGKOK 5 
6 DUSIT THANI BANGKOK 5 
7 INTERCONTINENTAL BANGKOK 5 
8 RAMADA PLAZA MENAM RIVERSIDE BANGKOK  5 
9 SHANGRI-LA HOTEL, BANGKOK 5 

10 SHERATON GRANDE SUKHUMVIT  5 
11 SOFITEL  SILOM BANGKOK  5 
12 SOFITEL CENTARA GRAND BANGKOK 5 
13 THE CONRAD HOTEL  5 
14 MANDARIN ORIENTAL  BANGKOK 5 
15 PULLMAN BANGKOK KING POWER 5 
16 VIE HOTEL BANGKOK 5 
17 CENTARA GRAND AT CENTRAL WORLD 5 
18 JW MARRIOTT BANGKOK 5 
19 ROYAL ORCHID SHERATON HOTEL &TOWERS 5 
20 THE SUKHOTHAI 5 
21 PATHUMWAN PRINCESS HOTEL 5 
22 METROPOLITAN BANGKOK HOTEL 5 
23 ARNOMA HOTEL BANGKOK 4 
24 REMBRANDT HOTEL & TOWERS BANGKOK 4 
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25 AMARI ATRIUM HOTEL 4 
26 AMARI BOULEVARD HOTEL 4 
27 AMARI DON MUANG  BANGKOK 4 
28 A-ONE BANGKOK HOTEL 4 
29 DUSIT  PRINCESS SRINAKARIN BANGKOK 4 
30 HOLIDAY INN SILOM,BANGKOK 4 
31 IMPERIAL TARA HOTEL 4 
32 INDRA REGENT HOTEL 4 
33 MONTIEN HOTEL- BANGKOK 4 
34 NARAI HOTEL 4 
35 GOLDEN TULIP SOVEREIGN HOTEL-BANGKOK 4 
36 RAMA GARDENS HOTEL BANGKOK 4 
37 THE FOUR WINGS HOTEL, BANGKOK 4 
38 THE IMPERIAL QUEEN'S PARK HOTEL 4 
39 THE AMBASSADOR BANGKOK 4 
40 GRANDE DIAMOND SUITES HOTEL  4 
41 ASIA HOTEL BANGKOK 4 
42 CENTURY PARK HOTEL 4 
43 EASTIN HOTEL MAKASAN BANGKOK 4 
44 NOVOTEL BANGKOK ON SIAM SQUARE 4 
45 BANGKOK HOTEL LOTUS SUKHUMVIT 4 
46 PRINCE PALACE HOTEL 4 
47 GRANDE VILLE HOTEL 3 
48 S.D. AVENUE HOTEL 3 
49 ST. JAMES HOTEL 3 
50 ALL SEASON SATHORN BANGKOK 3 
51 BANGKOK RAMA HOTEL 3 
52 ALEXANDER HOTEL BANGKOK 3 
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53 
PINNACLE LUMPINEE HOTEL&SPA BANGKOK 

3 

54 VIENGTAI HOTEL 3 
55 ALL SEASONS GOLD ORCHID HOTEL 3 
56 MALAYSIA HOTEL 2 
57 CITY LODGE SOI 19 2 
58 CITY LODGE SOI 9 2 
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ภำคผนวก  ค 
 

      ผลกำรสัมภำษณ์ 
 

จากผลการวิจยัเชิงปริมาณท่ีได้ท าการศึกษาตามวตัถุประสงค์ขอ้3 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองค์กร ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน และดา้นประสบการณ์
ในการท างานโดยรวมมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร โดยรายละเอียดได้อธิบายไว้ใน
ผลการวิจยัเชิงคุณภาพในบทท่ี 4 (4.2) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ปัจจยัเร่ืองของการมีโอกาส
คาดหวงัในการกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานไม่มีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รทั้งโดยรวมและราย
ดา้น แต่เน่ืองจากผูว้จิยัเห็นวา่โอกาสในการเขา้พบและไดส้ัมภาษณ์ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษยน์ั้น
ค่อนขา้งนดัยาก จึงถือโอกาสสัมภาษณ์ในทุกๆปัจจยัโดยผูว้ิจยัเห็นวา่ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์
นั้นสามารถเป็นขอ้มูล และเป็นประโยชน์ส าหรับองคก์รท่ีมีลกัษณะเฉพาะหรือ มีความตอ้งการท่ีจะ
ใชข้อ้มูลในการส่งเสริมเฉพาะดา้นได ้ดงัน้ี 
 

ผลการสัมภาษณ์การมีโอกาสคาดหวงัในการกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
 

คนท่ี กิจกรรมดา้นการวางแผน
พฒันาอาชีพ 

ใหท้ าการทดลอง
งานในต าแหน่งท่ี

สูงข้ึน 

Job Redefine 
ส าหรับพนกังานท่ีมีความสามารถโดด
เด่นแตกต่างไดม้ากกวา่คนท างานปกติ 

1      
2      
3    
4      
5       
6    

 
จากตารางท่ี 4.40  พบว่า การพฒันาและปรับปรุงลกัษณะงานดา้นโอกาสคาดหวงัในการ

กา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน สามารถท าไดด้งัต่อไปน้ี 
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(1) วางแผนกิจกรรมดา้นการพฒันาอาชีพ (Career Planning)เพื่อเป็นแนวทางการพฒันา 
บุคลากรในองคก์ร ซ่ึงควรตอ้งออกเป็นนโยบายขององคก์รเพราะจะตอ้งควบคุมบุคลากรทุกระดบั
และทุกสายงาน โดยเป็นการวางแผน การพฒันาบุคลากรให้มีความกา้วหน้าในสายอาชีพท่ีท าอยู ่
โดยอาจท าการระบุว่าบุคลากรแต่ละต าแหน่งจะต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรู้ หรือ
ทกัษะในดา้นใด และเม่ือใด จึงจะไดรั้บการพิจารณาในต าแหน่งงานท่ีสูงข้ึนได ้โดยในส่วนน้ีฝ่าย
บุคคลอาจจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบจดักิจกรรมในการพฒันา ดงัเช่น ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี2ไดก้ล่าวไวว้่า
ในธุรกิจโรงแรมนั้นเร่ืองของเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพในองค์กรนั้นจะไม่ชัดเจนเท่ากับ
บริษทัหรือองค์กรอ่ืนๆหรือราชการ แต่มกัจะให้การพิจารณากบับุคคลท่ีมี Performance โดดเด่น 
เม่ือประกอบกับการท่ีปัจจุบันช่วงอายุของพนักงานส่วนใหญ่ในองค์กรจะอยู่ในช่วงของ 
Generation Y ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีเป็นเด็กยุคใหม่ มีความอดทนต ่าอยูแ่ลว้ และยิ่งหากองคก์รไม่มีการวาง
แผนการพฒันาอาชีพท่ีเห็นไดช้ดัเจนนั้น จะท าให้พนกังานเกิดความตอ้งการอยากยา้ยไปเติบโตใน
องคก์รอ่ืนดงันั้นจึงเห็นวา่เร่ืองของการวางแผนพฒันาอาชีพเป็นส่ิงท่ีตอ้งเร่งท าให้เห็นอยา่งชดัเจน
ในธุรกิจโรงแรม เช่นเดียวกบั ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 5 ท่ีกล่าววา่ โอกาสของความกา้วหน้าในหน้าท่ีการ
งานของคนโรงแรมนั้นอยู่ท่ีความสามารถ ดูการพฒันาควบคู่กบัวุฒิการศึกษา เพราะการจะเป็น
หัวหน้าก็ตอ้งมีทกัษะพื้นฐานและสอนคนเป็น แต่ในปัจจุบนั เส้นทางการพฒันาในสายงานหรือ
อาชีพของคนโรงแรมนั้นไม่ชดัเจน ซ่ึงผูจ้ดัการเล็งเห็นวา่เร่องน้ีเป็นเร่ืองท่ีส าคญั และจะส าคญัข้ึน
ไปอีกเน่ืองจากเด็กรุ่นใหม่ตอ้งการความชดัเจน แน่นอน จะไปยอมเสียเวลาหรือเสียประโยชน์ แต่
พวกเขาจะเลือกท่ีจะไปกา้วหน้าหรือเติบโตในองค์กรอ่ืนแทน โดยผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 5 ไดเ้สนอว่า 
การจะการวางแผนกิจกรรมการพฒันาอาชีพนั้ น อาจท าได้หลากหลายลักษณะ ได้แก่ การจัด
ฝึกอบรมเฉพาะระดบั โดยจดัให้เฉพาะบุคคลซ่ึงด ารงต าแหน่งอยูใ่นระดบัท่ีอยูใ่นข่ายท่ีจะสามารถ
เล่ือนระดบัสูงข้ึนได ้โดยให้ท าการทดลองงานในต าแหน่งท่ีสูงข้ึนก่อนหรือจดัท าในรูปแบบของ
กิจกรรมก่อนเล่ือนต าแหน่ง เช่น จดัทดสอบความรู้ หรือ มอบงานเพื่อประเมินความสามารถในการ
เล่ือนต าแหน่ง เป็นตน้ 

(2) Job Redefine ส าหรับพนกังานท่ีมีความสามารถโดดเด่นแตกต่างไดม้ากกวา่คนท างานปกติ 
เพื่อเป็นการสร้างใหพ้นกังานมีความกระตือรือร้นในการท างาน และเปิดโอกาสให้พนกังานเห็นถึง
ความก้าวหน้าในการท างานในองค์กร โดยผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี1กล่าวว่า การจดัให้มีการท า Job 
Redefine ส าหรับต าแหน่งงานท่ีส าคญั โดยอาจจะนิยามแตกต่างกนัไปแต่ละองค์กร เช่น Talent 
หรือ ดาวเด่น คนท างานท่ีมีสมรรถภาพสูงในองคก์ร หรือ Leader ผูน้ าในแผนกหรือองค์กร โดย
ผูน้ าอาจจะไม่ไดมี้อิทธิพลช้ีน าผูต้าม แต่ตอ้งน าพาไปในทางท่ีดี มีคุณธรรม และสามารถปลุกป้ัน
ผูน้ ารุ่นใหม่ข้ึนมาสืบทอดต าแหน่งไดด้ว้ย เป็นตน้ ซ่ึงการท าเช่นน้ีจะท าให้พนกังานรู้สึกวา่ตนเอง
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ตนเองมีโอกาสกา้วหน้าในการท างาน และเป็นท่ียอมรับของคนในองค์กร และอยากท่ีจะพฒันา
ตนเองต่อไป 
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