
  

แนวทางการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 
 

อนุพงษ์ หมื่นชัยยะ  

วิทยานิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร 
การจัดการมหาบัณฑิต  (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ) 

คณะการจัดการการท่องเที่ยว 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2561  
 

 



 

 
 

 

แนวทางการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 
อนุพงษ์ หมื่นชัยยะ 

คณะการจัดการการท่องเที่ยว 

  
 

    
 

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์หลกั 
  (อาจารย์ ดร.แสงแข บุญศิริ)  

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ) 

  
    

 

ประธานกรรมการ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คม คัมภิรานนท์)  
    

 

กรรมการ 
  (อาจารย์ ดร.แสงแข บุญศิริ)  
    

 

กรรมการ 
  (อาจารย์ ดร.วรรักษ์ สุเฌอ)  
    

 

คณบดี 
  (อาจารย์ ดร.แสงแข บุญศิริ)  
  ______/______/______ 

 

 

 



ก 
 
บทค ัดย ่อ 

บทคัดย่อ 
  

ชื่อวิทยานิพนธ ์ แนวทางการธ ารงรักษาบุคลากรระดบัปฏิบัตกิารของโรงแรม 4 ดาว 
ในจังหวัดภูเก็ต 

ชื่อผู้เขียน นายอนุพงษ์ หมื่นชัยยะ 
ชื่อปริญญา การจัดการมหาบัณฑิต  (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบ

บูรณาการ)  
ปีการศึกษา 2561 

  
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การที่มี
อิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม  4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 2) เพื่อศึกษา
ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว 
ในจังหวัดภูเก็ต 3) เพื่อศึกษาปัจจัยการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษา
บุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 4) เพื่อเสนอแนะแนวทางการธ ารงรักษา
บุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต โดยได้ใช้วิธีแบบผสมผสาน (Mixed 
Method Research) กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยเชิงปริมาณคือ บุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 
ดาว ในจังหวัดภูเก็ต โดยแจกแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด และกลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ คือผู้จัดการ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต โดยท าการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างจ านวน 
12 คน งานวิจัยนี้มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  ได้แก่ร้อยละ (Percentage) และ
ค่าความถ่ี (Frequency) และทดสอบสมมติฐานผ่านการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ  (Multiple 
Regression Analysis) แบบวิธีคัดเลือกแบบข้ันตอน (Stepwise Selection) 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
1. ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการ

ของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์ (R2) มีค่าเท่ากับ .287 และตัวแปรที่มี
อิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากรพบว่า มี 3 ตัวแปร คือ 1) ความเช่ือมั่นยอมรับและปฏิบัติตามเป้าของ
โรงแรม 2) ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์กร และ 3) ความปรารถนาที่จะรักษาการเป็นสมาชิกใน
องค์กร 

2. คุณภาพชีวิตการท างานที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม  4 
ดาว ในจังหวัดภูเก็ต พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์ (R2) มีค่าเท่ากับ .461 และตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการ
ธ ารงรักษาบุคลากรพบว่า  มี 4 ตัวแปร คือ 1) ชีวิตการท างานที่มีความเกี่ยวข้องกับสังคม  2) 
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ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 3) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน และ 4) สังคมสัมพันธ์ 

3. การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของ
โรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ตพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์ (R2) มีค่าเท่ากับ .459 และตัวแปรที่มี
อิท ธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากรพบว่า  มี 2 ตัวแปร คือ  1) ความก้าวหน้าในเงินเดือน  2) 
ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง 

4. ข้อเสนอแนะแนวทางการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรมระดับ  4 ดาว ใน
จังหวัดภูเก็ต 

แนวทางที่ 1 การสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การ  ควรมีการสร้างการรับรู้ถึง
เป้าหมายของโรงแรมที่ชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจถึงกระบวนการในการปฏิบตัิงาน ควรสร้างวัฒนธรรมที่ดี
ภายในโรงแรมเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่เปรียบเสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน  โรงแรมควรช่วยเหลือ
และสนับสนุนสังคมในด้านต่างๆ เพื่อท าให้มีช่ือเสียงที่ดี ควรให้สิทธิแก่พนักงานในการเสนอความคิดเหน็
ถึงแนวทางของการบริหารงาน และควรสร้างกระบวนการในการปฏิบัติงานที่ไม่ซับซ้อนมากจนเกินไป ที่
จะท าให้เกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

แนวทางที่ 2 การสร้างคุณภาพชีวิตการท างาน โรงแรมต้องมีกิจกรรมในการช่วยเหลือสังคมใน
ด้านต่างๆ และต้องให้พนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนั้นๆ  ควรจะต้องก าหนดข้ันต่ าที่ชัดเจนของ
ค่าบริการ (Service Charge) ในช่วง Low season และควรมีสวัสดิการด้านหอพัก  รถรับส่ง ชุด
พนักงาน อาหารให้ฟรี ควรมีการปรับต าแหน่งงานทุกปี ควรมีการท ากิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ของ
พนักงานด้วยกัน ทั้งนี้ควรมีอัตราค่าจ้างขั้นต่ าวันละ 300 บาทหรือเดือนละ 9,000 บาท หรือบางคนวุฒิ
การศึกษาที่สูงก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนตามวุฒิการศึกษาอย่างเช่น  ป.ตรี ต้องจ่าย 15,000 บาท ควรมี
วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์ เวลาท างานปกติควรต้องเป็น 8 ช่ัวโมง ต่อวัน 

แนวทางที่ 3 การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ ควรมีการปรับพิจารณาการข้ึนเงินเดือนในทุกๆปี 
ควรปรับเงินเดือนให้เป็นมาตรฐานเทียบเท่ากับโรงแรมอื่นๆหรือมากกว่า ควรส่งเสริมให้ทุนการศึกษาแก่
พนักงานที่มีความสามารถ และหัวข้อในการอบรมควรเป็นหัวข้อด้านการพัฒนาทางวิชาชีพหรือเป็น
หัวข้อหัวข้อแปลกใหม่บ้าง และควรมีการอบรบนอกสถานที่และไม่ควรมีการอบรมบ่อยจนเกินไป อาจ
สร้างความเบื่อหน่ายให้แก่พนักงาน 
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The objectives of this research are to 1) to study the employee engagement 

factors influencing employee retention of 4-star hotels in Phuket province. 2) to study 

the quality of working life factors influencing employee retention of 4-star hotels in 

Phuket province. 3) to study the career development factors influencing employee 

retention of 4-star hotels in Phuket province. 4) To provide guidance for employee 

retention of 4-star hotels in Phuket province. Using Mixed Method Research, sample of 

quantitative research is 4-star hotel staff in Phuket. There were 400 questionnaires 

distributed and sample of qualitative research is 4-star hotel HR managers in Phuket, by 

interview 12 samples. This research was analyzed using descriptive statistics, frequency 

and percentage. And test hypotheses through multiple regression analysis, stepwise 

selection. 

          The results of the study were as follows. 

          1.  The employee engagement factors influencing employee retention of 

4-star hotels in Phuket province, the predicted coefficient (R2) is .287 and There were 
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three variables that influenced the employee retention are 1) Confidence, acceptance 

and compliance of the hotel. 2) Willingness to work for the organization. 3) Desire to be 

a member of the organization. 

          2. The Quality of working life factors influencing employee retention of 4-

star hotels in Phuket province, the predicted coefficient (R2) is .461 and There were 

four variables that influenced the employee retention are 1) Social Integration in the 

Work Organization. 2) Adequate and Fair Compensation. 3) Opportunity to Growth and 

Security. 4) Social Relevance of Work Life. 

          3. The career development factors influencing employee retention of 4-

star hotels in Phuket province, the predicted coefficient (R2) is .459 and There were 

two variables that influenced the employee retention are 1) Advances in salaries. 2) 

Progress in self-improvement. 

          4. Recommendation guidelines for retaining employees in 4-star hotel, 

Phuket province, in terms of guidelines 

                    The first guideline is Employee Engagement, there should be a 

clear recognition of the goals of the hotel to facilitate the understanding of the 

operational process, create a good culture in the hotel to feel like a family, hotel 

should help and support the society in various ways to make a good reputation, the 

hotel should give employees the right to express their views on the management 

approach and should create a process that is not too complicated. This will cause 
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difficulties in the operation of the employees. 

                   The second guideline is Quality of working life, hotel should have 

activities to help and support the society in various ways and employees must be 

involved with the activity. A minimum of Service Charge should be set during the low 

season and should be provided at the dormitory, transportation, uniform and food for 

free. Should be promoted to employees every year. There should be activities that 

build relationships with employees, moreover, should have a minimum wage of 300 

baht per day or 9,000 baht per month, or some high education qualifications must pay 

the same education, such as Bachelor, must pay 15,000 baht and last should have 

holiday two days per week and working hours should be 8 hours a day. 

                   The third guideline is Career Development, should be adjusted 

salary every year and should be adjusted to the standard equivalent to other hotels or 

more, should encourage scholarships to talented employees. The topics in the training 

should be topics of professional development or new topic and should be training 

outside, should not be trained too often. May create boredom for employees. 
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ก ิต ตกิ รรมประก าศ  
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์เรื่อง แนวทางการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม  4 ดาว ใน
จังหวัดภูเก็ต สัมฤทธ์ิได้ด้วยความอนุเคราะห์จากผู้มีพระคุณหลายท่าน ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือในการ
ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ค าปรึกษา ความคิดเห็นและก าลังใจ รวมถึงเจ้าของวรรณกรรมที่ปรากฏอยู่ใน
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ทุกท่านผู้วิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.แสงแข บุญศิริ ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
และอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของผู้วิจัยที่ได้กรุณาสละเวลา  ให้ค าปรึกษา ความรู้ ข้อช้ีแนะ และ
ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในทุกขั้นตอนตลอดมา ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ค าช้ีแนะใน
การสร้างและปรับปรุงแบบสอบถามเพื่อการวิจัยฉบับนี้ 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์แห่งนี้ที่ได้
ถ่ายทอดและให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย  ทั้งนี้ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่
ประจ าคณะการจัดการการท่องเที่ยวที่ได้ให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาในการเรียนรู้และวิจัย ขอขอบคุณ
ครอบครัวที่ได้ให้แรงสนับสนุนและก าลังใจอันเป็นที่ส าคัญยิ่งตลอดมา  ขอขอบคุณเพื่อนๆที่มีความรัก 
ความหวังดี ให้กับผู้วิจัยในยามท้อแท้เสมอมา 

ท้ายที่สุดน้ีผู้วิจัยขอขอบพระคุณและขอมอบความส าเร็จทั้งหมดจากการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
แก่ครอบครัวและครูบาอาจารย์ทุกท่านซึ่งเป็นผู้ที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุน กระตุ้นเตือน และเป็นก าลังใจที่
ส าคัญยิ่งตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่ไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ ที่มีส่วนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ประสบ
ผลส าเร็จได้ตามที่ตั้งใจไว้ 

 
อนุพงษ์ หมื่นชัยยะ 

ธันวาคม 2561 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ถือได้ว่าการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งใน
ธุรกิจบริการที่มีความส าคัญและมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก โดยรัฐบาลในหลาย
ประเทศได้ให้ความส าคัญที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเข้ามาแข่งขันและช่วงชิงส่วนแบ่งทางการ
ตลาดโลก ซึ่งประเทศไทยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้ให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวเป็นอย่าง
มาก โดยเช่ือว่าการท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเป็นกลไกในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ดี
ข้ึน ทั้งนี้ประเทศไทยยังมีศักยภาพในการแข่งขันในเรื่องของการท่องเที่ยวอยู่ที่อันดับ 43 จาก 140 
ประเทศทั่วโลก และอันดับ 9 จาก 25 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา, 2560) จากสถิติของจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทย 
จะเห็นได้ว่าในปี พ.ศ. 2559 มีจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น 32.58 ล้านคน ซึ่งมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนจาก
ปี พ.ศ. 2558 มากถึง 2.66 ล้านคน โดยคิดเป็นร้อยละ 8.91 ทั้งนี้ภาคการท่องเที่ยวสามารถสร้าง
รายได้สูงถึง 2.51 ล้านล้านบาท และได้สร้างมูลค่าเพิ่มแก่เศรษฐกิจไทยคิดเป็นร้อยละ 17.7 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) (กรมการท่องเที่ยว, 2560) โดยในปี พ.ศ. 2560-2561 
ประเทศไทยยังได้ตั้งเป้าหมายหลักที่จะสร้างการท่องเที่ยวของประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางของการ
ท่องเที่ยวทั้ง 5 ด้าน ซึ่งจะประกอบไปด้วย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical and Wellness) การ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) การท่องเที่ยวด้านงานแต่ง (Wedding and Romance) การ
ท่องเที่ยวด้านการจัดประชุมหรือนิทรรศการ (MICE) และการท่องเที่ยวเชิงเช่ียมโยง (ASEAN 
Connect) ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางของการขนส่งทางน้ าและทางอากาศ อาทิ การสร้างท่าเรือเพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวเรือส าราญ และพัฒนาเส้นทางของการเดินทางทางอากาศ โดยเช่ือมเส้นทางจากเมือง
หลักไปยังเมืองรอง เป็นต้น (ข่าวสารอาเซียน, 2559) ทั้งนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรือ่งของการทอ่งเที่ยว
ได้เล็งเห็นศักยภาพและความพร้อมที่จะพัฒนาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่มีอัตราการเติบโตข้ึนอย่าง
ต่อเนื่องได ้ 



2 
 
  จากภาพรวมของการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มีแนวโน้มที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้าน
ของจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้ที่เพิ่มมากข้ึน จึงส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมได้รับผลประโยชน์จากการ
ให้บริการของห้องพัก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีจ านวนเพิ่มสูงข้ึน จะเห็นได้ว่าในปี พ .ศ. 2560 
ภาพรวมของห้องพักในโรงแรมทั่วประเทศมีจ านวนทั้งสิ้น 727,167 ห้อง โดยมีจ านวนเพิ่มขึ้นจากปี 
พ.ศ. 2559 มากถึง 46,410 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 25.66 (ศูนย์วิจัยด้านการตลาดท่องเที่ยวการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2560) จากการคาดการของศูนย์วิจัยกสิกรไทยในปี พ .ศ. 2561 นี้ว่า 
จ านวนรายได้ของธุรกิจโรงแรมจะมีสูงถึง 564,000-574,000 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.7-5.5 โดย
ได้ชะลอลงมาจากปี พ.ศ. 2560 ที่มีอัตราการเติบโตร้อยละ 6.0 จากปีก่อนหน้านี้ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
, 2560) โดยในปี พ.ศ. 2561 นี้ ได้มีการส ารวจของจ านวนที่พักและจ านวนของห้องพักจากศูนย์วิจัย
ด้านการตลาดการท่องเที่ยว ซึ่งผลการส ารวจพบว่ามีจ านวนของที่พักและของห้องพักที่มีอัตราเพิ่ม
สูงข้ึนกว่าทุกปีที่ผ่านมา และกราฟดังกล่าวยังได้แสดงให้ เห็นถึงสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของการ
เปลี่ยนแปลงของทีพ่ักและห้องพักในแต่ละปีอกีด้วยว่าเป็นเช่นไร โดยในส่วนแรกจะแสดงให้เหน็ข้อมลู
ของการเปลี่ยนแปลของจ านวนที่พัก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึง ปี พ.ศ. 2561 ดังนี ้
 

 

ภาพท่ี 1.1 จ านวนสถานที่พัก ปี พ.ศ. 2559 – 2561 รวมทุกภูมิภาคและทุกจังหวัด 
แหล่งท่ีมา: ศูนย์วิจัยด้านการตลาดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT), 2561 
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 จากภาพที่ 1.1 แสดงให้เห็นได้ว่าในปี พ.ศ. 2561 มจี านวนของที่พักมีอัตราที่เพิ่มสูงข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีสัดส่วนของจ านวนที่พักที่มีอัตราเพิ่มสูงข้ึน 18,407 แห่ง นอกจากนั้นจะเห็นได้ว่า
สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของการเปลี่ยนแปลงของจ านวนที่พักในแต่ละปีของประเทศไทยว่ามีแนวโน้มดังนี้ 
โดยในปี พ.ศ. 2560 มีการเปลี่ยนแปลงของจ านวนที่พักคิดเป็นร้อยละ 7.36 ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 มี
การเปลี่ยนแปลงของจ านวนที่พักคิดเป็นร้อยละ  1.07 ถึงแม้ ว่าปี  พ .ศ . 2561 มีจ านวนการ
เปลี่ยนแปลงที่น้อยกว่าปี พ .ศ. 2560 แต่ก็ยังคงเป็นจ านวนของการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มสูงข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง จากกราฟดังกล่าวที่ได้กล่าวมานี้ คงจะเห็นได้ว่าจ านวนของที่พักที่มีอัตราเพิ่มสูงข้ึนย่อม
ส่งผลท าให้จ านวนของห้องพักมีอัตราที่เพิ่มสูงข้ึนตาม จะเห็นได้จากกราฟแสดงจ านวนของห้องพักใน
ทุกภูมิภาคของประเทศไทยดังนี้ 
 

 

ภาพท่ี 1.2 จ านวนห้องที่พกั ปี พ.ศ. 2559 – 2561 รวมทุกภูมิภาคและทุกจงัหวัด 
แหล่งท่ีมา: ศูนย์วิจัยด้านการตลาดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT), 2561 
  
 จากภาพที่ 1.2 แสดงให้เห็นได้ว่าในปี พ.ศ. 2561 มีจ านวนของห้องพักมีอัตราที่เพิ่มสูงข้ึน
อย่างต่อเนื่อง โดยมีสัดส่วนของจ านวนห้องพักที่มีอัตราเพิ่มสูงข้ึน 728,427 ห้อง นอกจากนั้นจะเห็น
ได้ว่าสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของการเปลี่ยนแปลงของจ านวนห้องพักในแต่ละปีของประเทศไทยว่ามี
แนวโน้มดังนี้ โดยในปี พ.ศ. 2560 มีการเปลี่ยนแปลงของจ านวนห้องพักคิดเปน็ร้อยละ 6.82 ต่อมาใน
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ปี พ.ศ. 2561 มีการเปลี่ยนแปลงของจ านวนห้องพักคิดเป็นร้อยละ 0.17 ถึงแม้ว่าปี พ.ศ. 2561 มี
จ านวนการเปลี่ยนแปลงที่น้อยกว่าปี พ.ศ. 2560 แต่ก็ยังคงเป็นจ านวนของการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่ม
สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของจ านวนโรงแรมในประเทศไทย
แล้ว ทั้งนี้ยังจะแสดงให้เห็นสัดส่วนจ านวนสถานที่พักและห้องพัก ซึ่งจะจ าแนกตามภูมิภาคของ
ประเทศไทย ดังภาพที่จะแสดงให้เห็นต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1.1 สัดส่วนจ านวนที่พักและห้องพกัจ าแนกตามภูมิภาคของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 

ภูมิภาค จ านวนสถานท่ีพัก จ านวนห้องพัก 
ภาคกลาง 3,303 174,075 

ภาคตะวันออก 2,451 127,277 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,483 75,477 

ภาคเหนือ 3,670 106,495 
ภาคใต้ 5,510   216,126 

 
แหล่งท่ีมา: ศูนย์วิจัยด้านการตลาดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT), 2560 
 
 จากตารางที่ 1.1 แสดงให้เห็นได้ว่าสัดส่วนของจ านวนสถานที่พักและห้องพักที่จ าแนกตาม
ภูมิภาคของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 นี้ โดยข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลที่รวบรวมถึงสถานที่พักประเภท
ต่างๆ อาทิ โรงแรมทั่วไป รีสอร์ท เกสท์เฮ้าส์ โฮสเทล บังกะโล โมเต็ล เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ แพ โฮมส
เตย์หรือเรือนพักแรม และบ้านพักอุทยานหรือที่พักของหน่วยราชการ เป็นต้น (ศูนย์วิจัยด้าน
การตลาดท่องเที่ยวการทอ่งเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2560) ซึ่งจะเห็นได้ว่าสัดส่วนของจ านวนที่พักและ
ห้องพักที่ในแต่ละภูมิภาคจะแตกต่างกันออกไป โดยภูมิภาคที่มีจ านวนของที่พักและห้องพักมากที่สุด
จะเป็นทางภาคใต้ โดยมีจ านวนของที่พักในปี พ.ศ. 2560 อยู่ที่ 5,510 แห่ง และจ านวนห้องพักอยู่ที่ 
216,126 ห้อง ซึ่งถือว่าเป็นจ านวนที่มากที่สุดในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย  
 จากการขยายตัวของธุรกิจโรงแรมท าให้จ านวนโรงแรมและจ านวนของห้องพักมีอัตราเพิ่ม
สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรงภายในภาคธุรกิจโรงแรม จึงส่งผลกระทบ
ต่ออัตราการเข้าพักและการก าหนดราคาของห้องพัก เนื่องด้วยปัจจุบันมีจ านวนผู้ประกอบการราย
ใหม่ที่เข้ามาประกอบธุรกิจโรงแรมเพิ่มมากขึ้น และยังมีธุรกิจอื่นๆที่สามารถเข้ามาเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่ง
ทางการตลาดของธุรกิจโรงแรมนี้ไป อาทิ ธุรกิจคอนโดมิเนียม บ้านพัก เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจแนวใหม่ที่ก าลังเป็นที่นิยมในขณะนี้อย่าง Airbnb ซึ่งเป็นธุรกิจที่พักแนวใหม่
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ที่ท าให้บุคคลทั่วไปสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจที่พักได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีเงินลงทุนที่สูงมาก เพียงแค่มี
บ้านหรือห้องเช่า ก็สามารถน ามาประกาศผ่าน Airbnb Application ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
ของราคา Airbnb จะมีราคาที่ถูกกว่าโรงแรมทั่วไปอยู่หลายเท่า จึงท าให้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
ยุคใหม่ที่แสวงหาสถานที่พักผ่อนในแบบราคาประหยัด (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560) โดยกลุ่มธุรกิจ
เหล่าน้ีมีการใช้กลยุทธ์ด้านราคาเพื่อมาแข่งขันกับธุรกิจโรงแรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโรงแรมระดับ
สามดาวที่มีการแข่งขันกับกลุ่มธุรกิจเหล่านี้เป็นอย่างมาก จึงท าให้ผู้ประกอบการรายเดิมที่ประกอบ
ธุรกิจโรงแรมอยู่แล้วจ าเป็นต้องสร้างแนวทางหรือกลยุทธ์เข้ามาแข่งขันเพื่อให้ธุรกิจสามารถด าเนิน
กิจการต่อไปได้ ไม่เพียงแต่โรงแรมระดับสามดาวเท่านั้นที่ต้องคิดค้นหาแนวทางที่จะเข้ามาแข่งขัน แต่
ในกลุ่มของโรงแรมระดับสี่ดาวข้ึนไปก็จ าเป็นต้องสร้างแนวทางหรือกลยุทธ์เข้ามาแข่งขันด้วยเช่นกัน  
  จากปริมาณของโรงแรมที่มีจ านวนเพิ่มมาข้ึนและมกีารแข่งขันกันสูง ประกอบกับจ านวนของ
นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีจ านวนเพิ่มมากข้ึน ส่งผลท าให้
ธุรกิจโรงแรมเกดิการแข่งขันกันอย่างรนุแรงเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง ท าให้โรงแรมและที่พกัต่างๆได้มี
การปรับปรุงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาดังที่ได้กล่าวข้างต้น ดังนั้น การสร้างคุณภาพของการให้บริการ
ถือเป็นสิ่งส าคัญอีกอย่างหนึ่งในการสร้างเพื่อเข้ามาดึงดูดลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมระดับ 4 
ดาว ที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาใช้บริการเป็นจ านวนมากเนื่องจากราคาที่ไม่สูงมากจนเกินไปเมื่อ
เปรียบเทียบกับโรงแรมระดับ 5 ดาว ซึ่งมีมาตรฐานของการให้บริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวกที่ไม่
ต่างกันมากนัก ซึ่งโรงแรมทั้งสองประเภทนี้ก็ยังคงเป็นคู่แข่งกันมาโดยตลอด (พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ, 
2559) โดยจะเห็นได้ว่าจ านวนของโรงแรมระดับ 4 ดาวที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมโรงแรมแห่ง
ประเทศไทยยังมีสัดส่วนที่มากกว่าโรงแรมประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะโรงแรมระดับ 5 ดาว โดยจ านวน
ของโรงแรม 4 ดาว จะอยู่ที่ 91 แห่ง ส่วนโรงแรม 5 ดาว จะอยู่ที่ 65 แห่ง (Thai hotel association, 
2016) ดังนั้นเพื่อเป็นการพฒันาคุณภาพของการให้บริการและคุณภาพของห้องพักที่จะใช้เป็นกลยุทธ์
ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้บริการของโรงแรมได้นั้น ต้องค านึงถึง ต้นทุน คุณภาพการ
ให้บริการ และมากไปกว่านั้นธุรกิจโรงแรมยังต้องค านึงถึงการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ
โรงแรมอีกด้วย 
 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ถือได้ว่าเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งขององค์การที่ทาง
ผู้ประกอบการจะต้องค านึงถึง เป็นปัจจัยที่ส าคัญปัจจัยแรกของการท าธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ธุรกิจโรงแรม เนื่องด้วยธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจของการให้บริการที่อยู่บนพื้นฐานของจิตใจและความ
พึ งพอใจของผู้ เข้าใช้บริก าร โดยในกา รบริห ารจัดการทุนมนุ ษย์  หรือ  Human Capital 
Management (HCM) นี้ คือการจัดการทุนมนุษย์ในมุมมองใหม่ที่ ว่า คน คือหัวใจหลักในการ
บริหารงานหรือสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดในการบริหารงาน องค์การจะต้องให้ความส าคัญกับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจโรงแรม การที่จะสามารถท าให้ผูเ้ข้าใช้บริการเกิดความพึง
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พอใจหรือประทับใจจะต้องอาศัยพนักงานที่มีจิตใจรักในงานบริการเป็นหลัก  เพื่อที่จะส่งมอบการ
บริการที่มีคุณค่าและคุณภาพแก่ผู้เข้าใช้บริการได้ (Hoque, 1999) โดยจะเห็นได้จากหลายองค์การได้
ให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้องค์การ
ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ อาทิ โรงแรมในเครือ Marriott ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกัน ก่อตั้งโดย J.W. 
Marriott โดยมีต้นก าเนิดมาจากวอชิงตัน ดี.ซี. ส าหรับแบรนด์ของโรงแรมในเครือนี้ก็มีด้วยกันทั้งหมด 
19  แ บ ร น ด์  อ าทิ  The Ritz-Carlton, Renaissance, Marriott Hotels, Marriott Executive 
Apartments, Marriott Vacation Club และ Courtyard by Marriott เป็นต้น (ICMR, 2004) โดย 
Marriott ได้มีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้เป็นอย่างดี โดยที่เช่ือว่าการบริหารจัดการมนุษย์
ย่อมส่งผลดีต่อองค์การ ซึ่ง Marriott ได้ให้ความส าคัญถึงปัจจัยในด้านต่างๆที่นอกเหนือจากปัจจัย
ด้านผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ซึ่งปัจจัยเหล่านั้นจะเป็นในเรื่องของความสมดุลในชีวิตการท างาน 
ความเป็นผู้น าที่ดี โอกาสในการเติบโตที่ดี สภาพแวดล้อมของการท างานที่เป็นมิตรและการฝึกอบรม 
สิ่งต่างๆเหล่านี้ช่วยท าให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานให้อยู่กับองค์การต่อไปได้นาน ด้านวัฒนธรรม
และกฎเกณฑ์ขององค์การทาง Marriott เช่ือว่าจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อแนวทางการปฏิบัติด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ รวมทั้งการวางแผนก าลังคน การสรรหา การคัดเลือกบุคลากร การ
ฝึกอบรมและการพัฒนา การธ ารงรักษาพนักงานและการริเริ่มสวัสดิการต่างๆ ทั้งนี้ Marriott ยังได้มี
การวางแผนในเรื่องของก าลังคนเป็นอย่างดีเพื่อเตรียมพร้อมในการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคตได้ ซึ่ง
การวางแผนจะเริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหาผู้สมัครที่มีความเหมาะสมในแต่ละต าแหน่ง จากนั้นก็จะ
เป็นในเรื่องของการอบรมและพัฒนาให้พนักงานเหล่านี้ได้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา  เพื่อ
สามารถท าให้พนักงานเหล่าน้ีขับเคลื่อนธุรกิจขององค์การต่อไปได ้จะเห็นได้ว่าองค์การที่มีขนาดใหญ่
อย่าง Marriott ยังให้ความส าคัญต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก ถือได้ว่าการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์คืออีกหนึ่งหัวใจหลักที่จะช่วยให้องค์การขับเคลื่อนต่อไปได้  
 โดยส่วนของการดูแลพนักงานภายในองค์การจะมีฝ่ายการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
หรือ Human Resource Management (HRM) เป็นผู้ดูแล โดยจะท าการศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาและ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่องค์การได้ตั้งเป้าหมายไว้และสามารถสร้างความ
พึงพอใจให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานภายในองค์การได้ อาทิ การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน 
การบริหารความก้าวหน้าในอาชีพให้พนักงาน การสรรหา การพัฒนาคนเก่งในองค์การ และการ
จัดสรรสวัสดิการต่างๆให้แก่พนักงาน เป็นต้น โดย ฟินดิคและคณะ ได้กล่าวว่าพนักงานที่จะสามารถ
ท างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถอยู่กับองค์การได้นานนั้น ต้องเกิดจากกระบวนการ
บริหารจัดการภายในองค์การที่ดี ดังนั้นการท าให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการท างานและสามารถช่วย
สร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นการเพิ่มความเช่ือมั่นให้แก่ตัวพนักงานได้ จึงจะส่งผลไปยัง
เป้าหมายสูงสุดขององค์การที่ตั้งไว้ (Fındık, Yozgat, & Rofcaninc, 2015) 
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 อย่างไรก็ตามถ้าการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ไม่มีประสิทธิภาพย่อมส่งผลต่อพนักงาน
โดยตรง พนักงานขาดความเช่ือมั่นในองค์การ ไม่มีความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงาน หรือแม้กระ
ทั้งความก้าวหน้าในชีวิตการท างานของตัวพนักงานเอง จึงอาจเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้พนักงานมีความ
ตั้งใจที่จะลาออกเพื่อแสวงหาองค์การอื่นที่ดีกว่า โดยการลาออกของพนักงานนี้ย่อมส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานภายในองค์การ ท าให้การท างานอาจมีความล่าช้า เสียระบบ และขาดประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานซึ่งจะเป็นเช่นนี้ต่อไปจนกว่าองค์การจะสรรหาพนักงานใหม่มาทดแทน ซึ่งการสรรหา
พนักงานใหม่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ท าให้องค์การไม่สามารถสรรหาพนักงานเพื่อมาปฏิบัติงานได้
ทันท่วงทีและท าให้องค์การเกิดต้นทุนที่สูงในการสรรหาพนักงานใหม่ เนื่องด้วยกระบวนการสรรหา
พนักงานใหม่ต้องมีการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการรับสมัคร การฝึกอบรม การพัฒนา ซึ่ งจะได้
ประสิทธิภาพหรือไม่นั้นต้องข้ึนอยู่กับตัวของพนักงานด้วยว่ามีประสิท ธิภาพหรือความสามารถมาก
น้องเพียงใด ถ้าพนักงานเหล่านี้เกิดกระบวนการเรียนรู้งานที่ล่าช้าก็ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานขององค์การได้ (Gyumin Lee, 2010) ทั้งนี้ในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
จะต้องค านึงถึงในเรื่องของการธ ารงรักษาพนักงานเป็นหลัก เพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่จะ
ท าให้พนักงานอยู่กับองค์การได้นานนัน้ย่อมเปน็เรือ่งทีส่ าคัญทีจ่ะต้องศึกษาและวางแผน เพื่อให้ทราบ
สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน ซึ่งสามารถสร้างเป็นแนวทางในการธ ารงรักษา
พนักงานและสามารถท าให้พนักงานปฏิบัติงานอยู่กับองค์การต่อไปได้นานที่สุด 
 โดยการธ ารงรักษาพนักงานนี้ถือว่าเป็นปัจจัยหลักของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
เนื่องจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า คน คือหัวใจหลักของงานบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจโรงแรม 
ถ้าองค์การขาดบุคลากรเหล่านี้ไปจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพได้ ซึ่งการ
ธ ารงรักษาพนักงานนี้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่ถูกสร้างขึ้นมาภายในองค์การ โดยเป็นการสร้าง
ข้ึนมาเพื่อสนับสนุนให้พนักงานเกดิทัศนะคติที่ดีต่อองค์การ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทุ่มเทมีใจที่จะ
ปฏิบัติงานเพื่อองค์การ สามารถพัฒนาท าให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และเป็นความพยายาม
อย่างยิ่งที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเหล่านี้ให้สูงยิ่งขึ้น โดยเช่ือว่าการส่งมอบสิ่งที่ดี
ที่สุดให้แก่พนักงานสิ่งเหลา่น้ันย่อมสง่ผลที่ดีต่อองค์การได้ (สมิต สัชฌุกร, 2007) นอกจากที่จะพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานแล้วองค์การจ าเป็นต้องสร้างแรงจูงใจหรือสิ่งแวดล้อมการท างานภายใน
องค์การให้เกิดประสิทธิภาพที่ดี เพื่อที่จะท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจและสามารถปฏิบัติงาน
ให้กับองค์การต่อไปได้นานที่สุด (Mowday, Porterand, & Steers, 1982) ถ้าการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในเรื่องของการธ ารงรักษาภายในโรงแรมไม่มีประสิทธิภาพย่อมที่จะส่งผลโดยตรงต่อ
พนักงานและยังส่งผลไปถึงในเรื่องการขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรมในภายภาคหน้าได้ 
 จากสถานการณ์วิกฤตการของปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ภายใน
โรงแรมถือเป็นอีกหนึ่งวิกฤตการของปัญหาที่เกิดข้ึนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ
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โรงแรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้ามาด าเนินธุรกิจโรงแรม ส่งผลให้
จ านวนของโรงแรมมีอัตราที่ขยายตัวเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมหลาย
แห่งประสบปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลที่จะมาปฏิบัติงาน จึงท าให้เกิดการแย่ง
ชิงบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะเข้ามาปฏิบัติงานภายในโรงแรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มธุรกิจ
โรงแรมในฝั่งทะเลอันดามัน จากการให้สัมภาษณ์ของนายอิทธิฤทธ์ิ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และกรรมการผู้จัดการโรงแรมอ่าวนาง ปริ๊นซ์วิลล์ รีสอร์ท ที่ได้
กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังประสบกับปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนทรัพยากร
มนุษย์ โดยเฉพาะภาคธุรกิจโรงแรมที่เป็นปัญหาเรื้อรังมาจนถึงปัจจุบัน (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 
2559) จากการส ารวจของอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท) พบว่าจ านวนบุคคลากร
ของภาคการท่องเที่ยวและการบริการซึ่งรวมถึงธุรกิจโรงแรมมีอัตราการขาดแคลนบุคลากรปีละไม่ต่ า
กว่า 100,000 คน ซึ่งในปี พ .ศ .2560-2561 นี้แนวโน้มของการขาดแคลนบุคลากรที่ เพิ่มสูงข้ึน
ประมาณปีละ 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งบุคลากรที่มีอัตราการขาดแคลนและเป็นทีต่้องการอย่างมากของกลุ่ม
ธุรกิจโรงแรมในฝั่งทะเลอันดามัน จะประกอบไปด้วย กลุ่มแม่บ้าน พนักงานต้อนรับ พนักงานเสิร์ฟ 
ช่างไฟ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และช่างซ่อมบ ารุง เป็นต้น (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2559) ซึ่งกลุ่ม
บุคลากรเหล่าน้ีถือว่าเป็นฐานทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญของธุรกิจโรงแรม ถ้าเกิดปัญหาการขาดแคลน
พนักงานในฝ่ายที่จะต้องเผชิญหน้ากับลูกค้าโดยตรง อาทิ พนักงานต้อนรับที่จะต้องรับผิดชอบในการ
ต้อนรับลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการ ถ้าเกิดปัญหาในส่วนนี้ย่อมจะส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้มาใช้
บริการได้ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนไหนหรือแผนกใดก็ตามของโรงแรมย่อมเป็นส่วนส าคัญที่จะ
สามารถขับเคลื่อนกระบวนการท างานและสามารถท าให้องค์การไปสู่เป้าหมายสูงสุดที่ต้ังไว้ได้  
 จากการรวบรวมงานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
ภายในโรงแรม จึงท าให้ทราบถึงกลุ่มงานวิจัยที่ได้มีผู้ศึกษาและท าการวิจัยมากที่สุดจะเป็นการศึกษา
ในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรมพนักงาน  Tom Baum (1997), Song 
Chang (2011), Anthony Brien (2004), Ciara Nolan (2002) และในล าดับถัดมายังมีผู้ที่ศึกษาใน
เรื่องของผลกระทบของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายในโรงแรม และในเรื่องการสรรหา
บุคลากรก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีผู้ ศึกษารองลงมาเช่นเดียวกัน Lin Lin (2011), Stefan Groschl 
(2007), อรรจนา เกตุแก้ ว (2557) , Presbitero, Alfred (2017), Chris Gibbs (2014), Simon 
Wong & Ray Pine (2000), Anthony Brien (2004) อีกทั้งยังท าให้ทราบว่ายังมีการศึกษาในเรื่อง
ของการเปรียบเทียบสมรรถนะของการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมของสมรรถนะการท างาน
และการธ ารงรักษาบุคลากรของโรงแรมยังคงมีการศึกษาที่ค่อนข้างน้อย ทั้งนี้จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะ
ศึกษาในเรื่องของการธ ารงรักษาบุคคลากร เนื่องด้วยการศึกษาส่วนใหญ่ในเรื่องของการธ ารงรักษา
บุคลากรนี้ จะเป็นการศึกษาในอุตสาหกรรมอื่นเป็นส่วนมาก จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะท าการศึกษาใน
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เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากรของโรงแรมที่อยู่ในฝั่งทะเลอันดามัน โดยเฉพาะใน
จังหวัดภูเก็ต เพื่อสามารถน ามาสร้างเป็นแนวทางในการธ ารงรักษาบุคลากรของโรงแรมได้ และเนื่อง
ด้วยบริบทของพื้นที่ที่ยังมีการศึกษาในเรื่องการธ ารงรักษาบุคคลากรที่ยังค่อยข้างน้อย จึงท าให้ผู้วิจัย
เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวและจึงตัดสินใจที่จะศึกษาในพื้นที่แห่งนี้ นอกจากประเด็นของงานวิจัยที่มี
การศึกษาค่อนข้างน้อยในพื้นที่นี้แล้ว ยังมีประเด็นในเรื่องของปัญหาการขาดแคลนบุคลากรของ
โรงแรมในฝั่งทะเลอันดามันทางภายใต้ของประเทศไทยดังที่กล่าวมาข้างต้น และจะเห็นได้ว่าสัดส่วน
ของโรงแรมที่อยู่ทางภาคใต้ยังมีจ านวนที่มากที่สุดกว่าทุกภูมิภาคในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงโรงแรมใน
ฝั่งทะเลอันดามันน้ีอีกด้วย โดยมีจ านวนของโรงแรมที่มากถึง 5,510 แห่ง และมีจ านวนของห้องพักอยู่
ที่ 216,126 ห้อง จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะท าการศึกษาในเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษา
บุคลากรของโรงแรม เพื่อน ามาสร้างเป็นแนวทางการธ ารงรักษาบุคลากรของโรงแรมต่อไป  
 

1.2 ค าถามการวิจัย  

 1.2.1 ปัจจัยความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การมีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากร
ระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างไร 
 1.2.2 ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างานมีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการ
ของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างไร 
 1.2.3 ปัจจัยการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพมีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างไร   
 1.2.4 แนวทางการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต
เป็นอย่างไร 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

 1.3.1 เพื่อศึกษาปัจจัยความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษา
บุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 
 1.3.2 เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 
 1.3.3 เพื่อศึกษาปัจจัยการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษา
บุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 
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 1.3.4 เพื่อศึกษาแนวทางการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ใน
จังหวัดภูเก็ต 
 

1.4 สมมุติฐานในการวิจัย  

 สมมติฐานการวิจัยเชิงปริมาณ 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การมีอิทธิผลต่อการธ ารงรักษา
บุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรมีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษา
บุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 
 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานมีอิทธิพลต่อการธ ารง
รักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 
 

1.5 ขอบเขตการศึกษา 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวทางการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของ
โรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้
ก าหนดขอบเขตในการศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 
 
 1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา (Contents)  
 การศึกษาครั้งนี้ได้ท าการศึกษาถึงแนวทางในการธ ารงรักษาบุคลากรของโรงแรม โดยได้ใช้
แนวคิดทฤษฏีที่จะน ามาสร้างเป็นปัจจัยในการศึกษาหาอิทธิพลที่จะส่งผลต่อการธ ารงรักษาบุคลากร 
โดยการวิจัยในครั้งนี้มีแนวคิดทฤษฏีที่จะน ามาใช้ในการศึกษาทั้งหมด 3 แนวคิดทฤษฏี ดังนี้ 
  1.5.1.1 แนวคิดทฤษฏีของความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การ (Employee 
Engagement) โดยมีตัวแปรที่จะน ามาศึกษาในครั้งนี้ คือ 1) ความเช่ือมั่นและการยอมรับเป้าหมาย
ขององค์การ 2) ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์การ 3) ความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิก
ภาพในองค์การ 
 1.5.1.2 แนวคิดทฤษฏีของคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร (Quality of Work 
Life) โดยมีตัวแปรย่อยที่จะน ามาศึกษาในครั้งนี้ คือ 1) ค่าตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรม 2) 
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 3) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 4) 
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 5) สังคมสัมพันธ์ 6) สิทธิส่วนบุคลในการท างาน/ธรรมนูญใน
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องค์การ 7) ความดุลยภาพระหว่างานและกับชีวิตส่วนบุคคล และ 8) ชีวิตการท างานที่มีความ
เกี่ยวข้องกับสังคม  
 1.5.1.3 แ น ว คิ ด ท ฤ ษ ฏี ข อ ง ก า รพั ฒ น าค วาม ก้ า วห น้ า ใน อ า ชี พ  (Career 
Development) โดยมีตัวแปรย่อยที่จะน ามาศึกษาในครั้งนี้ คือ 1) ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 
2) ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง 3) ความก้าวหน้าในเงินเดือน  
 
 1.5.2 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย (Target)  
  กลุ่มประชากรและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่จะน ามาศึกษาในครั้งนี้คือ กลุ่มของพนักงานของโรงแรม 
และกลุ่มของผู้บรหิารหรอืผูจ้ัดการฝา่ยทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ตทางภาคใต้
ของประเทศไทย 
 
 1.5.3 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี (Area of Investigation)  
 พื้นที่ของการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งโรงแรมดังกล่าว
ไดเ้ป็นสมาชิกของสมาคมโรงแรมแห่งประเทศไทย เนื่องด้วยโรงแรมที่เป็นสมาชิกของสมาคมโรงแรม
แห่งประเทศไทยได้รับการรับรองมาตรฐานของโรงแรม และโรงแรมของสมาคมนี้ได้มีการแบ่งระดับ
ดาวของโรงแรมที่ชัดเจน (Thai hotel association, 2016) ซึ่งจะเห็นได้จากตารางที่ 3.1 จ านวนของ
โรงแรมที่อยู่ในสมาคมโรงแรมแห่งประเทศไทย 
 
 1.5.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา (Time of Research) 
  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีระยะเวลา 1 ปี โดยได้เริ่มท าการศึกษาต้ังแต่ เดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 
2560 ถึง เดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2561 



12 
 

1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 ผลการศึกษาแนวทางการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัด
ภูเก็ต สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี้ 
 1.6.1 ผลที่ได้ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการของ
โรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต  
 1.6.2 ผลที่ได้สามารถน าไปใช้ในการสร้างเป็นแนวทางของการธ ารงรักษาบุคลากรภายใน
โรงแรม เพื่อสามารถลดอัตราการลาออกของบุคลากรให้มีจ านวนน้อยลงและสามารถท าให้บุคลากร
เกิดความพึงพอใจที่จะปฏิบตัิงานกับองค์การต่อไปไดย้าวนานที่สุด นอกจากนี้ยังสามารถท าให้โรงแรม
ลดความเสี่ยงในเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรของโรงแรมในอนาคตต่อไปได ้
 

1.7 ค าศัพท์นิยามเฉพาะ   

 1.7.1 การธ ารงรักษาบุคลากร (Employee Retention) หมายถึง กระบวนการที่ถูกสร้าง
ข้ึนมาภายในโรงแรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยเป็นการสร้างข้ึนมา
เพื่อสนับสนุนให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงแรมเกิดทัศนะคติที่ดีต่อโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ
การทุ่มเทมีใจหรือความพึงพอใจที่จะปฏิบัติงานและการคงอยู่กับโรงแรมต่อไปได้นานที่สุด โดย
โรงแรมต้องสร้างความผูกพัน คุณภาพชีวิตการท างานที่ดี และการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่
พนักงาน โดยการส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่พนักงานสิ่งเหล่านั้นก็จะส่งผลที่ดีต่อโรงแรม (Jackson, 
Schuler, & Werner, 2009; ระวี อรรถวิลัย, 2557; Harvard Business Review, 2010; etc.) 
 1.7.2 พนักงานส่วนหน้าของโรงแรม (Front-line Hotel Employee) หมายถึง พนักงาน
ประจ าที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในโรงแรมระดับ 4 ดาว ซึ่งจะได้ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน โดยมีการปฏิบัติ
หน้าที่บริการและช่วยเหลือผู้ที่มาใช้บริการของโรงแรมและปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆของโรงแรม อาทิ 
งานต้อนรับส่วนหน้าและบริการข้อมูลข่าวสาร งานส ารองห้องพัก งานด้านโทรศัพท์ งานบริการ
เครื่องแบบ งานศูนย์ธุรกิจ ส่วนอ านวยความสะดวกส่วนหน้า ส่วนประสานงานกรุ๊ปทัวร์ เป็นต้น 
(จิตตินันท์ นันทไพบูลย์, 2555) 
 1.7.3 โรงแรมชายฝั่งทะเลอันดามัน (Hotel in Andaman Coast) หมายถึง โรงแรมที่เป็น
สมาชิกของสมาคมโรงแรมแหง่ประเทศไทย ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่ติดกับฝัง่ทะเลอันดามันทางภาคใต้
ของประเทศไทย ซึ่งจะประกอบไปด้วยจังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล จังหวัด
ระนอง และจังหวัดพังงา (Thai hotel association, 2016) 
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 1.7.4 คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Working Life) หมายถึง คุณภาพชีวิตการ
ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต ที่บ่งบอกถึงความสมดุล
ระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวที่ดี เมื่อพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะส่งผลต่อความพึงพอใจ
และเต็มใจที่จะปฏิบัติงานออกมาให้มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้พนักงานเหล่านี้ปฏิบัติงานอยู่กับ
องค์การต่อไปอย่างยาวนานได้  โดยแบ่งได้ดังนี้  (Cenzo & Robbins, 1994; UNESCO, 1978; 
Gurses, Carayon, & Wall, 2009; etc.) 
 1.7.4.1 ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation) 
หมายถึง การได้รับรายได้หรือผลตอบแทนที่เพียงพอและมีความเป็นธรรมต่อผู้ปฏิบัติงาน โดยที่
จะต้องจ่ายค่าตอบแทนกับพนักงานอย่างมีความยุติธรรม เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
และเทียบเท่ากับองค์การอื่นๆ เพื่อจะส่งผลต่อความพึงพอใจต่อตัวพนักงานได้ 
 1.7.4.2 สภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัยและถูกสุขภาพลักษณะ (Safe and 
Healthy Working Conditions) หมายถึง สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานต้องมีสภาพ
การท างานที่ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยและเรื่องของสุขภาพ ที่จะมีผลกระทบ
ต่อตัวพนักงานโดยตรง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน 
 1.7.4.3 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (Development of Human Capacities) 
หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง จากหน้าที่ของตนที่ได้รับ
มอบหมาย อาทิ งานที่ใช้ทักษะความสามารถ งานที่มีความหลากและความท้าทายของงาน งานที่
ได้รับว่ามีความส าคัญต่อองค์การ โดยทั้งหมดนี้จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานได้  
 1.7.4.4 ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน (Growth and Security) หมายถึง 
ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะมีความก้าวหน้าในอาชีพ อาทิ การให้โอกาสในการเลื่อนต าแหน่งที่สูงข้ึน 
หรือมีการพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงานให้มีความก้าวหน้า เมื่อพนักงานมีโอกาสเติบโตใน
องค์การสามารถเป็นบันไดที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิติของพนักงานเหล่าน้ันได้ 
  1.7.4.5 สังคมสัมพันธ์ (Social Integration) หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานได้รับการยอมรับ 
หรือได้รับมิตรภาพที่ดีจากเพื่อนร่วมงานในองค์การ เพื่อสร้างให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีในที่ท างาน รู้สึก
ถึงความอบอุ่นและปราศจากการแบ่งแยกเป็นหมู่เหล่า โดยผู้ปฏิบัติงานได้รับการยอมรับและมีโอกาส 
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น   
  1.7.4.6 สิทธิส่วนบุคลในการท างานหรือธรรมนูญในองค์การ (Constitution in 
Work Organization) หมายถึง การบริหารงานต้องมีความเหมาะสมและมีความยุติธรรม โดย
ผู้บริหารต้องค านึงถึงการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน รับฟังความคิดเห็น สร้างบรรยากาศให้
องค์การมีความเสมอภาคและความยุติธรรม เพื่อสิทธิในการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน ควร
ควบคุมโดยการมีกฎและข้อบังคับธรรมนูญขององค์การ 
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  1.7.4.7 ความดุลยภาพระหว่างานกับ ชีวิตส่วนบุคคล (Work Life Balance) 
หมายถึง ความสมดุลในช่วงของชีวิต ระหว่างช่วงปฏิบัติงานและช่วงเวลาที่ เป็นอิสระจากการ
ปฏิบัติงาน หรือจะเรียกอีกอย่างว่าเป็นช่วงที่สร้างความสมดุลให้กับชีวิตการท างานกับชีวิตความเป็น
ส่วนตัว โดยเป็นช่วงเวลาที่สามารถคลายเครียดจากหน้าที่ความรับผิดชอบได้ ซึ่งการที่มีช่วงสมดุลที่ดี
ย่อมจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างานของพนักงานได้ 
  1.7.4.8 ชีวิตการท างานที่มีความเกี่ยวข้องกับสังคม (Social Relevance) หมายถึง 
องค์การต้องสร้างกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมโดยรอบ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับพนักงานได้ทราบถึง
ความส าคัญที่องค์การได้ให้ประโยชน์แก่สังคม และได้รับรู้ถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การส่งผลท าให้
เกิดความภาคภูมิใจที่จะปฏิบัติงานและเพิ่มคุณค่าความส าคัญของงานและอาชีพในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 
 1.7.5 ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การ (Employee Engagement) หมายถึง ความ
ผูกพันของพนักงานระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
องค์การ ซึ่งพนักงานจะมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ เมื่อพนักงานเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์การ จะช่วยให้
พนักงานทุ่มเทแรงกายแรงใจที่จะปฏิบัติงานให้กับองค์การต่อไปให้ยาวนานที่สุดได้ โดยแบ่งได้ดังนี้ 
(Eisenberg, Fasolo, and Davis-LaMastro, 1990; Steers, 1991; ธัญธิภา แก้วแสง & ประสพชัย 
พสนุนท์, 2559, etc.) 
 1.7.5.1 ความเช่ือมั่นและการยอมรับเป้าหมายขององค์การ หมายถึง เป็นการยอมรับ
และเช่ือมั่นต่อเป้าหมายขององค์การที่ตั้งไว้ ซึ่งบุคลากรจะมีทัศนคติและมีความผูกพันที่ดีต่อต่อ
เป้าหมายองค์การ โดยที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์การ โดยมีความเช่ือที่ว่าองค์การที่ตนเอง
ปฏิบัติงานอยู่นั้นเป็นองค์การที่ดีที่สุด ดังนั้นจึงมีความภูมิใจที่จะเป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป 
 1.7.5.2 ความเต็มใจและทุ่มเทเพื่อประโยชน์ขององค์การ หมายถึง เป็นการเต็มใจที่จะ
ทุ่มเทแรงการแรงใจ และเสียสละอุทิศตน อย่างสุดความสามารถ เพื่อปฏิบัติงานให้กับองค์การ โดยมี
ความพยายามที่จะท าประโยชน์เพื่อองค์การและห่วงใยถึงองค์การ   
 1.7.5.3 ความปรารถนาที่จะยังคงเป็นสมาชิกภาพขององค์การ หมายถึง เป็นความ
ปรารถนาของบุคคลที่มีความตั้งใจในการเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป โดยที่พยายามปฏิบัติงานเพื่อ
องค์การ และมีความรู้สึกที่จะจงรักภักดีต่อองค์การ  
 1.7.6 การพัฒ นาความก้ าวหน้ าในอาชีพ  (Hotel Career Development) หมายถึง 
กระบวนการหรือวิธีการที่จะพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงานโรงแรม เพื่อเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพ และสามารถเป็นการกระตุ้นให้พนักงานปฏิบัติงานให้กับโรงแรมต่อไปได้ โดยการพัฒนา
อาชีพจะมีกระบวนการในเรื่องของ การวางแผนในอาชีพ กับการบริหารอาชีพ เพื่อช่วยท าให้เกิดการ
พัฒนาในความก้าวหน้าของอาชีพแก่พนักงานได้ โดยแบ่งได้ดังนี้ (Gottfredson, 2005; นฤมล นิ
ราทร, 2534; ธงชัย สันติวงศ์, 2546, etc.)  
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 1.7.6.1 ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ หมายถึง การได้เลื่อนต าแหน่งที่สูงกว่า
ต าแหน่งที่ปฏิบัติงานอยู่ โดยจะต้องมีภาระความรับผิดชอบของงานที่สูงข้ึน 
 1.7.6.2 ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง หมายถึง การพัฒนาความก้าวหน้าในด้าน
ของความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการท างาน ได้รับการศึกษาต่อ รวมถึงการ
พัฒนาด้านอารมณ์ ความคิด ทัศนคติที่ดีของพนักงาน ซึ่งจะสามารถท าให้งานที่ปฏิบัติและองค์การ
ประสบความส าเร็จอย่างที่ตั้งไว้ได้ ซึ่งการพัฒนาตนเองจะน าไปสู่การได้เลื่อนต าแหน่งและการเพิ่มข้ัน
เงินเดือนได้ 
 1.7.6.3ด้านความก้าวหน้าในเงินเดือน หมายถึง การได้เลื่อนข้ันของเงินเดือนหรือ
ผลตอบแทน สวัสดิการต่างๆ ที่สูงเพิ่มขึ้น  
 1.7.7 โรงแรมระดับ 4 ดาว (4-Star Hotel) หมายถึง โรงแรมที่ได้มาตรฐานระดับ 4 ดาว ซึ่ง
มีระบบสาธารณูปโภคต่างๆใกล้เคียงกับโรงแรม 5 ดาว เพียงแต่มีจ านวนและขนาดลดหลั่นกันลงมา 
กล่าวคือ ห้องต้องมีขนาด 24 ตารางเมตรข้ึนไป ทีวี 20 นิ้ว รายการ 8 ช่องข้ึนไป มีตู้เย็น มินิบาร์ กา
ต้มน้ าร้อนพร้อมชา กาแฟ ชุดขัดรองเท้า ถุงซักผ้า เสื้อคลุมอาบน้ า รองเท้าแตะ นอกจากนี้ต้องมีสบู่ 
แชมพู ผ้าเช็ดมือ ชุดเข็มด้าย ไดร์เป่าผม ปลั๊กไฟส าหรับโกนหนวดในห้องน้ า มีห้องออกก าลังกายที่มี
อุปกรณ์มากกว่า 5 ชนิด ห้องอบไอน้ า ห้องนวด สระว่ายน้ า ศูนย์ธุรกิจหรือ Business Center ห้อง
ประชุมใหญ่ และห้องประชุมย่อยอีกไม่น้อยกว่า 2 ห้อง เป็นต้น โดยมีมูลนิธิพัฒนามาตรฐานและ
บุคลากรในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) สมาคมโรงแรมไทย (THA) สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) เป็นผู้รับรอง
มาตรฐานโรงแรมในเมืองไทย (Mthai.com, 2012) 
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1.8 บทสรุป 

 ในการศึกษาเรื่องแนวทางการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ใน
จังหวัดภูเก็ต โดยในบทนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงที่มาและความส าคัญของปัญหาในเรื่องของการธ ารงรักษา
บุคลากรของโรงแรม โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อหาปัจจัยเรื่องความผูกพันของบุคลากรที่มี
ต่อองค์การ ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างาน และปัจจัยการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ โดยน ามา
ศึกษาเพื่อหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาของบุคลากรในโรงแรม โดยมีค าถามการวิจัยและข้อ
สมติฐานที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแบบของการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งจะมีการก าหนดขอบเขตของ
การวิจัยที่ชัดเจน โดยจะเบ่งเป็นขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย ขอบเขตด้านพื้นที่ 
และขอบเขตด้านระยะเวลาของการศึกษา และท้ายสุดจะเป็นในเรื่องของการให้ค านิยามของค าศัพท์
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังที่เห็นได้จากหัวข้อก่อนหน้านี้ 



 
 

บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฏี และทบทวนวรรณกรรม 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึง “แนวทางการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของ
โรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต” ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฏี จากต ารา เอกสารวิชาการ 
หรือข้อมูลข่าวสาร และงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระทางวิชาการตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้ก าหนดข้ึน โดยเป็นการก าหนดแนวทางและพื้นฐานในการศึกษา ผู้วิจัย
จึงได้น าเสนอเนื้อหาโดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 2.1 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการธ ารงรักษาบุคลากร (Employee Retention)  
 2.2 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การ  (Employee 
Engagement) 
 2.3 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Working Life) 
 2.4 แนวคิดและทฤษฏีที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒ นาความก้ าวหน้ าในอาชีพ  (Career 
Development) 
 2.5 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมหรือธุรกิจที่พัก (Hotel Business) 
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2.1 แนวคิดที่เก่ียวข้องกับการธ ารงรักษาบุคลากร (Employee Retention) 

2.1.1 นิยามและความหมายของการธ ารงรักษา  
 การธ ารงรักษาบุคลากรถือว่าเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งของการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษยข์ององค์การ ซึ่งการธ ารงรักษาบุคลากรนี้จะมีกระบวนการแนวทางปฏิบัติอยู่หลากหลายวิธีที่
เข้ามาจัดการ เพื่อท าให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจต่อองค์การที่ตนปฏิบัติงานอยู่ ซึ่งเป็นการสร้าง
ขวัญก าลังใจแก่บุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ระวี อรรถวิลัย, 2557; Sheridan, 1992) 
โดยจะถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งขององค์การที่จ าเป็นต้องศึกษาถึงแนวทางในการธ ารงรักษา
บุคลากรของตน เพื่อท าให้บุคลากรเหล่าน้ีสามารถปฏิบัติงานอยู่กับองค์การได้ยาวนานที่สุดและช่วย
ลดอัตราการลาออกของบุคลากร ซึ่งจะส่งผลให้องค์การสามารถลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการสรรหา
พนักงานใหม่เข้ามาทดแทน เพื่อไม่ก่อให้เกิดการสะดุดของผลผลิตและประสิทธิภาพขององค์การ 
(Churintr, 2010) ซึ่งสิ่งนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อองค์การ ดังนั้นการธ ารงรักษาบุคลากรจึง
เป็นประเด็นที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะท าให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ โดย
การบริหารจัดการของทรัพยากรมนุษย์ขององค์การจะต้องหาแนวทางในการที่จะรักษาพนักงานให้คง
อยู่กับองค์การต่อไป ซึ่งค าว่า การธ ารงรักษานี้ ก็ได้มีนักวิชาการ สถาบัน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อได้
ให้ความหมายไว้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท าการน ามาเรียบเรียงได้ดังนี ้
 Business Dictionary (2017) ให้ความหมายของค าว่า การธ ารงรักษาบุคลากร (Employee 
Retention) ไว้ว่า การธ ารงรักษาบุคลากรเป็นความพยายามที่จะสร้างสภาพแวดล้อมของการท างาน
ให้ดีข้ึนหรือกิจกรรมต่างๆที่จะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานได้ โดยสามารถท าให้
พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การได้ ซึ่งจะสนับสนุนให้พนักงานที่อยู่กับองค์การในปัจจุบันให้สามารถ
ปฏิบัติงานอยู่กับองค์การได้ยาวนานที่สุด ซึ่งการธ ารงรักษาบุคลากรนี้เป็นการตอบสนองให้กับ
พนักงานที่มีความต้องการที่แตกต่างกนัอย่างหลากหลาย และเป็นการปรับปรงุเพื่อพัฒนาให้เกิดความ
พึงพอใจแก่พนักงานในองค์การ เพื่อสิ่งเหล่านี้จะสามารถช่วยลดความยุ่งยากภายในองค์การและ
สามารถช่วยลดปัญหาในเรื่องของการลาออกของพนักงานได้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้องค์การลดต้นทุน
ในเรื่องของการสรรหาพนักงานใหม่ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการสรรหา การฝึกอบรม และ
การประเมินผลงานได้ ซึ่งข้ันตอนแต่ละข้ันตอนมีความยุ่งยากและมีต้นทุนที่สูง ทั้งนี้ถ้าองค์การ
สามารถบริหารจัดการในเรื่องของการธ ารงรักษาพนักงานได้ย่อมที่จะส่งผลที่ดีต่อองค์การ  ซึ่งจะ
สอดคล้องกับ (Jackson, Schuler, & Werner, 2009) ที่กล่าวว่าการธ ารงรักษาบุคลากรเป็นการช่วย
ลดปัญหาในเรื่องของการสรรหาพนักงานใหม่และสามารถลดต้นทุนในเรื่องของการสรรหาพนักงาน
ใหม่ได้ ซึ่งองค์การจ าเป็นต้องค านึงถึงการธ ารงรักษาพนักงานนี้ เพื่อที่จะสามารถช่วยลดปัญหาใน
เรื่องของการลาออกของพนักงานได้ ซึ่งเมื่อพนักงานลาออกไปแล้วจะไม่สามารถสรรหาพนักงานใหม่
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มาทดแทนได้ทันที โดยจะต้องใช้เวลาในการสรรหาเป็นเวลานาน (Harvard Business Review, 
2010) ซึ่งจะเป็นความสามารถขององค์การที่จะรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อจะช่วยให้
องค์การสามารถแข่งขันกับตลาดในยุคปจัจบุัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าโลกในปัจจบุันมคีวามเปลีย่นแปลงอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งจ าเป็นที่องค์การต้องรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์การต่อไปให้นานที่สุด โดยบุคคลเหล่านี้จะ
สามารถช่วยให้องค์การเจริญก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมายได้ (ระวี อรรถวิลัย, 2557) จะกล่าวว่าการ
ธ ารงรักษาพนักงานนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระบวนการของการบริหารจัดการของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ขององค์การที่จะต้องหาแนวทางในการที่จะท าให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานอยู่กับองค์การต่อไปให้
ยาวนานที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะความสามารถให้กับพนักงาน หรือเป็นการให้
ค่าตอบแทนในเรื่องของเงินเดือนที่สูงข้ึนหรือเป็นการส่งเสริมสวัสดิการต่างๆให้ดีข้ึน จะถือได้ว่าการ
ธ ารงรักษาพนักงานนี้จะเปน็ประโยชน์ต่อองค์การช่วยท าให้องค์การขับเคลื่อนไปสู่ความส าเร็จได้ และ
ตัวของพนักงานก็จะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่องค์การมอบให้ผ่านการบริหารจัดการในเรื่องของการ
ธ ารงรักษาน้ีเช่นกัน 
 จากความหมายของการธ ารงรักษาบุคลากรดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า
การธ ารงรักษาบุคลากร หมายถึง ความสามารถขององค์การที่จะรักษาพนักงานให้คงอยู่ปฏิบัติงานกับ
องค์การต่อไปให้ยาวนานที่สุด ซึ่งจะมีวิธีการที่หลากหลายที่จะช่วยให้พนักงานคงอยู่ โดยสร้าง
แรงจูงใจให้แก่พนักงาน อาทิ การสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี  มีการมอบผลประโยชน์ที่มาก
ข้ึนให้แก่พนักงาน เช่น การเพิ่มเงินเดือนหรอืสวัสดิการต่างๆ เพื่อที่สามารถท าให้พนักงานเกิดทัศนคติ
ที่ดีต่อองค์การและจะสามารถช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงานได้ ทั้งนี้ก็จะส่งผลให้องค์การบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ 
 

2.1.2 ความส าคัญของการธ ารงรักษาบุคลากร 
 การธ ารงรักษาบุคลากรถือว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่องค์การต้องค านึงถึง เนื่องด้วยการธ ารง
รักษาบุคลากรนี้ จะสามารถช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงาน และลดความยุ่งยากในเรื่องของการ
สรรหาพนักงานกับการฝึกอบรมได้ ซึ่งจะท าให้องค์การมีเสถียรภาพที่ดีข้ึน ทั้งนี้ยังสามารถช่วยให้
ภาพลักษณ์ขององค์การและช่ือเสยีงดีข้ึนได้อีกด้วย เนื่องจากองค์การมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน และไม่เกิดการลาออก ซึ่งการด ารงต าแหน่งที่เป็นมาตรฐานของพนักงาน จะท าให้
องค์การมีช่ือเสียงในฐานะที่มีการปฏิบัติงานที่ดี (Doherty, 2010) และเมื่อองค์การพยายามที่จะ
รักษาพนักงานที่ต้องการไว้เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้ พนักงานจะยังคงอยู่กับ
องค์กรเมื่อพนักงานและองค์การเกิดความพึงพอใจซึ่งกันและกัน จะเห็นได้ว่าพนักงานโดยทั่วไป
ต้องการที่จะอยู่กับองค์การของตน เพราะความต้องการของพวกเขาสามารถที่จะช่วยองค์การได้ 
(Frank, Finnegan, & Taylor, 2004) ดังนั้นแล้วองค์การก็ต้องการพนักงานที่มีความรู้ทักษะที่มี
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ประสิทธิภาพ เพื่อเข้ามาปฏิบัติงานให้กับองค์การได ้ เพื่อให้องค์การมีความก้าวหน้า เติบโตต่อไปและ
มีประสิทธิผลขององค์การได้ ทั้งนี้องค์การต้องตอบสนองความต้องการของพนักงานด้วยการส่งเสริม
การเรียนรู้และการพัฒนาให้แก่พนักงานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงาน (Kontoghiorghes & 
Frangou, 2009)  
 การธ ารงรักษาบุคลากรขององค์การจะค านึงถึงพนักงานทุกระดับ เพราะเช่ือว่าพนักงานทุก
คนล้วนแล้วแต่มีความส าคัญต่อองค์การที่สามารถขับเคลื่อนองค์การให้ประสบความส าเร็จได้ แต่การ
ธ ารงรักษาคนเก่งถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากที่สุดขององค์การที่จะรักษาให้พนักงานเหล่าน้ีอยู่กับองค์การได้
ยาวนานที่สุด ซึ่งการรักษาคนเก่งนี้ถือว่าเปน็ปัญหาระดับโลกเลยก็ว่าได้ เนื่องจากบุคคลที่รู้ว่าตนเองมี
ความสามารถและเป็นที่ต้องการของหลายๆองค์การย่อมที่จะส่งผลท าให้พนักงานเหล่านี้จะอยู่กับ
องค์การได้ไม่นาน จึงท าให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์หลายแห่งได้ด าเนินการวิธีการใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา 
ส าหรับการสรรหาและว่าจ้างพนักงาน นอกจากนี้ยังมี การใช้วิธีการใหม่ในการรักษาพนักงานที่มี
ความสามารถสูงไว้ด้วย ทฤษฎีการจัดการทุนมนุษย์คือการที่พนักงานมีทักษะความสามารถและ
ประสบการณ์ในการท างานขององค์การซึ่งจะกลายมาเป็นคุณค่าทางเศรษฐกิจขององค์การได้ 
(Kontoghiorghes & Frangou, 2009) การแข่งขันขององค์การช่วยท าให้พนักงานที่มีทักษะความรู้ 
ความสามารถสูง สามารถเปลี่ยนงานท าได้ง่าย ดังนั้นความส าเร็จในการธ ารงรักษาพนักที่มีความรู้ 
ความสามารถสูง กลายเป็นความท้าทายที่ส าคัญ โดยองค์การที่ต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์ในการด าเนิน
กิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการให้บริการ อาทิ โรงแรม สปา ร้านอาหาร เป็นต้น โดยองค์การ
เหล่านี้จ าเป็นต้องลงทุนอย่างมากกับการพัฒนาบุคลากรของตน เพื่อที่จะสามารถท าให้พนักงาน
เหล่านี้ เกิดความพึงพอใจและพร้อมที่จะทุ่มเทให้กับการบรรลุเป้าหมายขององค์การ ในองค์การ
เหล่าน้ีแล้ว การธ ารงรักษาถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง (Shih, Chiang, & Hsu, 2006)  
 จากความส าคัญของการธ ารงรักษาบุคลากรที่ได้กล่าวมานั้น ผู้วิจัยเล็งเห็นเป็นอย่างยิ่งว่า 
การรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์การไม่ว่าจะเป็นพนักงานระดับใด หรือต าแหน่งใดล้วนแล้วที่จะมี
ส่วนช่วยให้องค์การขับเคลื่อนไปข้างหน้าและประสบความส าเร็จได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจ
โรงแรม เนื่องด้วยธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่ค่อยให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งธุรกิจในลักษณะนี้การให้บริการ
กับลูกค้าเป็นสิ่งส าคัญอย่างมากที่จะท าให้เขาเหล่าน้ันเกิดความพึงพอใจ ซึ่งบุคลากรของโรงแรมจึงมี
ส่วนส าคัญอย่างมากที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจได้ ดังนั้นโรงแรม
ต้องให้ความส าคัญกับพนักงานของตนเองด้วย เพื่อท าให้พนักงานเหล่านี้สามารถท างานให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและอยู่กับโรงแรมต่อไปได้ยาวนานที่สุด 
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2.2 แนวคิดและทฤษฏีที่ เ ก่ี ยวข้ อ งกับ ความผู กพั น ต่อองค์ การ  (Employee 
Engagement) 

 ความผูกพันต่อองค์การเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งต่อองค์การ โดยเช่ือว่าองค์การใดมีบุคลากรที่มี
ความผูกพันต่อองค์การสูงย่อมจะสามารถท าให้องค์การนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ และสามารถ
สร้างความพึงพอใจให้กับบุคลากรได้ โดยสิ่งเหล่าน้ีจะส่งผลต่อการคงอยู่ของบุคลากรได้ ซึ่งแนวคิด
และทฤษฏีในเรื่องของความผูกพันต่อองค์การนี้ได้มีผู้วิจัยที่ท าการศึกษาอยู่เป็นจ านวนมาก โดยแต่ละ
ท่านได้ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์การไว้ดังนี้ 
  

2.2.1 นิยามและความหมายของความผูกพันต่อองค์การ 
จากการศึกษาในเรื่องของความผูกพันต่อองค์การผู้ วิจัยพบว่า ค าที่ใช้ในงานวิจัยที่ เป็น

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีความแตกต่างกัน โดยค าว่า ความผูกพันต่อองค์การในภาษาอังกฤษจะมี
การใช้อยู่ 2 ค าด้วยกันคือ Organizational Commitment และ Employee Engagement แต่ใน
ภาษาไทยจะใช้เพียงค าว่า ความผูกพันต่อองค์การ ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ หรือ พันธะ
ผูกพันต่อองค์การ ซึ่งค าเหล่าน้ีก็จะมีความหมายที่คลายคลึงกัน โดยจะเห็นได้จากการศึกษาในหลาย
งาน พบว่า การศึกษาในเรื่องของความผูกพันต่อองค์การ โดยผู้ที่ท าการศึกษาก่อน ปี ค.ศ. 1990 จะ
ใช้ค าว่า Commitment แต่ในการศึกษาภายหลังได้มีการเปลี่ยนมาใช้ค าว่า Engagement แทน 
(สุรัสวดี สุวรรณเวช, 2549) ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ (พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ, 2552) ที่กล่าว
ว่า ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนค าว่า Commitment มาใช้ Engagement แทน โดยทั้งสองค านี้เมื่อเวลา
แปลเป็นภาษาไทยก็จะหมายถึง ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การ ซึ่งค าว่า Engagement ได้
ถูกนิยมน ามาใช้เป็นอย่างมากในปัจจุบัน ทั้ งนี้ ก็ ข้ึนอยู่กับ ว่าผู้ วิจัยท่ านใดจะเลือกใช้ค าว่า 
Commitment หรือ Engagement โดยดูจากบริบทของงานวิจัยที่จะศึกษา เป็นต้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้
ให้ความหมายทั้ง Organizational Commitment และ Employee Engagement จากการทบทวน
วรรณกรรมในหลากหลายงานวิจัย ที่มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย ดังนี้ 
  2.2.1.1 ความหมายของความผูกพันต่อองค์การ (Organizational Commitment) 
  March and Simon (1958) ได้ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์การไว้ว่า เป็น
ความสัมพันธ์ของบุคคลที่มีต่อองค์การ ซึ่งบุคคลจะมีความผูกพันต่อองค์การนั้น จะต้องได้มายัง
ผลตอบแทนจากองค์การ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้หรือไม่ได้ก็ตาม ทั้งนี้ในเวลาต่อมายังมีนักวิจัย
หลายท่านที่ได้ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์การ ดังนี้  
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  Hrebiniak and Alluto (1968) ได้กล่าวถึงความผูกพันต่อองค์การไว้ว่า เป็นความ
เต็มใจและความภูมิใจที่พนักงานจะไม่ลาออกจากองค์การ เพื่อผลประโยชน์ของตัวพนักงานเอง ไม่ว่า
จะเป็นในเรื่องของค่าตอบแทน ความมั่นคงในอาชีพ องค์การ สังคมและมิตรภาพระหว่างเพื่อน
ร่วมงาน และก็จะยังคงปฏิบัติงานอบยู่กับองค์การต่อไป ถึงแม้ว่าจะได้ข้อเสนอที่ดีกว่าจากองค์การอื่น
ก็ไม่สามารถที่จะเป็นตัวบังคับท าให้พนักงานลาออกจากงานได้ ซึ่งจะสอดคล้องกับ (Kanter, 1968)  
ที่ได้กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์การ คือความเต็มใจและความภูมิใจของพนักงาน ที่จะทุ่มเทแรงกาย
เพื่อปฏิบัติงานให้กับองค์การ หรือจะเรียกว่าเป็นความจงรักภักดีของพนักงานที่มีต่อองค์การก็ว่าได้ 
ทั้งนี้ในส่วนของ (Mowday et al., 1982) ที่ได้กล่าวถึงความผูกพันต่อองค์การว่า เป็นความผูกพัน
หรือความทุ่มเทมีใจที่มากกว่าปกติกว่าที่เคยมีมา โดยเป็นทัศนคติที่เช่ือมโยงความเป็นตัวตนของ
พนักงานกับองค์การที่ปฏิบัติงาน (Sheldon, 1971) ซึ่งเป็นความผูกพันที่บุคคลสามารถทุ่มเทแรงกาย
และอุทิศตนให้กับองค์การอย่างเต็มที่ และบุคคลเหล่านี้จะสามารถช่วยให้องค์การเติมโตต่อไปใน
อนาคตได้ โดยจะเห็นว่าความผูกพันต่อองค์การเป็นความผูกพันที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวของบุคลากรและองค์การ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อจะสามารถท าให้ทั้งสอง
ฝ่ายได้ผลประโยชน์ซึ่งกนัและกนั (Steers & Porter, 1983) ในส่วนของ (Mayer & Allen, 1991) ได้
ให้ความหมายของความผูกพันที่มีต่อองค์การว่า เป็นความรู้สึกทั่วไปที่พนักงานมีต่อองค์การเพื่อยึด
เหนี่ยวจิตใจของพนักงานให้อยู่กับองค์การด้วยการแสดงออกถึงความทุ่มเทแรงกายแรงใจ และพร้อม
ที่จะปฏิบัติงานให้กับองค์การอยู่เสมอ ซึ่งสิ่งที่จะยึดเหนี่ยวความรู้สึกที่ดีด้านจิตใจของพนักงานกับ
องค์การนั้น สามารถแบ่งเป็นรูปแบบของชุดความรู้สึกออกได้เป็น 3 ด้าน ดังนี้  1) ด้านความผูกพัน
ของอารมณ์และจิตใจ (Affective Commitment) เป็นความผูกพันด้านจิตใจของพนักงานที่มีต่อ
องค์การ ซึ่งจะเป็นความผูกพันในทิศทางที่ดี โดยความผูกพันนี้จะเป็นตัวบ่งช้ีให้เห็นถึงความส าเร็จ
ขององค์การ เนื่องด้วยความรู้สึกที่ดีของพนักงานที่มีต่อองค์การ จะสามารถท าให้พวกเขาทุ่มเท
แรงกายที่จะปฏิบัติงานและต้องการ (Want To) ที่จะอยู่กับองค์การต่อไป 2) ด้านความผูกพันของ
การคงอยู่ (Continuance Commitment) เป็นความผูกพันของตัวพนักงานที่มีต่อองค์การ ซึ่งเป็น
ความผูกพันส่วนตัวของพนักงาน โดยการที่พนักงานมีการลงทุนที่จะเป็นส่วนหนึ่งหรือสมาชิกของ
องค์การ โดยที่เขาเหล่าน้ีจะมีการลงทุนด้านการเงิน สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 
จึงจ าเป็น (Has to) ที่พวกเขาจะต้องปฏิบัติงานอยู่กับองค์การต่อไป 3) ด้านความผูกพันของบรรทัด
ฐาน (Normative Commitment) เป็นความผูกพันของพนักงานที่พวกเขารู้สึกว่าจะต้องปฏิบัติงาน
อยู่กับองค์การต่อไป เนื่องจากองค์การที่เขาปฏิบัติงานอยู่น้ัน ได้ให้ประโยชน์แก่เขาในหลายอย่าง ซึ่ง
คิดว่าการที่องค์การให้ประโยชน์หรือผลตอบแทนทีด่ี พวกเขาก็จะ (Ought to) อยูป่ฏิบัติงานเพื่อตอบ
แทนองค์การต่อไป 
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  จากความหมายข้างต้นในเรื่องของความผูกพันต่อองค์การ (Organizational 
Commitment) ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ความผูกพันต่อองค์การ เป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิด
ข้ึนกับตัวพนักงานและองค์การ การที่พนักงานมีความจงรกัภักดีต่อองค์การจะสามารถช่วยให้พนักงาน
สามารถปฏิบัติงานอยู่กับองค์การได้ยาวนานที่สุดได้ ต่อไปนี้ผู้วิจัยจะน าเสนอความหมาของค าว่า 
ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การ (Employee Engagement) ในล าดับถัดไป 
  2.2.1.2 ความหมายของความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์การ (Employee 
Engagement) 
  หลังจากปี  ค .ศ . 1990 เป็นต้นมา ได้มีแนวโน้นในการใช้ค าว่า (Employee 
Engagement) มาใช้แทน (Organizational Commitment) มากยิ่งข้ึน เนื่องจากมีนักวิชาการและที่
ปรึกษาขององค์การ บริษัท สนใจที่จะศึกษาเรื่องของความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การเพิ่มมาก
ข้ึน จึงได้มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การ ดังนี้ 
  Eisenberg, Fasolo, and Davis-LaMastro (1990) ได้ให้ความหมายของความ
ผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การไว้ว่า หมายถึง ทัศนคติที่ดีของพนักงานที่มีต่อองค์การ ซึ่งเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่าพนักงานกับองค์การทีม่ีการช่วยเหลอืเกือ้กูลกนัมาโดยตลอด ซึ่งจะสะท้อนให้เห็น
ถึงระดับความสัมพันธ์ของพนักงานกับองค์การ เป็นการเช่ือโยงเอกลักษณ์เข้าไว้ด้วยกัน โดยที่
พนักงานได้เห็นถึงความอุตสาหะขององค์การที่มีต่อพนักงาน ท าให้พวกเขาเหล่านั้นทุ่มเทแรงกาย
แรงใจที่ จะปฏิบัติ งานให้กับองค์การ (Jewell, 1998) ในขณะที่  (Muchinsky, 2000) และ 
(Newstrom & Davis, 2002) ความผูกพันเกี่ยวกับองค์ประกอบของพนักงาน ที่เป็นระดับความสนใจ
ที่จะอยู่กับองค์การ ซึ่งจะแสดงออกถึงความรู้สึกที่อยากจะอยู่กับองค์การ โดยพวกเขาเหล่าน้ีต้องการ
จะมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมขององค์การ ซึ่ง Welbourne (2007 อ้างถึงใน ฤทธิวัฒน์ ทั่งกลาง, 2551: 
11)  ได้ให้ความหมายของค าว่า Engagement ไว้ว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการกระท าของพนักงานที่มีต่อ
องค์การ โดยเป็นทัศนะคติที่ดีของพนักงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงองค์การได้ ซึ่งองค์การต้องค านึงถึง
ความส าคัญในพฤติกรรมของพนักงานเป็นหลัก ซึ่งต้องสร้างบทบาทที่ส าคัญให้กับพนักงานไม่ว่าจะ
เป็นงานหลักและงานที่ไม่ใช่งานหลักของพนักงานก็ตาม ขณะเดี่ยวกัน (ธัญธิภา แก้วแสง & ประสพ
ชัย  พสนุนท์, 2559) กล่าวว่า ความผูกพันคือลักษณะความสัมพันธ์ของบุคลากรที่มีต่อองค์การใน
ทิศทางที่ดี ซึ่งจะสามารถช่วยให้บุคลากรท างานกบัองค์การได้ยาวนานที่สุด ซึ่งความผูกพันนี้ยังช่วยให้
องค์การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้ เนื่องด้วยบุคลากรมีความผูกพันที่ดีกับองค์การ จึงส่งผล
บคุลากรเหล่าน้ีมีใจรักที่จะอุทิศตนเพื่อปฏิบัติงานให้กับองค์การให้ดีที่สุด โดยจะมีปัจจัยที่จะส่งผลต่อ
ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การอยู่ 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ด้านองค์การ และด้านบรรทัดฐาน ซึ่งจะสอดคล้องกับ (Steers, 1991) ที่กล่าวว่าความผูกพันเป็นการ
แสดงออกถึงความสัมพันธ์ของพนักงานกับองค์การ โดยจะมีลักษณะที่ส าคัญได้แก่ ความเช่ือมั่นและ
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ยอมรับเป้าหมายขององค์การ ความทุ่มเทในการท างาน และความปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขอ ง
องค์การต่อไป โดยการสร้างความผูกพันต่อองค์การของพนักงานจะเกิดข้ึนได้ต้องเป็นความผูกพันที่
เกิดข้ึนจากความรู้สึกภายในจิตใจที่ผู้บริหารขององค์การจะต้องเปิดโอกาส ให้บุคลากรขององค์การได้
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการท างาน ซึ่งเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งของผู้บริหารที่มองเห็นคุณค่าที่
ส่งผลให้พนักงานรู้สึกว่าตนมีค่าหรือมีความหมายต่อองค์การ การสร้างความพึงพอใจให้แก่พนักงาน 
อาทิ การมอบผลตอบแทนที่มีความยุติธรรมแก่พนักงาน ทั้งนี้การสร้างการมีส่วนร่วมในการท ำงำน 
สามารถสร้างได้จากการรับผิดชอบดูแลของผู้บริหาร ที่สื่อสารให้พนักงานรับรู้และเข้ าใจถึง
ผลประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกันกับองค์การ (นิรัศม์ชญา รู้คุณ, 2557)  ซึ่งจะสอดคล้องกับ (อาภานรี 
สื่อสุวรรณ, 2555) ที่กล่าวว่า ความผูกพันของพนักงานเป็นความหมายที่ไปในทิศทางที่ดี ที่เกิดจาก
ทัศนคติและจิตใจที่ดีต่อองค์การ ซึ่งจะแสดงออกออกมาให้เห็นด้วย ความสุข ความพึงพอใจ และ
ความทุ่มเทแรงกายที่จะปฏิบัติงานให้กับองค์การ เพื่อสามารถท าให้องค์การประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
  จากความหมายข้างต้นในเรื่องของความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การ 
(Employee Engagement) ผู้ วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ความผูกพันของพนักงาน เป็นเรื่องของ
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าพนักงานกับองค์การ ซึ่งพนักงานจะมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ เมื่อพนักงานเกิด
ทัศนคติที่ดีต่อองค์การและองค์การยังให้ความส าคัญต่อตัวพนักงาน สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พนักงาน
ทุ่มเทแรงกายแรงใจที่จะปฏิบัติงานให้กับองค์การต่อไปให้ยาวนานที่สุดได้ ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า 
Organizational Commitment กับ Employee Engagement จะมีความหมายที่คล้ายคลึงกันใน
เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์การ ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะสามารถท าให้พนักงาน
เกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์การ และจะสามารถปฏิบัติงานกับองค์การให้บรรลุตามเป้าหมายสูงสุดที่
องค์การได้ต้ังไว้ได้ 
 ส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ หรือ 
Employee Engagement น่าจะสื่อความหมายถึงความผูกพันของบุคลากรในโรงแรมได้ดีกว่า ความ
ผูกพันต่อองค์การ หรือ Organizational Commitment ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้น าค าว่า ความผูกพันของ
พนักงานที่มีต่อองค์การ (Employee Engagement) มาใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับบุคลากรของโรงแรม
ในครั้งนี ้
  2.2.1.3 ความส าคัญของความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์การ 
  ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การ (Employee Engagement) ถือว่าเป็นสิ่ง
ส าคัญอีกอย่างหนึ่ง ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของพนักงาน เนื่องจากเป็นปัจจัยหลักท าให้องค์การ
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ นอกจากที่องค์การจะพยายามสรรหาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถแล้ว 
อีกอย่างหนึ่งที่องค์การต้องพยายามสร้างข้ึนมาคือ การท าให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานอยู่กับ
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องค์การให้ยาวนานที่สุดได้ ซึ่งองค์การต้องพยายามสร้างทัศนคติของความผูกพันที่ดีต่อองค์การให้กับ
พนักงาน โดยผ่านกระบวนการต่างๆขององค์การ อาทิ การมีส่วนร่วมภายในองค์การ การบริหาร
จัดการเพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์มีส่วนช่วยให้
พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การได้ และสามารถท าให้พนักงานเหล่านี้น าพาองค์การไปสู่
ความส าเร็จได้  
  Steers (1991) กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์การมีความส าคัญอย่างยิ่ง คือ ถ้า
พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การที่สูงจะมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะมีส่วนร่วมต่อองค์การ
และพนักงานเหล่านั้นจะเต็มใจใช้ความพยายามในการปฏิบัติงานเพื่อองค์การได้ โดยพนักงานจะ
แสดงออกถึงความผูกพันที่พวกเขามีให้กับองค์การ ผ่านความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้กับองค์การและ
อุทิศตนเพื่อสามารถพัฒนาให้องค์การประสบผลส าเร็จได้ในอนาคตต่อไปได้ Charlie Watts, Head 
of Towers Perrin (2003 อ้างถึงใน ประดิษฐพงษ์ สร้อยเพชร, 2557: 9)  ในขณะที่ (Buchanan, 
1974) เห็นว่าความผูกพันต่อองค์การเป็นทัศนคติที่ส าคัญของพนักงานที่มีต่อองค์การ ถือว่าเป็นตัว
สร้างความสัมพันธ์ระหว่าพนักงานกับองค์การ โดยองค์การจ าเป็นต้องสร้างความเช่ือมั่นในตัวของ
องค์การแก่พนักงาน เพื่อท าให้พนักงานเหล่าน้ันเกิดความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าขององค์การ โดยมีส่วน
ร่วมในการที่จะส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขององค์การ นอกจากนั้นแล้ว บูชานัน ยังได้กล่าว
เพิ่มเติมว่าความผูกพันเป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยให้องค์การมีประสิทธิภาพและสามารถท าให้คงอยู่ใน
สภาวะที่ดีข้ึนได้ โดยได้ให้ความส าคัญผ่านองค์ประกอบดังนี้ 1) ความเป็นองค์ประกอบหนึ่งเดียวของ
องค์การ (Identification) คือ การยอมรับเป้าหมายและวัฒนธรรมขององค์การหรือค่านิยม ให้ไปใน
ทิศทางเดียวของตนเองได้ 2) ความเกี่ยวพันกับองค์การ (Involvement) คือ ความทุ่มเทในการ
ท างาน เพื่อผลประโยชน์ขององค์การ 3) ความจงรักภักดีต่อองค์การ (Loyalty) คือ การมีความ
ปรารถนาและความยึดมั่นอย่างเต็มเหนี่ยวในการที่จะยังคงเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป ซึ่งในขณะที่ 
(Newstrom & Davis, 1985) ได้สร้างตารางเพื่อแสดงถึงความผูกพันต่อองค์การในระดับต่างๆ 
เพื่อให้ผูกศึกษาได้เห็นถึงความส าคัญของความผูกพัน โดยจะแบ่งเป็นผลของความผูกพันต่อองค์การ 
ทั้งด้านดี และด้านเสีย ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.1 ผลความผูกพันต่อองค์การ ใน 3 ระดับ 

ระดับความผูกพัน ผลของความผูกพันต่อองค์การ 
ด้านดี ด้านเสีย 

 
ระดับต่ า 

ลาออกน้อยลง 
มีคุณธรรมเพิ่มข้ึน 
ความเสียหายน้อยลง 
สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อร่วมงาน 

ลาออกเพิ่มข้ึน 
คุณภาพงานต่ า 
คัดค้านองค์การ 
ไม่จงรักภักดี 

 
ระดับกลาง 

อยู่กับองค์การได้นาน 
ไม่คิดลาออก 
พึงพอใจในงาน 

จ ากัดหน้าที่ของตน 
ท าเฉพาะหน้าที่ของตนเอง 
งานไม่มีประสิทธิภาพ 

 
ระดับสูง 

มีความรู้สึกมั่นใจปลอดภัยในงาน 
ทุ่มเทเพื่อความส าเร็จองค์การ 
ยอมรับหน้าที่ที่เพิ่มข้ึน 
องค์การบรรลุเป้าหมาย 

พนักงานไม่มีความคิดสร้างสรรค์ 
ท าผิดระเบียบองค์การบ่อย 
ไม่ส ร้างความสัมพัน ธ์กับ เพื่ อน
ร่วมงาน 
ไม่สามารถบังคับให้ท างานได้ 

 

แหล่งท่ีมา: Organization Behavior, 1985  
   
 จากตารางที่  2.1 ความส าคัญของความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การ (Employee 
Engagement) นั้นจะแสดงให้เห็นว่ายิ่งพนักงานมีความสัมพันธ์ต่อองค์การมากเพียงใดย่อมส่งผลให้
พนักงาน เกิดความจงรักภักดี และพร้อมที่จะทุ่มเท เพื่อปฏิบัติงานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ ดังนั้น
ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์และ
ประสบผลส าเร็จได้  
 

2.2.2 องค์ประกอบของความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์การ 
ได้มีนักวิชาการหลายท่านที่สนใจและท าการศึกษาในเรื่องของปจัจยัความผูกพนัต่อองค์การ จึง

พบว่ายังไม่มีนักวิชาการท่านใดที่สร้างแบบจ าลองของตัวช้ีวัดที่เป็นตัวแปรที่จะสามารถท าให้บุคลากร
เกิดความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งนักวิชาการแต่ละท่านได้มองถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลที่จะส่งผลต่อความ
ผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การแตกต่างกันออกไป ดังนี้ 
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 Mayer and Allen (1991) ศึกษาในเรื่องของความผูกพันต่อองค์การ จึงได้ท าการพิจารณา
เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การได้ออกมาเป็น 3 ด้านดังนี้ 
  1) ด้านความผูกพันของอารมณ์และจิตใจ (Affective Commitment) เป็นความ
ผูกพันด้านจิตใจของพนักงานที่มีต่อองค์การ ซึ่งจะเป็นความผูกพันในทิศทางที่ดี โดยความผูกพันนี้จะ
เป็นตัวบ่งช้ีให้เห็นถึงความส าเร็จขององค์การ เนื่องด้วยความรู้สึกที่ดีของพนักงานที่มีต่อองค์การจะ
สามารถท าให้พนักงานทุ่มเทแรงกายที่จะปฏิบัติงานและต้องการ (Want To) ที่จะอยู่กับองค์การ
ต่อไป    
  2) ด้านความผูกพันของการคงอยู่ (Continuance Commitment) เป็นความผูกพัน
ของตัวพนักงานที่มีต่อองค์การ ซึ่งเป็นความผูกพันสว่นตัวของพนักงาน โดยการที่พนักงานมีการลงทุน
ที่จะเป็นส่วนหนึ่งหรือสมาชิกขององค์การ โดยที่เขาเหล่านี้จะมีการลงทุนด้านการเงิน สังคม และ
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานจึงจ าเป็น (Has to) ที่พวกเขาจะต้องปฏิบัติงานอยู่กับองค์กรต่อไป 
  3) ด้านความผูกพันของบรรทัดฐาน (Normative Commitment) เป็นความผูกพัน
ของพนักงานที่พวกเขารู้สึกว่าจะต้องปฏิบัติงานอยู่กบัองค์การต่อไป เนื่องจากองค์การที่เขาปฏิบัติงาน
อยู่นั้น ได้ให้ประโยชน์แก่เขาในหลายอย่าง ซึ่งคิดว่าการที่องค์การให้ประโยชน์หรือผลตอบแทนที่ดี 
พวกเขาก็จะ (Ought to) อยู่ปฏิบัติงานเพื่อตอบแทนองค์การต่อไป 
 Buchanan (1974) ให้ความหมายของความผูกพันในองค์การ ไว้ว่า เป็นความเกี่ยวพันยึดติด
กับเป้าหมายและคุณค่าขององค์การ 3 องค์ประกอบ คือ 1) การแสดงตน (Identification) มีความ
ภูมิใจในองค์การ และการยอมรับจุดมุ่งหมายขององค์การ 2) ความรู้สึกมีส่วนร่วมกับองค์การ 
(Involvement) มีความเต็มใจที่จะท างานเพื่อความก้าวหน้าและประโยชน์ขององค์การ 3) มีความ
ภักดีต่อองค์การ (loyalty) การยึดมั่นในองค์การ และปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป 
 Steers (1977) กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์การมีความหมายใน 3 ด้าน คือ  
  1) ความเช่ือมั่นและการยอมรับเป้าหมายขององค์การ เป็นการยอมรับและเช่ือมั่น
ต่อเป้าหมายขององค์การทีต่ั้งไว้ ซึ่งบุคลากรจะมทีัศนคติและมีความผกูพันที่ดีต่อต่อเปา้หมายองค์การ 
โดยที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์การ โดยมีความเช่ือที่ว่าองค์การที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่น้ัน
เป็นองค์การที่ดีที่สุด ดังนั้นจึงมีความภูมิใจที่จะเป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป 
  2) ความเต็มใจและทุ่มเทเพื่อประโยชน์ขององค์การ เป็นการเต็มใจที่จะทุ่มเทแรง
การแรงใจ และเสียสละอุทิศตน อย่างสุดความสามารถ เพื่อปฏิบัติงานให้กับองค์การ โดยมีความ
พยายามที่จะท าประโยชน์เพื่อองค์การและห่วงใยถึงองค์การ ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถท าให้องค์การ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้  
  3) ความปรารถนาที่จะยังคงเป็นสมาชิกภาพขององค์การ เป็นความปรารถนาของ
บุคคลที่มีความตั้งใจในการเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป โดยที่พยายามปฏิบัติงานเพื่อองค์การ และมี
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ความรู้สึกที่จะจงรักภักดีต่อองค์การ ทั้งนี้เพื่อสามารถท าให้องค์การที่บุคคลเหล่านี้ปฏิบัติงานอยู่ ให้
บรรลุป้าหมายที่ตั้งไว้  
 O'Reilly III and Caldwell (1981) ได้กล่าวถึงแนวคิดขององค์ประกอบของความผูกพันต่อ
องค์การว่าเป็นความเช่ือในเชิงจิตวิทยาของบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์การจะรวมไปถึงในเรื่อง
ของความรู้สึกที่จะผูกพันกับงานที่บุคลากรได้ปฏิบัติ ความภักดี และความเช่ือของค่านิยมในองค์การ
ด้วยอีกด้วย โดยความผูกพันจะประกอบไปด้วยดังนี้  
  1) การยอมท าตามองค์การ (Compliance) คือ การที่บุคลากรสามารถยอมท าตาม
ความต้องการที่องค์การได้คาดหวังไว้เพื่อต้องการที่จะได้มาซึ่งบางสิ่งบางอย่างจากองค์การของ
บุคลากรเหล่าน้ัน  
  2) การยึดถือองค์การ (Identification) คือ การที่บุคลากรยินยอมที่จะท าตามความ
ต้องการขององค์การ ที่ระบุไว้และบุคลากรนั้นจะมีความภูมิใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ  
  3) การรับรู้ค่านิยมขององค์การ (Internalization) คือ การที่บุคลากรรับรู้ถึงค่านิยม
ภายในองค์การและเกิดการซึมซับค่านิยมเหล่าน้ันมาเป็นค่านิยมของตัวเอง 
 Mowday et al. (1982) ได้พูดถึงความผูกพันต่อองค์การว่า เป็นความผูกพันของบุคคลที่มี
ต่อองค์การ เป็นความต้องการของบุคคลที่จะเป็นสมาชิกภาพขององค์การ โดยที่บุคคลจะมีความเต็ม
ใจและทุ่มเทเพื่อปฏิบัติงานให้กับองค์การ ซึ่งองค์ประกอบของความผูกพันในความคิดของ
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบดังนี้  
  1) การมีความศรัทธาและยอมรับเป้าหมายขององค์การ คือ เป็นการยอมรับอย่าง
เต็มเปี่ยมในเป้าหมายขององค์การ และศรัทธาในค่านิยมขององค์การ พร้อมที่จะปฏิบัติงานเพื่อ
องค์การโดยแท้จริง ทั้งนี้บุคคลจะยอมรับค่านิยมขององค์การเข้ามาเป็นค่านิยมของตัวเองได้ เพื่อที่จะ
สามารถท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายได้ 
  2) ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์การ คือ บุคคลจะมีความทุ่มเทเพื่อปฏิบัติงาน
ให้กับองค์การ และพร้อมที่จะใช้ความสามารถที่ตนมี เพื่อพัฒนาองค์การให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ไม่ว่า
จะเป็นหน้าที่ของตนเองหรือไม่ใช่หน้าที่ก็ตาม บุคคลเหล่าน้ีก็จะเต็มใจท างานอย่างเต็มที่ 
  3) มีความปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกภาพขององค์การ คือ บุคคลจะมีความรักใน
องค์การจะทุ่มเทท างานให้กับองค์การอย่างเต็มความสามารถ และไม่มีความคิดที่จะลาออกจาก
องค์การ ถึงแม้ว่าองค์การอื่นจะมีข้อเสนอที่ดีกว่าก็ตาม พวกเขาก็ยังคงจะพยามยามท าหน้าที่ของตน
เพื่อองค์การและอยู่กับองค์การต่อไป 
 Chruden and Sherman (1976) ได้กล่าวถึงความผูกพันว่าเป็นความสัมพันธ์ของพนักงาน
กับเป้าหมายขององค์การที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งจะเป็นกิจกรรมต่างๆขององค์การ เพื่อสร้างข้ึนมาให้กับ
พนักงานมีความตั้งใจที่จะยอมรบักบัเป้าหมายน้ี ซึ่งเป้าหมายก็จะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท างาน
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ของพนักงาน ทั้งนี้องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ พนักงานทุกคนมีความเช่ือมั่นและยอมรับเป้าหมายของ
องค์การที่ตั้งไว้ รวมไปถึงค่านิยมขององค์การด้วย   
 Cherrington (1994) ได้ให้แนวคิดของความผูกพันของบุคคลที่มีต่อองค์การ โดยสามารถ
อธิบายผ่านปัจจัย ดังต่อไปนี้ 
  1) ลักษณะส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ซึ่งเขากล่าวว่าผู้ที่มีอายุมากจะมี
ความผูกพันต่อองค์การสูงกว่าคนที่มีอายุน้อย ส่วนในเพศหญิง และ ผู้ที่มีการศึกษาน้อยจะมีความ
ผูกพันต่อองค์การได้สูงเช่นเดี่ยวกัน 
  2) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ กล่าวคือความชัดเจนในบทบาทหน้าที่และต าแหน่งงาน
ที่ปฏิบัติ ไม่มีความขัดแย้งในหน้าที่ พนักงานได้มีส่วนร่วมในการท างานที่มีความส าคัญต่อองค์การจะ
ส่งผลท าให้พนักงานเหล่าน้ีมีความผูกพันต่อองค์การสูง 
  3) ลักษณะขององค์การ การที่องค์การสามารถให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
หรือกระจายอ านาจให้กับพนักงานได้ระดมความคิดเพื่อพัฒนาองค์การ จะสามารถท าให้พนักงานเกิด
ความผูกพันที่ดีต่อองค์การสูง 
 จากองค์ประกอบความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม มี
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายแนวคิดขององค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การไว้
หลากหลาย ซึ่งจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบเหล่าน้ีมีความคล้ายคลึงกันในหลายงานวิจัย ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ไดท้ าการประมวลแนวความคิดของความผูกพันต่อองค์การไว้ดังนี ้ 
  1) ความเช่ือมั่นและการยอมรับเป้าหมายขององค์การ คือความพร้อมที่จะยอมรับใน
องค์การ มีความศรัทธาและความเช่ือมั่นที่มีต่อเป้าหมายขององค์การที่จะสามารถปฏิบัติงานตาม
เป้าหมายที่องค์การตั้งไว้ และค่านิยมต่อองค์การได้ ทั้งนี้จะเป็นในเรื่องของมุมมองที่ไปในทิศทาง
เดียวกันระหว่างพนักงานกับองค์การ บุคคลจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจและต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์การ  
  2) ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์การ คือความทุ่มเทของพนักงานที่จะพยายาม
ปฏิบัติงานเพื่อองค์การโดยจะเป็นการอุทิศตน ทั้งแรงกาย ความรู้  ความสามารถที่ตนมีเพื่อแก้ไข
ปัญหาท าประโยชน์ให้กับองค์การและปรับปรุงพัฒนางานขององค์การให้ดีข้ึนสามารถท าให้องค์การ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ทั้งนี้ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานของพนักงานไม่เพียงแต่
หน้าที่ของตนเองเท่านั้นรวมไปถึงงานอื่นๆที่ไม่ใช่หน้าที่ของตนเองด้วย  
  3) ความต้องการที่จะรักษาการเป็นสมาชิกภาพขององค์การ คือมีความตั้งใจที่แรง
กล้าในการที่จะปฏิบัติงานกับองค์การต่อไป ไม่มีความคิดที่จะลาออกหรือเปลี่ยนงานไปยังองค์การอื่น
ถึงแม้ว่าองค์การอื่นจะสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าก็ตามดังนั้นพนักงานก็ยังคงที่จะอยู่กับองค์การ
ต่อไป  
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 จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้ วิจัยจึงได้น าองค์ประกอบเหล่านี้มาเป็นองค์ประ กอบของ
การศึกษาเรื่องความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การต่อไป 
 

2.2.3 แนวคิดและทฤษฏีความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์การ 
 การที่จะท าให้พนักงานเกิดความผูกพันที่ดีต่อองค์การและมีความรู้สึกต้องการที่จะเป็นส่วน
หนึ่งขององค์การ โดยที่พนักงานเหล่านี้พร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อองค์การโดยแท้จริงได้นั้น องค์การต้อง
สร้างแรงจูงใจในรูปแบบต่างๆแก่พนักงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคล โดยจะมี
ความแตกต่างกันออกไป เพื่อท าให้พวกเขาต้องการที่จะเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป ไม่ว่าจะเป็นใน
ด้านของพฤติกรรมหรือทัศนคติ ทั้งนี้ผู้วิจัยจะเสนอทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันของพนักงานที่มี
ต่อองค์การ ดังนี้ 
  2.2.3.1 ทฤษฎีการลงทุน (Side-Bet Theory)  
  Becker (1960) ได้กล่าวถึงทฤษฏี Side-Bet Theory ซึ่งแนวคิดทฤษฎีนี้ได้พัฒนา
มาจากกรอบการศึกษาของแนวคิดเชิงแลกเปลี่ยน (Exchange) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Reward-
Cost Notation ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ Becker ได้น าเสนอออกมา ในความคิดของทฤษฏีนี้จะอธิบายถึง
เหตุผลที่ว่า การที่บุคคลใดมีความผูกพันกับสิ่งๆหนึ่งนั้น เป็นเพราะบุคคลนั้นๆเขาได้ท าการลงทุน 
(Side-Bet) ต่อสิ่งที่เขาผูกพันไว้ ซึ่งจะกล่าวอีกได้ว่าถ้าเขาไม่มีความผูกพันต่อสิ่งนั้นๆ เขาก็จะไม่ได้
ผลประโยชน์อะไรจากสิ่งนั้นได้เลยหรอือาจจะเกิดการสูญเสยีได้มากกว่าสิ่งที่เขาได้รับจากการผูกพันนี้ 
โดยการความส าคัญของการลงทุนจะผันแปรไปตามระยะเวลาที่บุคคลๆนั้นได้ลงทุนไว้และเกิดความ
ผูกพันกล่าวคือ สิ่งเหล่านั้นจะมีมูลค่าเพิ่มตามระยะเวลาที่บุคคลได้ท าการลงทุนไป อาทิ การที่
พนักงานท างานอยู่กับองค์การเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเขาก็จะได้รับการสะสมของทรัพยากรที่จะ
ได้รับจากการจ้างงานขององค์การในรูปแบบของเงินเดือนและสวัสดิการที่เพิ่มสูงข้ึนในทุกๆปี มากไป
กว่านั้นคือความก้าวหน้าในอาชีพของตัวพนักงานเอง อาทิ การเลื่อนต าแหน่งหน้าที่การงาน การมี
อ านาจในการเสนอหรือออกความคิดเห็นต่องานที่เขาปฏิบัติได้ ดังนั้นบุคคลที่ท างานอยู่กับองค์การใน
ระยะเวลาที่ยาวนาน ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะอยู่กับองค์การต่อไปโดยไม่คิดที่จะลาออก โดยเขา
เช่ือว่าสิ่งที่เขาลงทุนไปกับองค์การนั้นย่อมที่จะส่งผลดีต่อตัวเขาในอนาคตได้ ถ้าบุคคลใดลาออกก็
เหมือนกับว่าสิ่งที่เขาลงทุนมาตลอดน้ันจะเปล่าประโยชน์ไปนั้นเอง 
  จากทฤษฏี  Side-Bet Theory ท าให้ทราบถึงปัจจัยและเหตุผลของการท าให้
พนักงานอยู่กับองค์การได้ยาวนานจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกผูกพันที่พนักงานมีต่อองค์การ 
กล่าวคือยิ่งพนักงานปฏิบัติงานอยู่กับองค์การได้นานเท่าไหร่ย่อมส่งผลที่พนักงานเหล่านั้นจะได้
ประโยชน์ที่องค์การมอบให้มากเท่านั้น ซึ่งผลประโยชน์เหล่าน้ันจะเป็นในเรื่อง เงินเดือน สวัสดิการ
ต่างๆที่เพิ่มข้ึน ความรู้ความสามารถ และความก้าวหน้าในอาชีพการงานมีอ านาจหน้าที่สมกับที่ลงทุน
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มา โดยทั้งหมดนี้จะมองว่าเป็นการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งของตัวพนักงานก็ว่าได้ โดยการลงทุนนี้จะ
พิจารณาจากระยะเวลาของการปฏิบัติงาน กล่าวคือเมื่อพนักงานมีอายุการท างานที่ยาวนานกับ
องค์การ ย่อมส่งผลท าให้พนักงานเหลา่น้ันจะได้รบัผลประโยชน์จากองค์การมากขึ้นและสามารถท าให้
พนักงานเหล่านั้นเกิดความผูกพันต่อองค์การได้สูงกว่าพนักงานที่มีอายุการท างานที่น้อยกว่าได้ จาก
หลักการดังกล่าวผู้วิจัยจะได้น ามาเป็นแนวทางในการพิจารณาถึง ความต้องการที่จะรักษาความเป็น
สมาชิกภาพขององค์การต่อไป 
  2.2.3.2 ทฤษฏีความคาดหวัง (Expectancy Theory) 
  Victor Vroom (1964) ได้น าเสนอถึงรูปแบบในเรื่องของความคาดหวังในองค์การ 
ซึ่งจะมีความนิยมเป็นอย่างมากในการอธิบายถึงพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อความคาดหวังที่จะบรรลุ
เป้าหมาย โดยเป็นเรื่องของการสร้างแรงจงูใจของบคุคลที่มตี่อการปฏิบัติงาน โดย Vroom ได้กล่าวว่า
การที่จะสามารถท าให้พนักงานท างานเพิ่มข้ึนได้นั้นจะต้องรู้ถึงความคิด ความต้องการ ของบุคคล
นั้นๆเสียก่อน โดยทั่วไปแล้วบุคคลจะสามารถท าหน้าที่และท างานหนักข้ึนได้น้ัน เขาจะมีความคิดที่ว่า
เมื่อท างานที่มีภาระเพิ่มมากข้ึนจะต้องได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากงานที่จะท านี้ อาทิ เมื่อคุณภาพ
ของผลงานที่เขาได้ปฏิบัติอย่างหนักหน่วงมาโดยตลอดนี้ดีข้ึน เขาก็อาจจะได้พิจารณาที่จะได้รับใน
เรื่องของค่าจ้างที่สูงข้ึนหรือแม้แต่ในเรื่องของการเลื่อนต าแหน่ง แต่ตราบใดที่เขาพยายามท างานให้
หนักข้ึนเพื่อผลประโยชน์ที่จะได้รับเพิ่มมากขึ้นแต่องค์การไม่สนใจในความพยายามของบคุคลเหล่าน้ัน 
เขาก็จะไม่สนใจและไม่ให้ความส าคัญกับงานที่ เขาท าอีกต่อไป ด้วยทฤษฎีนี้จะกล่าวถึงแรงจูงใจใน
เรื่องของการให้ผลตอบแทนทีเ่ป็นรางวัลหรอืเปน็ในเรือ่งของค่าใช้จ่ายแก่พนักงานซึง่ผลลพัธ์ของ ผลที่
พนักงานได้รับนั้นจะเป็นตัวก าหนดระดับความพยายามของพนักงาน โดย Vroom ได้มีการเสนอ
รูปแบบของความคาดหวังที่เรียกว่า VIE theory โดยทฤษฎีนี้จะประกอบไปด้วยดังนี้ 
  V (Valance) คือ คุณค่าของผลตอบแทน เป็นระดับที่แสดงถึงความต้องการของ
เป้าหมาย เพื่อที่จะได้รับผลตอบแทน ทั้งนี้ถ้าพนักงานมีความคาดหวังในความพึงพอใจระดับความ
ต้องการก็จะไปในทิศทางเชิงบวก แต่ถ้าพนักงานคาดหวังถึงความไม่พึงพอใจ ระดับความต้องการก็จะ
ไปในทิศทางเชิงลบ 
  I (Instrumentality) คือ เป็นการรับรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์กับผลที่เกิดข้ึน โดย
จะเป็นความสัมพันธ์ในระดับแรกและระดับที่สอง กล่าวคือถ้าพนักงานรับรู้ในเรื่องของผลประโยชน์ที่
จะได้รับมากขึ้น เขาก็จะพยายามปฏิบัติงานออกมาให้ดีเพิ่มมากขึ้นตาม 
  E (Expectancy) คือ เป็นเรื่องของความคาดหวังในสิ่งที่ต้องการ โดยสิ่งๆจะต้อง
เป็นสิ่งที่คิดว่าเป็นไปได้ เมื่อพนักงานมีความพยายามในการปฏิบัติงานเพิ่มมากข้ึน เขาย่อมที่จะมี
ความต้องการที่จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มข้ึนเช่นกัน 
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  จากทฤษฏีความคาดหวัง (Expectancy Theory) นี้ท าให้ทราบถึงความคาดหวัง
ของเป้าหมายของพนักงาน ซึ่งจะเป็นในเรื่องของการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน โดยทฤษฏีนี้จะเน้น
ไปในเรื่องของผลตอบแทนแก่พนักงาน กล่าวคือการที่จะสามารถท าให้พนักงานท างานให้เพิ่มมากขึ้น
นั้นจ าเป็นต้องสร้างแรงจูงใจด้วยการมอบผลตอบแทนที่มากข้ึนให้แก่พนักงาน อาทิ เพิ่มเงินเดือน 
เลื่อนต าแหน่งให้กับพนักงานเพิ่มมากข้ึน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลท าให้พนักงานเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน
ให้แก่องค์การ โดยแนวความคิดน้ีผู้วิจัยก็จะได้น ามาเป็นรูปแบบของการศึกษาในเรื่องของความเต็มใจ
ที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์การต่อไป 
  2.2.3.3 ทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย (Goal Setting Theory)  
  Locke and Latham (2005) ทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย ( Goal Setting Theory) 
เป็นทฤษฏีที่มุ่งเน้นไปในการสร้างแรงจงูใจให้กับบุคคล เพื่อสามารถท าให้บุคคลเหล่าน้ีเกิดความทุ่งเท
และพยามยามในการปฏิบัติงานเพื่อองค์การ โดย Locke and Latham ได้กล่าวว่า เป้าหมายน้ันเป็น
พื้นฐานของของการสร้างแรงจูงใจ ซึ่ งเป้าหมายจะมีความสัมพันธ์กับผลงาน โดยทฤษฏีการ
ตั้งเป้าหมายน้ีจะมีการมุ่งเน้นไปที่ความพยายามอย่างมีเป้าหมายและทิศทางที่แน่นอนขององค์การที่
ได้ตั้งไว้ เพื่อให้เป้าหมายเป็นเครื่องมือในการจูงใจคนในองค์การได้ ซึ่งเป้าหมายยังเป็นพื้นฐาน
พฤติกรรมของบุคคลในการเป็นแนวทางเพื่อตัดสินใจและจะมีอิทธิพลสามารถท าให้บุคคลมีความ
พยายามและทุ่มเทต่อการที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์การได้ ทั้งนี้ Locke and Latham ได้ก าหนด
แนวทางในการตั้งเป้าหมายที่จะมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคคลไปในทิศทางที่ดีนั้น จะมีหลักใน
การก าหนดเป้าหมายไว้ดังนี้ 
  1) เป้าหมายของบุคคลที่มีความยากล าบากมากจะสามารถท าให้เกิดผลงานที่สงูและ
ดีกว่าเป้าหมายที่มีความยากล าบากน้อยหรือเป็นเป้าหมายที่ประสบผลส าเร็จได้ง่ายกว่า 
  2) เป้าหมายที่มีความชัดเจนเฉพาะเจาะจงและมีความยากล าบากมากๆ จะสามารถ
ท าให้ผลงานออกมาสูงกว่าและดีกว่าเป้าหมายที่ไม่มีความชัดเจน ก ากวม หรือว่าไม่มีเป้าหมายของ
การปฏิบัติงานเลย 
  3) การสร้างการกระตุ้นให้มีความพยายาม (Mobilizing Effort) เป็นแนวทางและ
ทิศทางของการกระท าในตัวบุคคล ซึ่งเป็นการเพิ่มให้เกิดความพยายามและเป็นการสร้างให้เกิด
แรงจูงใจที่จะพยายามค้นหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการปฏิบัติงาน 
  4) การได้รับข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งของการปฏิบัติงาน 
และเป็นการก าหนดถึงเป้าหมาย เพื่อที่จะท าให้เกิดการเปรียบเทียบกัน ระหว่างเป้าหมายที่ตั้งไว้กับ
ผลงานที่เกิดข้ึนในปัจจุบันได้ 
  5) ความผูกพันของเป้าหมายในตัวบุคคลเป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิดผลงานจากการ
ปฏิบัติงานในปัจจุบันได้  
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  6) ความผูกพันที่มีต่อเป้าหมาย จะสามารถได้รับผลกระทบที่มาจากความคาดหวัง
ของบุคคลต่อความส าเร็จได้ และจะเป็นระดับปริมาณของความส าเร็จ ทั้งนี้ความผูกพันที่มีต่อ
เป้าหมายจะไม่สามารถเกิดจากระดับปริมาณของการมีส่วนร่วมของบุคคลในการก าหนดเป้าหมาย
ขององค์การนี้ได้ 
  7) การที่ให้รางวัลหรือผลตอบแทนเป็นตัวเงินแก่บุคคล จะสามารถท าให้เป็น
ตัวก าหนดของการเกิดเป้าหมาย และอาจจะเป็นตัวก าหนดให้เป้าหมายสูงข้ึนได้ ทั้งนี้จะก่อให้เกิด
ความผูกพันที่มีต่อเป้าหมายให้สูงข้ึนตามไปด้วย 
  8) ความแตกต่างในตัวของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ อายุ การศึกษา หรืออื่นๆ 
จะไม่สามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพของเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ 
  จากทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย ( Goal Setting Theory) นี้เป็นทฤษฏีที่มีความคล้าย
กับทฤษฏีความคาดหวัง แต่ทฤษฎีการตั้งเป้าหมายนี ้มุ่งเน้นไปยังการตั้งเป้าหมายของแต่ละบุคคล ซึ่ง
จะเห็นได้ว่าการตั้งเป้าหมายเป็นแรงจูงใจอีกรูปแบบหนึ่งที่จะสามารถส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ดีได้ 
จะเห็นได้ว่ายิ่งเป้าหมายที่ตั้งไว้มีความยากล าบากมากเพียงใดย่อมที่จะส่งผลให้ประสิทธิภาพของ
ผลงานออกมาสูงและดีกว่าเป้าหมายที่มีความยากน้อยกว่านั้นเอง และการได้รับข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) จะสามารถท าให้ผลงานออกมาสูงกว่าข้อมูลที่ไม่มีการย้อนกลับ โดยการก าหนด
เป้าหมายนี้ จะเป็นในเรื่องของการดูสภาวะของงานในปัจจุบันว่ามีผลงานเป็นอย่างไร ซึ่งจะเป็นการ
ตกลงพร้อมกันของผู้ปฏิบัติงานที่เห็นว่าผลงานนั้นยังไม่ดีพอ โดยน าผลงานที่ได้จากการปฏิบัติมา
เปรียบเทียบกับข้อมูลต่างๆ จึงทราบว่าผลงานที่ออกมานั้นยังไม่ดีพอเมื่อผลงานออกมาไม่ดีมาก
เท่าที่ควร เขาเหล่านั้นก็จะมีการก าหนดเป้าหมายใหม่ซึ่งจะเป็นการก าหนดเป้าหมายที่สูงหรือพัฒนา
ให้ดีข้ึนกว่าเดิม ในเรื่องของการก าหนดเป้าหมายน้ีจะมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์การ 
โดยได้มีการยึดถึงวัตถุประสงค์เป็นหลกัอย่างมาก (Management Objective) เนื่องด้วยการบริหารที่
ยึดถึงวัตถุประสงค์จะเป็นการบริหารจัดการที่สามารถเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ และสามารถน าความคิดในเรื่องของการตั้งเป้าหมายมามีส่วนร่วมได้เป็นอย่างมาก จาก
หลักการดังกล่าวผู้ วิจัยจะได้น ามาเป็นแนวทางในการพิจารณาถึง ความเช่ือมั่นและการยอมรับ
เป้าหมายขององค์การต่อไป 

2.2.3.4 ท ฤษ ฎี ค วาม ต้ อ งกา ร ท่ี แส ว งห า  McClelland (McClelland’s 
Acquired Needs Theory)  
  ในช่วงต้นของทศวรรษ 1940 Maslow ได้สร้างทฤษฎีความต้องการของเขาข้ึนมา 
โดยทฤษฏีนี้จะอธิบายถึงความต้องการข้ันพื้นฐานที่มนุษย์ต้องมีตามล าดับความส าคัญ ความต้องการ
ทางด้านร่างกาย ความต้องการความปลอดภัย ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ ความ
ต้องการได้รับความนับถือยกย่อง ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง ต่อมา (McClelland, 
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1988) ได้เขียนหนังสือช่ือ The Achieving Society โดยที่อธิบายว่าแรงจูงใจมี 3 รูปแบบ ที่มนุษย์
ทุกคนมี คือ ความต้องการความส าเร็จ ความต้องการความผูกพัน และความต้องการอ านาจ ซึ่งมนุษย์
จะมีลักษณะที่แตกต่างกันข้ึนอยู่กับแรงจูงใจที่ส าคัญของพวกเขา อย่างไรก็ตาม McClelland ได้
เรียนรู้ว่าเหตุผลที่ทฤษฎีนี้บางครั้งเรียกว่าทฤษฎีความต้องการเรียนรู้  McClelland กล่าวว่าถ้าไม่
ค านึงถึง เพศ อายุ หรือวัฒนธรรม มนุษย์จะมีแรงจูงใจในการขับเคลื่อน และหนึ่งในแรงจูงนี้จะเป็น
แรงจูงใจที่ส าคัญในการขับเคลื่อน ซึ่ งแรงจูงใจที่ส าคัญนี้ส่วนใหญ่ ข้ึนอยู่กับวัฒนธรรมและ
ประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์เอง โดยลักษณะดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมีดังนี้ 
  1) ความต้องการความส าเร็จ (Need for Achievement) เป็นความต้องการอย่าง
แน่วแน่ในการก าหนดและบรรลุเป้าหมายที่มีความท้าทาย เขาจะใช้ความเสี่ยงที่ประเมินได้เพื่อ
สามารถท าให้บรรลุเป้าหมายของพวกเขา และชอบที่จะได้รับความคิดเห็นอย่างสม่ าเสมอเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าและความส าเร็จ ซึ่งพวกเขามักจะชอบท างานคนเดียว 
  2) ความต้องการความผูกพัน (Need for Affiliation) เป็นความต้องการที่จะเป็น
สมาชิกของกลุ่ม ต้องการที่จะเป็นทีร่ักใคร่ของทุกคน เป็นคนที่ชอบท างานร่วมกับผูอ้ื่น และช่ืนชอบใน
การท างานร่วมกับคู่แข่ง ไม่ชอบความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนสูง 
  3) ความต้องการอ านาจ (Need for Power) เป็นความต้องที่จะควบคุมและมี
อ านาจกว่าผู้อื่น โดยเป็นผู้ที่ค านึงถึงอ านาจมากว่าผลงาน ซึ่งบุคคลประเภทนี้จะหาวิธีเพื่อให้ตนเป็นผู้
ชนะตลอดเวลาและไม่ชอบที่จะเป็นผู้ตาม โดยจะชอบการแข่งขันและการเอาชนะเป็นอย่างยิ่ง 
  จากทฤษฏีความต้องการที่แสวงหา ได้อธิบายถึงรูปแบบของความต้องการของ
มนุษย์ โดย McClelland ได้แบ่งความต้องการขอมนุษย์ออกเป็นสามรูปแบบซึ่งในแต่ละแบบก็
สามารถแบ่งความต้องการที่ชัดเจนของแต่ละบุคคล โดยความต้องการแรกจะเป็นความต้องการ
ความส าเร็จ โดยความต้องการนี้มักจะเป็นคนที่ช่ืนชอบการแข่งขันและท าทุกวิถีทางเพื่อที่จะสามารถ
บรรลุเป้าหมายได้ ความต้องการต่อมาจะเป็นความต้องการความผูกพัน โดยความต้องการนี้มัก
ต้องการความสัมพันธภาพจากบุคคลอื่น ความต้องการสุดท้ายคือความต้องการอ านาจ โดยความ
ต้องการนี้ลักษณะของบุคคลจะเป็นบุคคลที่ไม่ยอมใครและต้องการที่จะเป็นใหญ่ ชอบใช้อ านาจกับ
ผู้อื่นเป็นต้น ซึ่งจะเห็นว่าการที่องค์การจ าเป็นต้องรับรู้ถึงความต้องการของแต่ละบุคคล เพื่อจะสร้าง
สภาพแวดล้อมให้สามารถตอบสนองต่อพนักงานในองค์การได้ และจะเป็นการสรา้งแรงจูงใจรวมไปถึง
ความผูกพันระหว่างบุคลากรกับองค์การได้ จากหลักการดังกลา่วผู้วิจัยจะได้น ามาเปน็แบบในการที่จะ
ศึกษาเรื่องของความผูกพันที่มีต่อองค์การด้านความต้องการต่อไป 
  จากทฤษฎีการลงทุน (Side-Bet Theory) ทฤษฏีความคาดหวัง (Expectancy 
Theory) ทฤษฏีการตั้งเป้าหมาย (Goal Setting Theory) และทฤษฏีความต้องการที่แสวงหา 
McClelland (McClelland’s Acquired Needs Theory) ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาพบว่าทฤษฏีเหล่านี้
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จะมีความเกี่ยวข้องกับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การ ซึ่งส่วนใหญ่จะกล่าวถึงการรับรู้ การ
ยอมรับเป้าหมาย และจะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมในรูปแบบต่างๆของมนุษย์ ทั้งนี้เพื่อที่จะให้ทราบ
ถึงความต้องการของมนุษย์ว่าเป็นอย่างไร ที่จะน ามาศึกษาและพัฒนาองค์การตามความต้องการของ
แต่ละบุคคลได้ เมื่อบุคคลเกิดความพึงพอใจต่อองค์การ ย่อมส่งผลต่อการที่จะทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
องค์การ และเป็นการสร้างความผูกพันที่ดีระหว่างบุคลากรกับองค์การได้ ดังนั้นจึงท าให้ผู้วิจัยได้ท า
การเลือกองค์ประกอบที่จะน ามาศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยและทฤษฏีต่างๆ เพื่อให้
ได้มาซึ่งตัวแปรที่จะศึกษาในเรื่องความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การ ดังจะเห็นได้จากหัวข้อ
ต่อไปนี ้
 

2.2.4 การสกัดตัวแปรเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์การ  
 ส าหรับการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ
องค์การ ซึ่งผู้วิจัยได้ท าศึกษางานวิจัยรวมทั้งหมดจ านวน 19 เรื่อง โดยมีการเลือกความถี่ของตัวแปร
ในการน ามาศึกษาในครั้งนี้ 1) ความเช่ือมั่นและการยอมรับเป้าหมายขององค์การ ซึ่งมีความถ่ีเท่ากับ 
12 ความถ่ี (Kim et al., 2005; O'Reilly et al., 1981; Mowday et al., 1982; Susskind et al., 
2000; ปกรณ์ ลิ้มโยธิน, 2555; สมจิตร จันทร์เพ็ญ, 2557; สมศักดิ์ ปิดตานัง, 2555; ธัญธิภา แก้ว
แสง และคณะ, 2559; ธัญพิชชา สามารถ และคณะ, 2558; สุรีพร สกุณี และคณะ, 2558; โสมย์สิรี 
มูลทองทิพย์, 2556) 2) ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์การ ซึ่งมีความถี่เท่ากับ 15 ความถี่ (Kim 
et al., 2005; Mowday et al., 1982; Buchanan, 1974; Dunham et al., 1944; Karatepe et 
al., 2007; Cho et al., 2009; Yang, 2010; ปกรณ์ ลิ้มโยธิน , 2555; สมจิตร จันทร์เพ็ญ , 2557; 
สมศักดิ์ ปิดตานัง, 2555; ธัญธิภา แก้วแสง และคณะ, 2559; ธัญพิชชา สามารถ และคณะ, 2558; สุ
รีพร สกุณี และคณะ, 2558; โสมย์สิรี มูลทองทิพย์, 2556; บุญชัย กลัดทอง, 2556) 3) ความต้องการ
ที่จะรักษาความเป็นสมาชิกภาพในองค์การ ซึ่งมีความถ่ีเท่ากับ 17 ความถ่ี (Kim et al., 2005; 
O'Reilly et al., 1981; Mowday et al., 1982; Susskind et al., 2000; Buchanan, 1974; 
Susskind et al., 2000; Karatepe et al., 2007; Cho et al., 2009; Yang, 2010; ปกรณ์ ลิ้มโยธิน
, 2555; สมจิตร จันทร์เพ็ญ , 2557; สมศักดิ์ ปิดตานัง, 2555; ธัญธิภา แก้วแสง และคณะ , 2559; 
ธัญพิชชา สามารถ และคณะ, 2558; สุรีพร สกุณี และคณะ , 2558; โสมย์สิรี มูลทองทิพย์, 2556; 
บุญชัย กลัดทอง, 2556) 4) ความจงรักภักดีต่อองค์การ ซึ่งมีความถ่ีเท่ากับ 2 ความถ่ี  (Mayer et al., 
1991; Chrude, 1976; บุญชัย กลัดทอง, 2556) 5) ความเสียสละเพื่อองค์การ ซึ่งมีความถ่ีเท่ากับ 1 
ความถ่ี (สมจิตร จันทร์เพ็ญ , 2557) 6) ความภาคภูมิใจต่อองค์การ ซึ่งมีความถ่ีเท่ากับ 4 ความถ่ี 
(Buchanan, 1974; Dunham et al., 1944; Susskind et al., 2000; Karatepe et al., 2007) 7) 
ความทุ่มเทเพื่อองค์การ ซึ่งมีความถ่ีเท่ากับ 1 ความถ่ี (Kim et al., 2005) 8) ความผูกพันของบรรทัด
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ฐาน ซึ่งมีความถ่ีเท่ากับ 2 ความถ่ี (Mayer et al., 1991; Dunham et al., 1944) ผู้วิจัยจึงได้ท าการ
เลือกตัวแปรชุดน้ีเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ ดังจะเห็นได้จากตารางที่ 2.2 ดังนี้ 
  
ตารางท่ี 2.2 สกัดตัวแปรเกี่ยวกับความผกูพันของพนกังานที่มีต่อองค์การ 

Authors 1 2 3 4 5 6 7 8 
Kim and authors (2005) * * *    *  
Mayer and author (1991)    *    * 
Buchanan (1974)  * *   *   
O'Reilly III and Caldwell 
(1981) 

*  *      

Mowday and authors (1982) * * *      
Chruden and Sherman (1976) *        
Dunham and authors (1944)    * *   *  * 
Susskind and authors (2000) *  *   *   
Karatepe and authors (2007)  * *   *   
Cho and authors (2009)  * *      

Yang (2010)  * *      
ปกรณ์ ลิ้มโยธิน (2555) * * *      
สมจิตร  จันทร์เพ็ญ (2557) * * *  *    
สมศักดิ ์ปิดตานัง (2555)   * * *      

ธัญ ธิภ า  แ ก้ ว แ ส ง  แ ล ะค ณ ะ 
(2559) 

* * *      

ธัญพิชชา  สามารถ  และคณะ 
(2558) 

* * *      

บุญชัย  กลัดทอง (2556)  * * *     
สุรีพร สกุณี และคณะ (2558) * * *      
โสมย์สิรี มูลทองทิพย์ (2556) * * *      

Total  12 15 17 2 1 4 1 2 
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1. ความเช่ือม่ันและการยอมรับเป้าหมายขององค์การ 2. ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์การ 
3. ความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกในองค์การ 4. ความจงรักภักดีต่อองค์การ    
5. ความเสียสละเพื่อองค์การ 6. ความภาคภูมิใจต่อองค์การ 
7. ความทุ่มเทเพื่อองค์การ 8. ความผูกพันของบรรทัดฐาน 
 

แหล่งท่ีมา: พัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรมของความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การ 
 
 ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ ได้จ าแนกตัวแปรเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การ 
โดยจะประกอบไปด้วย 3 ตัวแปร ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องของความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การ ผู้วิจัยจึงได้
ท าการเลือกตัวแปรออกมาทั้งหมด 3 ตัวแปร ซึ่งจะประกอบไปด้วย 1) ความเช่ือมั่นและการยอมรับ
เป้าหมายขององค์การ 2) ความเต็มใจและทุ่มเทเพื่อประโยชน์ขององค์การ 3) ความปรารถนาที่จะ
ยังคงเป็นสมาชิกภาพขององค์การ เพื่อน าตัวแปรเหล่านี้มาท าการศึกษาในเรื่องความผูกพันของ
พนักงานที่มีต่อองค์การและตอบสมมุติฐานข้อที่ 1 คือ ปัจจัยความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การ
มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฎิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ตครั้งนี ้ 
 

2.2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์การ 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาทบทวนวรรณกรรมงานงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันของพนักงานที่

มีต่อองค์การ เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนของงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมผลงานที่มีความ
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในครั้งนี้และได้สรุปออกมา ดังนี้ 
 Xizhou and Xiaoyan (2013) ได้ท าการศึกษาผลกระทบของทุนมนุษย์ สังคม และจิตวิทยา
ที่ท างานร่วมกันของประสิทธิภาพและความผูกพันของพนักงานโรงแรม ซึ่งวัตถุประสงค์ของการวิจัย
คือ ศึกษาผลกระทบของทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม และทุนทางจิตวิทยา ต่อประสิทธิภาพการท างาน
และความผูกพันของพนักงานโรงแรม ผลการวิจัยพบว่าทุนมนุษย์ ทุนทางสังคมและทุนทางจิตวิทยา
ของพนักงานโรงแรมมีความสมัพันธ์กับผลการด าเนินงานและความมุ่งมัน่ขององค์การอย่างมีนัยส าคัญ
และมีผลต่อการท างานร่วมกันของปัจจัยทั้งสามประการนี้ โดยทุนทางจิตวิทยาเป็นรูปแบบใหม่ของ
ทุนที่ไม่ขึ้นกับทุนมนุษย์และทุนทางสังคม ซึ่งทุนทางจิตวิทยายังมีอิทธิพลอีกที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การท างานของพนักงานและความมุ่งมั่นขององค์การ นอกเหนือจากทุนมนุษย์และทุนทางสังคม 
ผู้บริหารโรงแรมจึงควรให้ความส าคัญกับผลที่เกิดข้ึนร่วมกันของทุนทั้ง 3 ประเภทนี้ การพัฒนาความ
ร่วมมือของทุนเหล่านี้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานความมุ่งมั่นขององค์ การและลด
อัตราการหมุนเวียนของพนักงานในโรงแรม และทุนทางจิตวิทยาควรได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด
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เพื่อหาวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานและความมุ่งมั่นขององค์การ
นอกเหนือจากขอบเขตของทุนมนุษย์และสังคมแล้ว ประการต่อมา งานวิจัยนี้ยังเสนอว่าการพัฒนา
ทุนมนุษย์ ทุนทางสังคมและทุนทางจิตวิทยาร่วมกันเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานของโรงแรมและท าให้องค์การมีความได้เปรียบในการแข่งขันและมีส่วนส าคัญในการดึงดูด
ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การได ้
 Arusteu (2014) ได้ท าการศึกษาความท้าทายของความผูกพันของพนักงานที่เป็นมุมมองของ
อุตสาหกรรมโรงแรม เนื่องจากอุตสาหกรรมโรงแรมก าลังเผชิญกับความท้าทายที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของความต้องการของลูกค้าและสภาพแวดล้อมของการแข่งขัน โดยในส่วนน้ีพนักงาน
ส่วนหน้าจึงเป็นส่วนที่ส าคัญในการด าเนินงานขององค์การ การศึกษาพบว่าว่าประสิทธิภาพของ
องค์การสามารถท าได้ผ่านการพัฒนาความผูกพันของพนักงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการศึกษาน้ีเพื่อ
ส ารวจระดับองค์ประกอบความผูกพันของพนักงานโรงแรม ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบ 3 ด้าน 
ได้แก่ด้าน ความผูกพันด้านอารมณ์และจิตใจ ความผูกพันด้านการคงอยู่และความผูกพันด้านบรรทัด
ฐาน พบว่าความความผูกพันด้านอารมณ์และจิตใจ มีระดับสูงสุดส าหรับการแสดงออกของพนักงาน
โรงแรม ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่างระดับของความผูกพันที่เด่นชัด ส าหรับความผูกพัน
ด้านบรรทัดฐานเมื่อพิจารณาถึง ห่วงโซ่อุปทานของโรงแรม ระดับการศึกษา ของผู้ตอบแบบสอบถาม
และตัวแปรของ ห่วงโซ่อุปทานของโรงแรม รวมถึงความผูกพันด้านอารมณ์และกฎเกณฑ์ที่พิจารณา
ถึงตัวแปร สถานที่ตั้งของโรงแรม แม้ว่าการศึกษาจะพบการสนับสนุนส าหรับความแตกต่างเหล่านี้
เฉพาะบางตัวแปรที่เป็นอิสระก็ยังสามารถสร้างเป็นแนวทางให้ส าหรับผู้บริหารโรงแรมได้ 
 Kim et al. (2005) ได้ท าการศึกษาถึงผลของการอบรมที่มีต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ความผูกพัน และความพึงพอใจที่จะลาออกจากธุรกิจภัตตาคาร โดยได้ท าการเก็บ
แบบสอบถามกับพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในภัตตาคารของประเทศเกาหลีใต้ ผลการวิจัยพบว่าความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานและการให้ความสนใจในตัวของลูกค้ามีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกกับความ
ผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยความส าคัญในเชิงสถิติอยู่ที่ 0.01 (r=.66) และความสัมพันธ์ของความ
ตั้งใจจะลาออกกับความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยส าคัญในเชิงสถิติอยู่ที่ (r=0.19) 

ธมลวรรณ แก้วจ ารัส (2548) ท าการศึกษา ความผูกพันต่อองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณี 
โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ท าการสอบถามพนักงานระดับหัวหน้างานพบว่า ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การระดับค่อนข้างสูงได้แก่ ความพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการ
ท างาน ความจงรักภักดีต่อองค์การ และความภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การระดับปานกลาง 2 
ด้าน ได้แก่ การยอมรับเป้าหมายขององค์การ และความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกของ
องค์การ 
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 Wailerdsak and Masjirapa (2016) ได้ท าการศึกษาผลกระทบของคุณภาพชีวิตในการ
ท างานและความรับผิดชอบต่อสังคมต่อความผูกพันของพนักงาน กรณีศึกษาโรงแรมเซ็นทาราจังหวัด
ขอนแก่น ซึ่งวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อตรวจสอบสิ่งที่ เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการ
ท างานส่งผลกระทบต่อการขาด การหมุนเวียนความตั้งใจของพนักงานและความผูกพันต่อองค์การ 
โดยเป็นดัชนีวัดที่ส าคัญขอบเขตที่พนักงานมีความมุ่งมั่นให้กับองค์การ จะมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์การมากกว่าค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่กล่าวถึงกันอย่างแพร่หลาย ผลการวิจั ย
พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานด้าน การพัฒนาศักยภาพมนุษย์กับด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีผลต่อความตั้งใจที่จะลาออกของพนักงาน และผลการวิจัยยังพบอีกว่า นอกจาก
จะมีการบริหารจัดการทรพัยากรมนุษย์แบบให้ค่าตอบแทนอย่างเดิมแล้ว ผู้บริหารโรงแรมยังต้องใส่ใจ
ในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย 
 Rigg, Sydnor, Nicely, and Day (2014) ได้ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมของพนักงาน
โรงแรมในจาเมกา ซึ่งลักษณะทางประชากรศาสตร์และองค์การมีความส าคัญหรือไม่ การศึกษาครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความส าคัญของปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์และองค์การเกี่ยวกับระดับ
การมีส่วนร่วมของพนักงานโรงแรม ในจาเมกา โดยผลการศึกษาพบว่า ความแตกต่างระหว่าง
คุณลักษณะและลักษณะทางประชากรศาสตร์และองค์การของพนักงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอายุและ
แผนกของพวกเขาและระดับการมีส่วนร่วม พนักงานระหว่าง 18 ถึง 25 ปีและผู้ที่มีอายุ 42 ปีข้ึนไปมี
ส่วนร่วมมากกว่ากลุ่มที่มีอายุ 26 ถึง 41 ปี พนักงานในแผนกบัญชีมีส่วนร่วมอย่างน้อยเมื่อเทียบกับ
พนักงานจากหน่วยงานอื่น ๆ ผลการค้นหามีส่วนเกี่ยวข้องกับโปรแกรมการมีส่วนร่วมในโรงแรม คา
ริบเบียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงการมุ่งเน้นและการระดมทุนของโครงการเหล่าน้ี 
 ชัยนันท์ ไชยเสน และ นารี วีระกิจ (2557) ได้ท าการศึกษาสภาพแวดล้อมในการท างานและ
ความผูกพันของพนักงานโรงแรม แผนกอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภูเก็ต วัตถุประสงค์ของการ
วิจัยคือ เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมการท างานในแผนกอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมในจังหวัด
ภูเก็ต วิเคราะห์ปัจจัยด้านบุคคล (เพศ และอายุ) ที่มีผลกระทบต่อความผูกพันของพนักงานประจ า 
และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการท างานและความผูกพันของพนักงานประจ าใน
แผนกอาหารและเครื่องดื่ม โดยผลการศึกษาพบว่า แผนกอาหารและเครื่องดื่มมีสภาพแวดล้อมการ
ท างานที่ดี เน้นการท างานเป็นทีม มีกระบวนการท างานที่ชัดเจน มีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี โรงแรมให้ความส าคัญกับระเบียบวินัยและกฎกติกาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด มีการ
วางแผนล่วงหน้าในการรับมือกับปัญหา มีการจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการอย่าง เหมาะสม เพื่อน
ร่วมงานส่วนใหญ่มีความภูมิใจในการท างานกับโรงแรม ส าหรับปัจจัยด้านเพศ และอายุ พบว่า 
พนักงานที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2508-2522 (Generation X) มีความผูกพันต่อโรงแรมมากกว่าพนักงาน
ที่ เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2523-2535 (Generation Y)  ในขณะที่ปัจจัยด้านเพศไม่มีผลกระทบต่อ
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ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน นอกจากนี้ การศึกษาครั้งนี้ ยังพบว่า สภาพแวดล้อมการท างานที่มี
อิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงาน คือ การให้ความส าคัญกับระเบียบและกฎกติกาที่ก าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด  การวางแผนเพื่อรับมือกับปัญหา การมีกระบวนการท างานที่ชัดเจน และการเสริมสร้าง
บรรยากาศของการท างานเป็นทีม  ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นประโยชน์ส าหรับโรงแรมในการเก็บรักษา
คนดี คนเก่ง ไว้กับองค์การ  
 

2.3 แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Working 
Life)  

2.3.1 นิยามและความหมายของคุณภาพชีวิตในการท างาน 
 คุณภาพชีวิตของการท างานถือเป็นแนวคิดที่ส าคัญต่อบุคลากร เนื่องด้วยชีวิตการท างานบ่ง
บอกถึงความสมดุลระหว่างชีวิตในการท างานกับชีวิตส่วนบุคคล โดยเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่
ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารต้องค านึงถึงและสร้างให้เกิดภายในองค์กร โดยเฉพาะในธุรกิจโรงแรม 
เพราะถ้าบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ย่อมที่จะส่งผลให้บุคลากรเหล่าน้ีเกิดความ
พึงพอใจในการที่จะปฏิบัติงาน เพื่อสร้างประสิทธิภาพของการท างานให้ดีข้ึน และสามารถท าให้
บุคลากรเหล่านี้อุทิศตนในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไปได้ (Islam, 2012)
ทั้งนี้ได้มีผู้วิจัยหลายท่านที่ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการท างานไว้ดังนี้  
  2.3.1.1 ความหมายของคุณภาพชีวิตในการท างาน 
  คุณภาพชีวิตของการมีความรู้สึกในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งจะเป็นในเรื่องของ
ความพึงพอใจต่อปัจจัยหลายๆอย่างที่มีส่วนส าคัญต่อคุณภาพชีวิตของบุคคลนั้นๆ โดยช้ีให้เห็นว่า
องค์ประกอบของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคล ข้ึนอยู่กับปัจจัยเหล่าน้ี อาทิ  
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ อาหาร สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย รายได้ การศึกษา และโภชนาการของ
บุคคลอันพึงได้รับ (UNESCO, 1978) ซึ่งในเรื่องของคุณภาพชีวิตในการท างานน้ีได้มีผู้ให้ความหมาย
อย่าง (Gurses, Carayon, & Wall, 2009) ได้กล่าวไว้ว่า การศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างาน ได้มีผู้
ท าการศึกษาตั้งแต่ในช่วงปี ค.ศ. 1970 เป็นต้นมา เนื่องด้วยมีสาเหตุที่จะท าการศึกษาในช่วงนั้น โดย
มีปัจจัยอยู่ด้วยกัน 3 ประการได้แก่ เพื่อการเปรียบเทียบชีวิตการท างานของประชากรของอเมริกาใน
อดีตกับปัจจุบัน ประการต่อมาเพื่อท าการรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตให้ดีข้ึน และ
ประการสุดท้ายเพื่อคงประสิทธิภาพขององค์การโดยสามารถท าการผ่านความร่วมมือของสมาชิกทุก
คนในองค์การ โดยในส่วนของความหมายของคุณภาพชีวิตในการท างาน ในหลายงานวิจัยได้มีผู้วิจัย
ให้ความหมายไว้ว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน คือ คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานใน
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องค์การ ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะส่งผลต่อชีวิตการท างานของพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่กับ
องค์การ โดยมีปัจจัยหลายมิติที่ส่งผลกระทบต่อตัวพนักงาน อาทิ ความเป็นอยู่ของครอบครัว การ
บริหารเวลาที่ดี และสังคมที่ดีมีคุณภาพ โดยปัจจัยเหล่าน้ี จินซูและคณะ ได้เห็นพ้องต้องกันว่าเป็น
ปัจจัยหลักที่จะสามารถท าให้พนักงานขององค์การมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนได้ (Jin-Soo, Ki-Joon, & 
Eric, 2015) ในส่วนของ Walton (1974) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการท างานว่าหมายถึง 
กระบวนการหรือวิธีการที่องค์การได้สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของ
บุคลากรองค์การ เพื่อสามารถสร้างให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนจ าเป็นต้องมีการพัฒนาในเรื่อง
ของสิ่งแวดล้อมและระบบต่างๆภายในองค์การ โดยสามารถให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่จะ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่ดีขององค์การ ทั้งนี้จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงรูปแบบของ
การบริหารงานในสว่นของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ให้ทุกภาคส่วนในองค์การมีความเป็นระเบียบและเป็น
ประชาธิปไตยให้มากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการระดมความคิด ความรู้ ความ
เช่ียวชาญ ความสามารถ และทักษะต่างๆที่มีในตัวแต่ละคนน าออกมาใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
องค์การให้มีบรรยากาศของการท างานที่ดี สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจ ซึ่งจะส่งผล
ท าให้บุคลากรเกิดทัศนคติที่ดี พฤติกรรมขององค์การมีการเปลี่ยนแปลง และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงานเพื่อให้ผลผลิตหรือคุณภาพของงานดีข้ึน อาทิ สามารถลดอัตราการลาออกของ
พนักงาน เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกคน ในท้ายสุดทุกคนสามารถปฏิบัติงานอยู่กับองค์การได้
อย่างมีความสุข จึงท าให้คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรดีข้ึนได้  ซึ่งจะสอดคล้องกับ (ปกรณ์ 
ลิ้มโยธิน, 2555) ที่ได้กล่าวในงานวิจัยของเขาว่า ความหมายและความส าคัญของคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของบุคลากรในโรงแรม หมายถึง การที่บุคคลในองค์การรับรู้ถึงการได้รับการตอบสนองความ
ต้องการที่ดีในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความผาสุก หรือแม้กระทั้งการมีสภาพแวดล้อมใน
องค์การที่ดี และการให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการระดม
ความคิดตัดสินใจต่อการปฏิบัติงาน ไม่ ว่าจะเป็นพนักงาน หัวหน้า ผู้จัดการ หรือแม้กระทั้งเจ้าของ
บริษัทหรือองค์การนั้นๆ เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความรู้สึกเสมือนว่าได้ปฏิบัติงานอย่างมีศักดิ์ศรีและ
สมกับเกียรติภูมิของตน อีกทั้ งยังค านึงถึงผลตอบแทนที่จะได้รับ อาทิ เงินเดือน สวัสดิการ 
ค่าตอบแทน และสุขภาพที่ดี ไปจนถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม Hackman and Suttle 
(1977 อ้างถึงใน ปกรณ์ ลิ้มโยธิน, 2555: 54) จึงจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ และสามารถท าให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยจะสามารถท าให้องค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ 
  ในขณะที่ Delamotte and Takezawa (1984)  ให้ความหมายไว้ว่า คุณภาพชีวิต
การท างาน หมายถึง สิ่งต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การโดยตรง โดยจะ
เป็นสิ่งที่มีผลต่อความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน ซึ่งจะประกอบไปด้วย 
ค่าตอบแทนหรือค่าจ้าง ระยะเวลาของการท างาน สภาพแวดล้อมในการท างาน ความก้าวหน้าใน
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อาชีพ การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เป็นต้น ในส่วนของ Huse and Cummings (1985) ให้ความหมายไว้
ว่า คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์การ โดยมี
องค์ประกอบอยู่ด้วยกัน 2 องค์ประกอบคือ องค์ประกอบแรกเป็นในเรื่องของความพึงพอใจของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การและรวมไปถึงความสามารถหรือประสิทธิผลขององค์การที่ปฏิบัติ
ต่อพนักงาน องค์ประกอบต่อมาเป็นในเรื่องของการให้โอกาสแก่ผู้ปฏิบัติงานได้มีบทบาทในการเสนอ
ความคิดและตัดสินใจ เพื่อการแก้ไขปัญหาในการปฏิบตัิงานได้ และเพื่อที่จะประเมนิสภาพการท างาน 
ความพึงพอใจของบุคลากร ซึ่งจะน ามาเป็นแนวทางในบริหารการจัดการเกี่ยวกับการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของผลผลิต เพื่อให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขว้างในการมีส่วนร่วมต่อความมั่นคงและ
ความเสถียรภาพทางสังคม ซึ่งจะสอดคล้องกับ Mohammad Baitul Islam (2012) ที่ได้กล่าวว่า 
คุณภาพชีวิตการท างานเป็นแนวคิดที่บ่งบอกถึงความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว
ของแต่ละบุคคล ดังนั้นมันอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการที่บุคคลไม่พอใจกับชีวิตการท างานหรือชีวิต
ครอบครัวของตน อย่างไรก็ตามคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างานเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างมากและมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับความพึงพอใจในการท างานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งยังเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางด้านจิตใจของผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย โดยสรุปได้ว่าคุณภาพชีวิตเป็นความส าเร็จ
ของบุคคลที่พึงมี ทุกคนล้วนแล้วแต่มีความกังวลเกี่ยวคุณภาพชีวิตเนื่องด้วยความต้องการและความ
ปรารถนาของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน ดังนั้นคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างานนั้น จะเป็นในเรื่องของ
ผลตอบแทนที่มีความเหมาะสม การมีส่วนร่วมในกิจกรรม มีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง มี
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล และความสมดุลของคุณภาพชีวิตการท างานมีส่วนช่วยในเรื่องของ
คุณภาพในการท างานและผลิตที่ดี สามารถท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจและปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถ้าพิจารณาถึงองค์การว่ามีสภาพแวดล้อมภายในที่ดแีล้วจะเป็นสิ่งส าคัญมาก
ที่ท าให้เกิดแรงผลัดดันในการปฏิบัติงาน อาทิ สิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียบพร้อมกับการปฏิบัติงาน
และพัฒนาอาชีพภายในองค์การ สิ่งเหล่าน้ีจะมีสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงานและคุณภาพชีวิตใน
การท างาน นอกจากนี้ถ้าเราพิจารณาสภาพแวดล้อมภายนอกแล้วชีวิตครอบครัว สถานะทางสังคม 
และการคมนาคมขนส่งจะเป็นปัจจัยส าคัญ ดังนั้นการมีความสมดุลที่เหมาะสมในสิ่งเหล่าน้ีก็จะมสี่วน
ช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีข้ึนได้ 
  ในทางกลับกัน Gilmer et al. (1966) ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างาน
ไว้ว่า แนวคิดในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการท างานให้ดีข้ึน โดยมีการออกแบบ เตรียม
งาน และการก าหนดให้พนักงานได้มีโอกาสได้ใช้ความสามารถที่ตนเองมีอยู่ในการช่วยพัฒนา 
ปรับปรุง ในสิ่งที่องค์การต้องการ ซึ่งการด าเนินงานในเรื่องของคุณภาพชีวิตในการท างานนั้น จะท าได้
โดยการออกแบบลักษณะและวิธีการท างานให้มีคุณภาพ ถ้างานที่มีคุณภาพจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถตัดสินใจที่จะปฏิบัติงานตามกรอบความเป็นไปได้ของงานนั้นๆ โดยจะช่วยลดความยุ่งยาก
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จากการปฏิบัติงานให้น้อยลง เพื่อท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและจะช่วยให้เกิด
คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานให้ดีข้ึนได้ นอกจากนี้ยังมีวิธีในการสร้างคุณภาพชีวิตในการ
ท างานตามแนวคิดแบบอื่นๆอีก อาทิ การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การขยายของเขตของงาน 
(Job Enlargement) และการขยายความรับผิดชอบ (job Enrichment) เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า
แนวคิดในเรื่องของคุณภาพชีวิตในการท างานของ Bovee และคณะ จะมุ่งเน้นไปยังการปรับเปลี่ยน
รูปแบบของงานมากกว่าที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของบุคคล  
  จากความหมายข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายของคุณภาพชีวิตในการท างาน
ได้ว่า การที่จะท าให้คุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีของบุคลากรในองค์การนั้น เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่
ผู้บริหารจะต้องค านึงถึง เพื่อสามารถท าให้บุคลากรเหล่าน้ันมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ซึ่งจะส่งผลต่อความ
พึงพอใจและเต็มใจทีจ่ะปฏิบัติงานออกมาใหม้ีประสทิธิภาพ สามารถช่วยให้บุคลากรเหลา่น้ีปฏิบัติงาน
อยู่กับองค์การต่อไปอย่างยาวนานได้ ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันหลายองค์ประกอบที่จะช่วยให้พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในการท างานของบุคลากรได้ อาทิ ค่าจ้างผลตอบแทน สภาพแวดล้อมการท างาน เวลาในการ
ปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการให้โอกาส
ในการเสนอความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาในการปฏิบตัิงานได้ ทั้งนี้การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานจะ
ช่วยให้องค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ 
 

2.3.2 องค์ประกอบตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตในการท างาน 
 นักวิชาการหรือผู้วิจัยหลายท่านได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การท างาน เพราะเช่ือว่าการที่พนักงานสามารถปฏิบัติงานอยู่กับองค์การได้อย่างมีความสุขนั้น เกิด
จากความพึงพอใจในการท างาน และได้รับสิทธิที่พนักงานอันพึงได้รับ สิ่งเหล่านี้ย่อมที่จะส่งผลต่อตัว
พนักงานและเป็นประโยชน์ต่อองค์การได้ ทั้งนี้ได้มีนักวิชาการหลายท่านอธิบายถึงองค์ประกอบของ
คุณภาพชีวิติการท างานไว้ดังนี้ 
 Walton (1974) ได้ท าการศึกษาในเรื่องของคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยได้ท าการ
พิจารณาถึงคุณลักษณะของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ และได้กล่าวถึงขอบเขตและ
ความส าคัญของคุณภาพชีวิตในการท างาน ซึ่ง Walton ได้ช้ีให้เห็นถึงองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต
ในการท างาน ซึ่งได้แบ่งออกเป็นทั้งหมด 8 ประการ ดังนี้  
  1) ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  (Adequate and Fair Compensation) 
โครงสร้างเงินเดือนของพนักงานควรมีความยุติธรรมและเท่าเทียมกัน โดยเป็นมาตรฐานขององค์การ
ทั่วไปที่ควรให้ค่าจ้างที่มีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับต าแหน่งของตนและต าแหน่งอื่นๆที่มี
ลักษณะของงานที่คล้ายคลึงกัน เพื่อให้พนักงานเหล่าน้ีสามารถด ารงชีพอย่างที่พึงปรารถนาได้ โดย
การให้ค่าตอบแทนหรือที่เรียกกันว่าค่าจ้างต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติ ในปี ค.ศ. 1936 และ
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พระราชบัญญัติค่าจ้างข้ันต่ าในปี ค.ศ. 1948 เพื่อรักษาผลประโยชน์ของแรงงานเกี่ยวกับการจ่าย
ค่าจ้าง ควรที่จะเข้าใจได้อย่างชัดเจนแล้วว่าการจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าจ้างไม่ใช่ค าตอบเดียวที่จะท า
ให้คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานดีข้ึน อย่างไรก็ตามการจ่ายค่าตอบแทนถือว่าเป็นพื้นฐานของ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานให้ดีข้ึน 
  2) สภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยและการส่งเสริมสุขภาพที่ดี (Safe and 
Healthy Working Conditions) องค์การต้องมีความพยายามที่จะสร้างสภาพแวดล้อมในการท างาน
ที่ดีข้ึนให้กับพนักงานในองค์การ เพื่อให้พนักงานมีความรู้สึกถึงความปลอดภัยในการท างาน โดยสร้าง
ให้สถานที่มีความยืดหยุ่นในการท างาน เพื่อลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดอันตรายขณะปฏิบัติงานและ
ความปลอดภัยที่จะเกิด อาทิ เสียง มลพิษของควัน เป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถสร้างคุณภาพชีวิตใน
การท างานของพนักงานในองค์การได ้  
  3) โอกาสและการพัฒนาความสามารถของบุคลากร (Opportunity to use and 
Develop Human Capacities) การที่จะท าให้คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานให้ดีข้ึน ผู้น า
ขององค์การควรให้โอกาสแก่พนักงานได้ใช้ทักษะความรู้ ความสามรถในการปฏิบัติงาน และการแก้ไข
ปัญหาด้วยตัวของพนักงานเอง ซึ่งจะท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และรู้สึกถึงความ
ท้าทายกับงานที่ตนเองได้ปฏิบัติ  
  4) โอกาสของความก้าวหน้าและความมั่นคงในชีวิต (Opportunity to Growth 
and Security) องค์การควรจะต้องค านึงถึงความก้าวหน้าทางอาชีพของพนักงาน เพื่อให้พวกเขา
เหล่าน้ันได้มีโอกาสในการเติบโตในสายงานที่ท า อาทิ การให้โอกาสในการเลื่อนต าแหน่งที่สูงข้ึน หรือ
มีการพัฒนาทักษะความสามารถของพวกเขาให้มีความก้าวหน้า เมื่อพนักงานมีโอกาสเติบโตใน
องค์การสามารถเป็นบันไดที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิติของพนักงานเหล่าน้ันได ้
  5) บูรณาการทางสังคมในองค์การแห่งการท างาน (Social Integration in the 
Work Organization) การที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกว่าตนเองประสบความส าเร็จ มีคุณค่า และรู้สึก
ถึงความเป็นเจ้าขององค์การที่เขาปฏิบัติงานอยู่นั้น มีผลต่อการที่มีความคิดเป็นอิสระไม่อคติต่อสิ่ง
ต่างๆ ถ้าการเลือกปฏิบัติในหมู่พนักงานโดยพิจารณาจากอายุ เพศ ลัทธิทางศาสนา ฯลฯ อาจเป็น
อุปสรรคต่อการรว่มกิจกรรมทางสังคม ดังนั้นพนักงานต้องมีการพัฒนาในเรือ่งของการเคารพในตัวเอง
อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน 
  6) ธรรมนูญในองค์กรการท างาน  (Constitution in the Work Organization) 
พนักงานทุกคนควรได้รับสิทธิพิเศษบางประการ อาทิ ความเป็นส่วนตัว สิทธิในการแสดงออก สิทธิใน
การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน ควรควบคุมโดยการมีกฎและข้อบังคับธรรมนูญขององค์การ 
  7) ดุลยภาพชีวิตการท างานกับ ชีวิตด้านอื่นๆ  (Work and Total Life Span) 
พนักงานบางคนต้องท างานล่วงเวลาหรือมีการโยกย้ายสถานที่ท างานอยู่บ่อยครั้งหรือต้องมีการ
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เดินทางอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ เนื่องจากพนักงานเหล่าน้ีต้องอยู่ห่าง
จากครอบครัวเป็นระยะเวลาที่นาน ซึ่งสิ่งเหล่านีอ้าจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของพวกเขา  
  8) ความเกี่ยวข้องทางสังคมของชีวิตการท างาน (Social Relevance of Work 
Life) ผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือด้านสังคม อาทิ การมีส่วนร่วมในการ
ผลิต การปล่อยของเสีย การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบ จะท าให้เกิดคุณค่ากับงาน
และผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน หากความห่วงใยไม่ได้ให้
ความส าคัญกับภาระหน้าที่ด้านสังคม พนักงานขององค์การดังกล่าวก็ไม่สามารถคาดหวังว่าจะมี
คุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีข้ึนได้ และจะส่งผลถึงการปฏิบัติงานที่ไม่มีคุณภาพ  
 Huse and Cummings (1985) ได้ท าการศึกษาถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตในการท างาน และ
ได้เสนอปัจจัยที่ส าคัญขององค์ประกอบในเรื่องของคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยองค์ประกอบ
คุณภาพชีวิตในการท างานของ Huse and Cumming จะมีความคล้ายคลึงกับของ Walton อย่างที่
ได้กล่าวมาขางต้นแล้ว โดยได้แบ่งองค์ประกอบออกเป็น 8 ด้านด้วยเช่นกัน 
  1) ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation) 
หมายถึง การได้รับรายได้หรือผลตอบแทนที่เพียงพอและมีความเป็นธรรมต่อผู้ปฏิบัติงาน โดยที่
จะต้องจ่ายค่าตอบแทนกับพนักงานอย่างมีความยุติธรรม เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
และเทียบเท่ากับองค์การอื่นๆ เพื่อจะส่งผลต่อความพึงพอใจแก่ตัวพนักงานได้ 
  2) สภาพการท างานที่ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Safe and Healthy 
Environment) หมายถึง สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานต้องมีสภาพการท างานที่
ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยและเรื่องของสุขภาพ ที่จะมีผลกระทบต่อตัว
พนักงานโดยตรง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน 
  3) การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน (Development of Human Capacities) 
หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง จากหน้าที่ของตนที่
ได้รับมอบหมาย อาทิ งานที่ใช้ทักษะความสามารถ งานที่มีความหลากและความท้าทายของงาน งาน
ที่ได้รับว่ามีความส าคัญต่อองค์การ โดยทั้งหมดนี้จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานได้  
  4) ความก้าวหน้า (Growth) หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะมีความก้าวหน้าใน
อาชีพ อาทิ การให้โอกาสในการเลื่อนต าแหน่งที่สูงข้ึน หรือมีการพัฒนาทักษะความสามารถของ
พนักงานให้มีความก้าวหน้า เมื่อพนักงานมีโอกาสเติบโตในองค์การสามารถเปน็บันไดที่จะช่วยส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิติของพนักงานเหล่าน้ันได้ 
  5) สังคมสัมพันธ์ (Social Integration) หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการ
ยอมรับ หรือได้รับมิตรภาพที่ดีเพื่อนร่วมงานในองค์การที่ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี
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ในที่ท างาน รู้สึกถึงความอบอุ่นและปราศจากการแบ่งแยกเป็นหมู่เหล่า โดยผู้ปฏิบัติงานได้รับการ
ยอมรับและมีโอกาส ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น   
  6) ลักษณะการบริหารงาน (Constitutionalism) หมายถึง การบริหารงานต้องมี
ความเหมาะสมและมีความยุติธรรม โดยผู้บริหารต้องค านึงถึงการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน 
รับฟังความคิดเห็น สร้างบรรยากาศให้องค์การมีความเสมอภาคและความยุติธรรม เพื่อสิทธิในการ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน ควรควบคุมโดยการมีกฎและข้อบังคับธรรมนูญขององค์การ 
  7) ภาวะอิสระจากงาน (Total Life Space) หมายถึง ความสมดุลในช่วงของชีวิต 
ระหว่างช่วงปฏิบัติงานและช่วงเวลาที่เป็นอิสระจากการปฏิบัติงาน หรือจะเรียกอีกอย่างว่าเป็นช่วงที่
สร้างความสมดุลให้กับชีวิตการท างานกับชีวิตความเป็นส่วนตัว ซึ่งการที่มีช่วงสมดุลที่ดีย่อมจะส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างานของพนักงานได้ 
  8) ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม (Social Relevance) หมายถึง องค์การต้อง
สร้างกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมโดยรอบ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานกับองค์การ
ได้ทราบถึงความส าคัญที่องค์การได้ให้ประโยชน์แก่สังคม ส่งผลท าให้เกิดความภาคภูมิใจที่จะ
ปฏิบัติงานและเพิ่มคุณค่าความส าคัญของงานของอาชีพในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ 
 Mohammad Baitul Islam (2012) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยท าการศึกษาใน
เรื่องของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจะเป็นพนักงานในองค์การ
เอกชน ซึ่งการศึกษาได้อธิบายถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานได้ 7 ปัจจัย โดยได้แบ่ง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน 6 ปัจจัย ได้แก่  
  1) ปริมาณของงานที่ปฏิบัติ (Workload)  
  2) ชีวิตครอบครัว (Family Life)  
  3) การขนส่ง (Transportation)  
  4) นโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ (Compensation Policy and Benefits)  
  5) สภาแวดล้อมการท างาน (Working Environment and Working Condition)  
  6) ความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Growth)  
  อีกหนึ่งปัจจัยที่ Mohammad ได้กล่าวถึงแต่เป็นปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน ได้แก่ ปัจจัยเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา (Colleagues and Supervisor) 
 Tolfo and Piccinini (1998) ได้ท าการศึกษาในเรื่อง The Best Companies to Work in 
Brazil and Quality of Working Life: Disjunctions between Theory and Practice โดยได้น า
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างายของ Walton มาปรับใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึง
ปัจจัยขององค์ประกอบในการสร้างเป็นแนวทางและปรับปรุงรูปแบบของคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานบริษัทเอกชนในประเทศ Brazil โดยมีองค์ประกอบทั้งหมด 8 ด้าน ดังนี้ 
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  1) ค่าตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรม (Adequate and Fair Compensation)
  2) สภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยและการส่งเสริมสุขภาพที่ดี (Safe and 
Healthy Working Conditions  
  3) โอกาสและการพัฒนาความสามารถของบุคลากร (Opportunity to use and 
Develop Human Capacities)  
  4) โอกาสของความก้าวหน้าและความมั่นคงในชีวิต (Opportunity to Growth 
and Security)  
  5) บูรณาการทางสังคมในองค์การแห่งการท างาน (Social Integration in the 
Work Organization)  
  6) ธรรมนูญในองค์การการท างาน (Constitution in the work organization)  
  7) ดุลยภาพชีวิตการท างานกับชีวิตด้านอื่นๆ (Work and total Life span)  
  8) ความเกี่ยวข้องทางสังคมของชีวิตการท างาน (Social Relevance of Work 
Life)  
 Mamedu (2017) ได้ท าการศึกษาเรื่องการรับรู้คุณภาพชีวิตการด าเนินงานและการบรรลุ
เป้าหมายขององค์การ โดยถูกออกแบบมาเพื่อให้เข้าใจถึงคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรและ
การด าเนินงานที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์การได้ต้ังไว้ โดยได้ท าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 590 กลุ่มตัวอย่าง พบว่าคุณภาพชีวิตในการท างานมีข้อค าถามทั้งหมด 20 ข้อค าถาม โดยได้
มีการแบ่งองค์ประกอบออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 
  1) การพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development)  
  2) ความปลอดภัยในตัวบุคคล (Personal Security and Safety) 
  3) โอกาสไดร้างวัลผลตอบแทน (Reward Opportunity) 
  4) ประชาธิปไตยในสถานที่ท างาน (Work Place Democracy) 
  5) โอกาสในการเลื่อนต าแหน่ง (Promotion Opportunities) 
  6) ภาระงานทางวิชาการ (Academic Workload)  
  จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของมหาวิทยาลัยไดป้ฏิเสธในเรื่องของ
ความปลอดภัยในตัวบุคคลด้วยคะแนน 2.75 โดยพนักงานส่วนใหญ่ยอมรับ การพัฒนาวิชาชีพ โอกาส
การได้รับรางวัลผลตอบแทน โอกาสในการเลื่อนต าแหน่ง ประชาธิปไตยในสถานที่ท างาน ภาระงาน
ทางวิชาการ โดยมีคะแนน 2.75, 2.59, 3.07, 2.76 และ 2.75 ตามล าดับ  
 Indira and Sreekumar (2009) ท าการศึกษาเรื่องความคาดหวังคุณภาพชีวิตในการท างาน
ของพนักงานโรงแรม ซึ่งได้ท าการวิจัยในเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลได้มีการ
พัฒนาตัวช้ีวัดถึงคุณภาพชีวิตการท างานออกเป็น 8 องค์ประกอบ ดังนี้ 
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  1) คุณลักษณะของงาน (Job Characteristics) ประกอบไปด้วยความท้าทายและ
ความน่าสนใจของงาน ช่ัวโมงของการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการภาระงาน และความสามารถใน
การบริหารจัดการกับงานที่ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 
  2) หน้าที่ความเหมาะสม (Personal Job Fit) ประกอบด้วยต าแหน่งหน้าที่ของงาน
ที่พนักงานปฏิบัติจะต้องจะต้องมีความเหมาะสมกับความสามารถและคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน 
  3) ภาพลักษณ์ขององค์การ (Company Image) ประกอบด้วยภาพลักษณ์ที่ดีที่
องค์การน าเสนอออกมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลประกอบการที่เติบโตไปในทางที่ดี ซึ่งจะรวมไปถึงใน
เรื่องของปัจจัยความปลอดภัยและมาตรฐานที่องค์การจ าเป็นต้องสร้างขึ้นมา  
  4) นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์  (Human Resource Policies) 
ประกอบด้วยการบริหารจัดการด้านผลตอบแทนหรือค่าจ้างที่มีความเหมาะสม โดยองค์ก ารต้อง
ค านึงถึงการพัฒนาความสามารถของพนักงานเพื่อให้ความสามารถในการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
ต้องมีการพัฒนาฝึกอบรบให้แก่พนักงาน และต้องมีการประเมินผลภายในองค์การที่ต้องได้มาตรฐาน 
  5) ความส าคัญของกลุ่มงาน (Workgroup Relationship) ประกอบด้วยการสื่อสาร
ที่ดีมีความชัดเจนระหว่างเพื่อร่วมงาน การให้เกียรติและความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน เพื่อสร้าง
มิตรภาพที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน และการได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและองค์การ  
  6) สภาพแวดล้อมทางกายภาพในที่ท างาน (Physical Working Conditions) 
ประกอบด้วยสถานที่ปฏิบัติงานมคีวามสะดวกและความเหมาะสม มีแสงสว่างทีเ่พียงพอ ระบบอากาศ
ถ่ายเทที่ดี ความเป็นระเบียบของเครื่องมือเรียบร้อยและความทันสมัยของอุปกรณ์ในส านักงาน โดย
พร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ 
  7) ความสมดุลระห ว่างงานกับ ชี วิตความเป็นส่วนตัว (Work-Life Balance) 
ประกอบด้วยความสมดุลในเรื่องของเวลาที่มีความเหมาะสม โดยสามารถแบ่งเวลาเพื่อการท างานกับ
การใช้ชีวิตเพื่อครอบครัวได้อย่างลงตัวและมีความสุข เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ตัวพนักงานได้ 
  8) ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า (Interaction with Customers) พฤติกรรมการ
ตอบสนองและอารมณ์ของลูกค้ามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน และจะ
ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตในการท างานได้ 
 จากองค์ประกอบตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตในการท างานที่ได้ จากการทบทวนวรรณกรรม มี
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายแนวคิดขององค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการในท างานไว้
หลากหลาย ซึ่งจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบเหล่าน้ีมีความคล้ายคลึงกันในหลายงานวิจัย ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ได้น าองค์ประกอบในเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของ Walton มาเป็นต้นแบบเพื่อใช้ในการศึกษา 
และท าการทบทวนวรรณกรรมหลายเรื่อง เพื่อท าการประมวนแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของ
คุณภาพชีวิตการในท างานไว้ดังนี้  
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  1) ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ การได้รับรายได้หรือผลตอบแทนที่เพียงพอ
และมีความเป็นธรรมต่อผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลต่อความพึงพอใจต่อตัวพนักงานได้  
  2) สภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัยและถูกสุขภาพลักษณะ สภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงานของพนักงานต้องมีสภาพการท างานที่ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัย
และเรื่องของสุขภาพ ที่จะมีผลกระทบต่อตัวพนักงานโดยตรง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน  
  3) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสในการพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเอง จากหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมาย งานที่ใช้ทักษะความสามารถ งานที่มี
ความหลากและความท้าทายของงาน งานที่ได้รับว่ามีความส าคัญต่อองค์การ โดยทั้งหมดนี้จะเป็นการ
พัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานได้  
  4) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะมีความก้าวหน้าใน
อาชีพ การให้โอกาสในการเลื่อนต าแหน่งที่สูงข้ึน หรือมีการพัฒนาทักษะความสามารถของพวกเขาให้
มีความก้าวหน้า เมื่อพนักงานมีโอกาสเติบโตในองค์การสามารถเป็นบันไดที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิติของพนักงานเหล่าน้ันได้  
  5) สังคมสัมพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานได้รับการยอมรับ หรือได้รับมิตรภาพที่ดีเพื่อนร่วมงาน
ในองค์การที่ปฏิบัติงาน รู้สึกถึงความอบอุ่นและปราศจากการแบ่งแยกเป็นหมู่เหล่า โดยผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับการยอมรับและมีโอกาส ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  
  6) สิทธิส่วนบุคลในการท างานหรือธรรมนูญในองค์การ การบริหารงานต้องมีความ
เหมาะสมและมีความยุติธรรม โดยผู้บริหารต้องค านึงถึงการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน รับฟัง
ความคิดเห็น สร้างบรรยากาศให้องค์การมีความเสมอภาคและความยุติธรรม โดยการมีกฎและ
ข้อบังคับธรรมนูญขององค์การ  
  7) ความดุลยภาพระหว่างานกับชีวิตส่วนบุคคล ความสมดุลในช่วงของชีวิต ระหว่าง
ช่วงปฏิบัติงานและช่วงเวลาที่เป็นอิสระจากการปฏิบัติงาน โดยเป็นช่วงเวลาที่สามารถคลายเครียด
จากหน้าที่ความรับผิดชอบได้ ซึ่งการที่มีช่วงสมดุลที่ดีย่อมจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน
ของพนักงานได้  
  8) ชีวิตการท างานที่มีความเกี่ยวข้องกับสังคม องค์การต้องสร้างกิจกรรมที่มี
ประโยชน์ต่อสังคมโดยรอบ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานกับองค์ก ารได้ทราบถึง
ความส าคัญที่องค์การได้ให้ประโยชน์แก่สังคม และได้รับรู้ถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การส่งผลท าให้
เกิดความภาคภูมิใจที่จะปฏิบัติงานและเพิ่มคุณค่าความส าคัญของงานของอาชีพในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน  
 จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้ วิจัยจึงได้น าองค์ประกอบเหล่านี้มาเป็นองค์ประกอบของ
การศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการในท างานต่อไป 
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2.3.3 แนวคิดและทฤษฏีคุณภาพชีวิตการท างาน 
 จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality 
of Working Life) แสดงให้เห็นว่างานวิจัยส่วนใหญ่ที่ศึกษาในเรื่องของคุณภาพชีวิตการท างานได้ใช้
แนวคิดทฤษฏีของนักวิชาการหลายท่านมาใช้เป็นรูปแบบของการศึกษา ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษา
แล้วว่าทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการท างานมากที่สุด ได้แก่ ทฤษฏีทฤษฏีล าดับข้ันความ
ต้องการของมาสโลว์ (Maslow's hierarchy of needs) และทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอซ์เบอร์ก 
(Herzberg’s Two-Factor) ดังนี ้
 2.3.3.1 ทฤษฏีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow's Hierarchy of 
Needs) 
  มาสโลว์ เช่ือว่าพฤติกรรมของมนุษย์น้ันสามารถอธิบาย โดยใช้แนวโน้มของมนุษย์ใน
การค้นหาสิ่งต่างๆที่จะสามารถท าให้คุณภาพชีวิตของมนุษย์ดีข้ึน โดยผ่าน ความต้องการ ความ
ปรารถนา และได้รับสิ่งที่มีความหมายต่อตนเอง เป็นสิ่งที่ชัดเจนที่จะกล่าวว่า กระบวนการของ
แรงจูงใจเป็นหัวใจหลักของแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพของ มาสโลว์ โดยเช่ือว่ามนุษย์เป็น 
"สัตว์ที่มีความต้องการ" (Wanting Animal) และเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากที่มนุษย์จะสามารถเกิดความ
พึงพอใจอย่างแท้จริง โดยในทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow เมื่อบุคคลมีความต้องการที่
จะได้รับความพึงพอใจ และเมื่อเขาเหลา่น้ันได้รับความพึงพอใจในระดับหนึ่งแลว้ เขาก็จะแสวงหาสิง่ๆ
อื่นๆที่ท าให้เกิดความพึงพอใจมากยิ่งข้ึนต่อไป ซึ่งถือว่าเป็นคุณลักษณะของมนุษย์อีกอย่างหนึ่ง ที่มี
ความต้องการในสิ่งที่จะท าให้มนุษย์เกิดความพึงพอใจได้ ทั้งนี้ Maslow ได้กล่าวว่า ความปรารถนา
ของมนุษย์นั้น ติดตัวมาแต่ก าเนิด และความปรารถนาเหล่าน้ี จะเรียงล าดับข้ันของความปรารถนา 
ตั้งแต่ข้ันแรกไปสู่ ความปรารถนาข้ันสูงข้ึนไปเป็นล าดับ (Maslow, 1970) ซึ่งกรอบความคิดที่ส าคัญ
ของทฤษฎีนี้มีด้วยกันอยู่ 3 ประการ ดังนี้ 
  1) บุคคลเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความต้องการ ความต้องการมอีิทธิพลหรือเป็นเหตุจูงใจต่อ
พฤติกรรม ความต้องการที่ยังไม่ได้รับ การสนองตอบเท่านั้นที่เป็นเหตุจูงใจ ส่วนความต้องการที่ได้รับ
การสนองตอบแล้วจะไม่เป็นเหตุจูงใจอีกต่อไป 
  2) ความต้องการของบุคคลเป็นล าดับช้ันเรียงตามความส าคัญจาก ความต้องการ
พื้นฐาน ไปจนถึงความต้องการที่ซับซ้อน 
  3) เมื่อความต้องการล าดับต่ าได้รับการสนอบตอบอย่างดีแล้ว บุคคลจะก้าวไปสู่
ความต้องการล าดับที่สูงข้ึนต่อไป 
  Maslow เห็นว่าความต้องการของบุคคลมีห้ากลุ่มจัดแบ่งได้เป็น 5 ระดับจากระดับ
ต่ าไปสูง โดยจะแสดงล าดับของความต้องการเหล่าน้ี โดยภาพ ดังนี้ 
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ภาพท่ี 2.1 ล าดับข้ันความต้องการของมนุษย์ (Maslow's Hierarchy of Needs) 
แหล่งท่ีมา: Motivation and personality, 1970 
 
  จากภาพที่  2.1 ล าดับ ข้ันความต้องการของมนุษย์ (Maslow's Hierarchy of 
Needs) แสดงให้เห็นถึงความต้องการของมนุษย์ที่มีด้วยกัน 5 ล าดับ โดย Maslow ได้มีการอธิบายถึง
ความต้องการในแต่ละข้ันไว้ดังนี้ 
  1) ล าดับข้ันความต้องการพื้นฐานทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) คือ
ความต้องการทางกายภาพส าหรับการอยู่รอดของมนุษย์ หากความต้องการเหล่านี้ไม่มีอยู่ในตัวของ
มนุษย์ มนุษย์ก็ไม่สามารถท างานได้อย่างถูกต้องและในที่สุดก็จะล้มเหลว ความต้องการทางพื้นฐาน
ทางด้านร่างกายจะคิดว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดและเป็นความต้องการข้ันแรกที่มนุษย์ต้องได้รับ อาทิ 
อากาศ น้ า อาหาร เสื้อผ้า ที่พักอาศัย หรือแม้แต่ความรู้สึกทางเพศสภาพ   
  2) ล าดับความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย (Security and Safety Needs) 
เมื่อความต้องการทางด้านร่างกายตอบสนองอย่างเติมที่และพอเพียงแล้ว มนุษย์จะแสวงหาความ
ต้องการในด้านอื่นที่สูงกว่าคือ ความต้องการทางด้านความมั่นคงและความปลอดภัย เนื่องด้วยจาก
สถานการณ์ในยุคปัจจุบัน มีการก่ออาชญากรรม สงคราม การก่อการร้าย ภัยพิบัติธรรมชาติ หรือ 
ความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นย่อมท าให้ตระหนักถึงความปลอดภัยเหล่านี้ โดยมนุษย์ทุกคน
ย่อมที่จะได้รับความปลอดภัยจากสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ความปลอดภัยส่วนบุคคล ความ
ปลอดภัยทางด้านการเงิน และความปลอดภัยทางด้านสุขภาพ หรือแม่กระทั้งความปลอดภัยในงาน  
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  3) ความต้องการทางสังคม ต้องการความรักความเป็นเจ้าของมีส่วนร่วม ความรัก
และความเป็นเจ้าของ (Social Love and Belongingness Needs) เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์เป็น
สัตว์สังคมที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน ด้วยเหตุผลนี้มนุษย์จึงเกิดความต้องการข้ันที่ 3 คือการมีเพื่อน มี
ครอบครัว คนรัก มีการยอมรับในความสามารถและตัวตน ความเป็นพวกพ้อง และสิ่งส าคัญสุดคือ 
“ความรัก” ที่เป็นสิ่งจรรโลงให้โลกนี้มีความสงบสุข สังคมเกิดความปรองดอง ความรักมีหลากหลาย
ระดับ แต่เช่ือแน่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่ช่วยเช่ือมต่อความรู้สึก ไม่ว่าจะเกิดข้ึนกับใครก็ตาม 
  4) ความต้องการได้รับการยกย่อง ความภาคภูมิใจ (Self- Esteem Need) เมื่อ
มนุษย์เติบโตมาถึงจุดหนึ่ง ที่มีความต้องการด้านกายภาพ ความปลอดภัย ความรัก เพียบพร้อม
สมบูรณ์ เขาจะเริ่มมีความต้องการอีกขั้นคือความก้าวหน้าและการยอมรับในคุณค่าของตนจากบุคคล
อื่นรอบข้าง ความต้องการการยกย่องชมเชย โดยแบ่งเป็นการนับถือตนเอง คือการเห็นคุณค่าของ
ตนเอง เช่ือมั่นว่าตนเองมีความรู้ความสามารถ และสามารถประสบความส าเร็จได้ และการยอมรับ
การนับถือจากผู้อื่นหรือคนรอบข้าง คือการได้รับการยกย่องชมเชย ให้รางวัล เชิดชูจากบุคคลอื่นรอบ
ข้างนั่นเอง 
  5) ความต้องการเห็นคุณค่าและสัจการแห่งตน (Self-Actualization of Self-
Realization Needs) เป็นความต้องการข้ันสูงสุด ที่มนุษย์น้อยคนจะไปถึงได้ เริ่มจากการที่ต้องได้รับ
ความต้องการทั้งสี่ด้านข้างต้นอย่างเพียงพอก่อน ความต้องการนี้มาสโลว์อธิบายว่า เป็นความต้องการ
และความปรารถนาที่มนุษย์จะใช้ความสามารถและศักยภาพที่มีทั้งหมดในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ 
เท่าที่เขาพึงจะท าได้ตามศักยภาพ เช่น เมื่อเป็นนักดนตรีก็พยายามพัฒนาตนเองให้เป็นนักดนตรีที่เล่น
เก่งที่สุด ด้วยการฝึกฝน เป็นต้น 
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ตารางท่ี 2.3 แสดงทฤษฏีล าดับข้ันความต้องการของมาสโลว์ (Maslow's Hierarchy of Needs) 
และการจัดการตอบสนองความต้องการของบุคคลกร โดยองค์การ 

 
ทฤษฏีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์  

(Maslow's Hierarchy of Needs) 
 

 
การจัดการตอบสนองความต้องการ

บุคลากรโดยองค์การ 

ความส าเร็จในชีวิต 
(Self-Actualization Needs) 

ความเจริญเติบโต (Growth) 
ความก้าวหน้า (Advancement) 
ความคิดร้าสรรค์ (Creativity) 

ความท้าทาย (Challenge)  
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) 
การเลื่อนต าแหน่ง (Promotion) 

การยกย่อง 
(Esteem Needs) 

การยกย่อง (Self-Esteem) 
ความภาคภูมิใจ (Prestige) 
สถานภาพ (Status) 

การยกย่อง (Self-Esteem) 
ต าแหน่ง (Title) 
สถานะ (status) 

 
ความรักและความเป็นเจ้าของ 
(Belongingness and Love 

Needs) 

 
ความรัก (love) 
ความรู้สึกที่ดี (Affection) 
การยอมรับ (Sense of Belonging) 

 
ทีมงาน (Teamwork) 
ก า ร จั ด ก า ร ด้ าน ม นุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ 
(Friendly Management)  

ความปลอดภัย 
(Safety Needs) 

ความปลอดภัย (Safety) 
ความม่ันคง (Security) 
เสถียรภาพ (Stability) 

ความม่ันคง (Job Security) 
ความปลอดภัยในการท างาน (Safety 
on the job) 

ด่านร่างกาย 
(Physiological Needs) 

อาหาร (Food) 
น้ า (Water) 

ที่อยู่อาศัย (Shelter) 

ความร้อน (Heat) 
อากาศ (Air) 
ค่าตอบแทนที่ เพี ยงพอ (Adequate 
Pay) 

 

แหล่งท่ีมา: การจัดการสมัยใหม่: Modern Management, 2549 
  
  จากตารางที่ 2.3 แนวคิดล าดับข้ันความต้องการของมาสโลว์ (Maslow's Hierarchy 
of Needs) ซึ่งจะเห็นได้ว่าความต้องการตามล าดับข้ันของ Maslow ที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นความ
ต้องการของมนุษย์ที่พึงมี จากความต้องการข้ันแรกไปจนถึงความต้องการข้ันสุดท้าย กล่าวคือเมื่อ
มนุษย์มีสิ่งที่ต้องการแล้วอยู่อย่างหนึ่ง ก็มีความต้องการที่อยากจะได้ในสิ่งที่มากกว่าข้ึนไป ทั้งนี้จะ
แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานน้ีมีความคล้ายคลึงกับทฤษฏี
ของ Maslow คือเมื่อพนักงานได้รับในสิ่งต้องการย่อมจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของตัวพนักงานเอง 
และเมื่อเขาเหล่าน้ีมีความต้องการที่มากข้ึนและองค์การตอบสนองความต้องการของพนักงานเหล่านี้
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ได้ย่อมส่งผลที่ดีต่อตัวพนักงานและองค์การได้ ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้น าทฤษฏีล าดับข้ันความต้องการของ
มาสโลว์มาเป็นตัวแบบในการศึกษาถึงองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านความปลอดภัยและ
ความส าเร็จในชีวิต โดยจะน าเอาองค์ประกอบของทั้งสองนี้มาเป็นปัจจัยที่จะท าการศึกษาในครั้งนี้ ดัง
จะเห็นในหัวข้อการสกัดตัวแปรเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานต่อไป 
  2.3.3.2 ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอซ์เบอร์ก (Herzberg’s Two-Factor) 
  Herzberg (2005) ได้สร้างกระบวนทัศน์ของปจัจยัในสองมิติ ที่ส่งผลต่อทัศนคติของ
มนุษย์ในการท างาน ซึ่งเฮอซ์เบอรก์ได้กลา่วว่า ความพึงพอใจในงานและความไม่พึงพอใจในงานน้ันมา
จากปัจจัยที่แตกต่างกัน โดยได้แบ่งออกเป็นทฤษฏีสองปัจจัย (Herzberg’s Two-Factor) โดยเช่ือว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน คือ ปัจจัยแรงจูงใจ (Motivation Factor) และปัจจัยที่ส่งผลท า
ให้เกิดความไม่พึงพอใจในงาน คือ ปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factor) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1) ปัจจัยด้านสุขอนามัย (Hygiene Factors) คือ ปัจจัยที่จ าเป็นส าหรับการธ ารงอยู่
ของความพึงพอใจในงาน ซึ่งความพึงพอใจในการท างานของพนักงานจะไม่เกิดข้ึนในระยะยาว ถ้า
หากขาดปัจจัยเหล่านี้ไป กล่าวอีกนัยหนึ่งว่าปัจจัยด้านสุขอนามัยคือ ปัจจัยที่สามารถท าให้พนักงาน
รู้สึกไม่สบายใจและไม่ท าให้เกิดความพึงพอใจ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการท างาน 
องค์การต้องหาวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ด้านสุขอนามัยที่จะท าให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจ 
โดยปัจจัยเหล่านี้อธิบายถึง เงินเดือนและสวัสดิการ สถานะของอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน 
ความมั่นคงในชีวิตส่วนตัว นโยบายการบริหารงาน การปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความมั่นคงในงาน ปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวบ่งช้ีถึงความต้องการทางกายภาพที่ ตัวบุคคล
ต้องการและคาดหวังว่าที่จะได้รับ  
  2) ปัจจัยแรงจูงใจ (Motivation Factors) คือ ปัจจัยที่สามารถสร้างแรงจูงใจในการ
ท างานให้กับพนักงาน เพื่อท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน โดยปัจจัยเหล่านี้จะกระตุ้นให้
พนักงานมีประสิทธิภาพในการท างานที่เพิ่มมากข้ึน โดยปัจจัยเหล่าน้ีอธิบายถึง การได้รับการชมเชย
และยอมรับนับถือ ความส าเร็จในงานของบุคคล ลักษณะงานที่ปฏิบัติ การรับผิดชอบ และ
ความก้าวหน้าในต าแห่งงาน ปัจจัยเหล่าน้ีเปน็ปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพนักงานที่พบว่า
เป็นคุณค่าที่แท้จริงที่จะท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในงาน  
  จากปัจจัยด้านสุขอนามัย (Hygiene Factors) และปัจจัยแรงจูงใจ (Motivation 
Factors) ของทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอซ์เบอร์ก (Herzberg’s Two-Factor) นี้ สามารถแบ่งเป็น
ตารางให้เห็นชัดเจนว่าปัจจัยใดบ้างที่สร้างความไม่พึงพอใจในงาน (Job Dissatisfaction) และปัจจัย
ใดบ้างที่สร้างความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) ดังที่จะเห็นได้จากตารางรูปภาพที่ 2.2 
ดังต่อไปนี ้
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ภาพท่ี 2.2 ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอซ์เบอรก์ (Herzberg’s Two-Factor) 
แหล่งท่ีมา: Organizational Behavior, 2005  
 
  จากรูปภาพที่ 2.2 แนวคิดทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอซ์เบอร์ก (Herzberg’s Two-
Factor) ได้กล่าวถึง 2 องค์ประกอบที่แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจกบัความไม่พึงพอใจของของบุคคล 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจัยทีส่่งผลต่อความไม่พึงพอใจของบุคคลจะเป็นในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานที่บุคคลพึง
ได้รับ ถ้าองค์การไม่มีการบริหารจัดการถึงปัจจัยเหล่าน้ีที่ดีย่อมจะส่งผลต่อความพึงพอใจต่อพนักงาน
ได้ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้น าทฤษฏีสองปัจจัยมาเป็นตัวแบบในการศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างาน ด้าน
เงินเดือนและสวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความมั่นคงในชีวิตส่วนตัว ด้านนโยบาย
การบริหารงาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านความมั่นคงใน
งาน และด้านความก้าวหน้าในต าแห่งงาน 
  จากแนวคิดทฤษฏีล าดับข้ันความต้องการของมาสโลว์ (Maslow's Hierarchy of 
Needs) และ แนวคิดทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอซ์เบอร์ก (Herzberg’s Two-Factor) ผู้วิจัยได้ท าการ
หยิบยกเฉพาะบางปัจจัยที่จะน ามาศึกษา เนื่องด้วยทฤษฏีทั้งสองจะกล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะสามารถสร้างแรงจูงใจและน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตการท างานทีด่ี

ปัจจัยแรงจูงใจ (Motivation Factors) 
-การได้รับการชมเชยและยอมรับนับถือ  
-ความส าเร็จในงานของบุคคล  
-ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
-การรับผิดชอบ  
-ความก้าวหน้าในต าแห่งงาน 

ความพึงพอใจในงาน 
(Job Dissatisfaction) 

ปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) 
-เงินเดือนและสวัสดิการ  
-สถานะของอาชีพ  
-สภาพแวดล้อมการท างาน  
-ความม่ันคงในชีวิตส่วนตัว  
-นโยบายการบริหารงาน  
-การปกครองบังคับบัญชา  
-ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
-ความม่ันคงในงาน 

ความไมพ่ึงพอใจในงาน 
(Job Satisfaction) 
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ของบุคคลได้ ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท าการเลือกองค์ประกอบ
ที่จะน ามาศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยและทฤษฏีต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งตัวแปรที่จะ
ศึกษาในเรื่องคุณภาพชีวิตการท างาน ดังจะเห็นได้จากหัวข้อการสกัดตัวแปรต่อไปนี ้
 

2.3.4 การสกัดตัวแปรเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
ส าหรับการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างาน ซึ่ง

ผู้วิจัยได้ท าศึกษางานวิจัยรวมทั้งหมดจ านวน 18 เรื่อง โดยมีการเลือกความถ่ีของตัวแปรในการน ามา
ศึกษาในครั้งนี้ ดังนี้ 1) ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (Adequate and Fair Compensation) 
ซึ่งมีความถ่ีเท่ากับ 14 ความถ่ี (Walton, 1974; Huse et al., 1985; Islam, 2012; Tolfo et al., 
1998); Mamedu, 2017; Jin-Soo et al., 2015; Gilmer et al., 1966; Ambardar et al., 2017; 
Herzberg, 2005; Bednarska, 2013; Abdolrahman et al., 2012; สกาวเดือน พิมพิศาล และ
คณะ, 2558; อิงอร ตั้นพันธ์, 2556; วิรัชดา พงษ์ไพโรจน์, 2558) 2) สภาพแวดล้อมในการท างานที่
ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ซึ่ งมีความถ่ีเท่ากับ  18 ความถ่ี (Safe and Healthy Working 
Condition) (Walton, 1974; Huse et al., 1985; Islam, 2012; Tolfo et al., 1998; Mamedu, 
2017; Indira et ad., 2009; Jin-Soo et al., 2015; Gharibi et al., 2016; Gilmer et al., 1966; 
Ambardar et al., 2017; Annika et al., 2017; Herzberg, 2005; Bednarska, 2013; 
Abdolrahman et al., 2012; สกาวเดือน พิมพิศาล และคณะ, 2558; ปกรณ์ ลิ้มโยธิน, 2555; อิงอร 
ตั้นพันธ์, 2556; วิรัชดา พงษ์ไพโรจน์, 2558) 3) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (Development 
of Human Capacities) ซึ่ งมี ความ ถ่ี เท่ ากับ  12 ความ ถ่ี (Walton, 1974; Huse et al., 1985; 
Mamedu, 2017; Jin-Soo et al., 2015; Ambardar et al., 2017; Annika et al., 2017; 
Bednarska, 2013; Abdolrahman et al., 2012; สกาวเดือน พิมพิศาล และคณะ, 2558; อิงอร ตั้น
พันธ์, 2556; วิรัชดา พงษ์ไพโรจน์, 2558) 4) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน (Growth and 
Security) ซึ่ งมี ความ ถ่ี เท่ ากับ  13 ความ ถ่ี  (Walton, 1974; Huse et al., 1985; Islam, 2012; 
Tolfo et al., 1998; Jin-Soo et al., 2015; Gilmer et al., 1966; Ambardar et al., 2017; 
Herzberg, 2005; สกาวเดือน พิมพิศาล และคณะ, 2558; ปกรณ์ ลิ้มโยธิน, 2555; อิงอร ตั้นพันธ์, 
2556; วิรัชดา พงษ์ไพโรจน์, 2558) 5) สังคมสัมพันธ์ (Social Integration) ซึ่งมีความถ่ีเท่ากับ 10 
ความ ถ่ี (Walton, 1974; Huse et al., 1985; Islam, 2012; Tolfo et al., 1998; Indira et ad., 
2009; Herzberg, 2005; สกาวเดือน พิมพิศาล และคณะ, 2558; ปกรณ์ ลิ้มโยธิน, 2555; อิงอร ตั้น
พันธ์, 2556; วิรัชดา พงษ์ไพโรจน์ , 2558) 6) สิทธิส่วนบุคลในการท างาน/ธรรมนูญในองค์การ 
(Constitution in Work Organization) ซึ่งมีความถ่ีเท่ากับ 12 ความถ่ี (Walton, 1974; Huse et 
al., 1985; Tolfo et al., 1998; Mamedu, 2017; Jin-Soo et al., 2015; Gilmer et al., 1966; 



57 
 
Herzberg, 2005; Abdolrahman et al., 2012; สกาวเดือน พิมพิศาล และคณะ, 2558; อิงอร ตั้น
พันธ์, 2556; วิรัชดา พงษ์ไพโรจน์, 2558) 7) ความดุลยภาพระหว่างานและกับชีวิตส่วนบุคคล (Work 
Life Balance) ซึ่งมีความถ่ีเท่ากับ 13 ความถ่ี (Walton, 1974; Huse et al., 1985; Tolfo et al., 
1998; Indira et ad., 2009; Jin-Soo et al., 2015; Gharibi et al., 2016; Gilmer et al., 1966; 
Annika et al., 2017; Herzberg, 2005; Bednarska, 2013; Abdolrahman et al., 2012; สกาว
เดือน พิมพิศาล และคณะ , 2558; ปกรณ์ ลิ้มโยธิน , 2555; อิงอร ตั้นพันธ์, 2556; วิรัชดา พงษ์
ไพโรจน์, 2558) 8) ชีวิตการท างานที่มีความเกี่ยวข้องกับสังคม (Social Relevance) ซึ่งมีความถ่ี
เท่ ากั บ  14 ความ ถ่ี  (Walton, 1974; Huse et al., 1985; Tolfo et al., 1998; Indira et ad., 
2009; Jin-Soo et al., 2015; Gharibi et al., 2016; Gilmer et al., 1966; Annika et al., 2017; 
Bednarska, 2013; Abdolrahman et al., 2012; สกาวเดือน พิมพิศาล และคณะ , 2558; ปกรณ์ 
ลิ้มโยธิน, 2555; อิงอร ตั้นพันธ์, 2556; วิรัชดา พงษ์ไพโรจน์, 2558) 9) ปริมาณงานที่ปฏิบัติ (Work 
Load) ซึ่งมีความถ่ีเท่ากับ 2 ความถ่ี (Tolfo et al., 1998; Jin-Soo et al., 2015) 10) การขนส่ง 
(Transportation) ซึ่งมีความถ่ีเท่ากับ 1 ความถ่ี (Islam, 2012) 11) คุณลักษณะของงาน (Job 
Characteristics) ซึ่ งมี ความ ถ่ี เท่ ากั บ  3 ความ ถ่ี  (Tolfo et al., 1998; Gilmer et al., 1966; 
Herzberg, 2005) 12) หน้าที่ความเหมาสม (Personal Job Fit) ซึ่งมีความถ่ีเท่ากับ 3 ความถ่ี 
(Mamedu, 2017; Indira et al., 2009; Annika et al., 2017) 13) ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า 
(Interaction with Customer) ซึ่งมีความถ่ีเท่ากับ 1 ความถ่ีปกรณ์ (ลิ้มโยธิน, 2555) 14) การ
จัดการความเครียด (Stress Management) ซึ่งมีความถ่ีเท่ากับ 1 ความถ่ี (Ambardar et al., 2017) 
15) สถานะอาชีพ (Personal Life) ซึ่งมีความถ่ีเท่ากับ 1 ความถ่ี (Herzberg, 2005) ผู้วิจัยจึงได้ท า
การเลือกตัวแปรชุดน้ีเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ ดังจะเห็นได้จากตารางที่ 2.4 ดังนี ้
 
ตารางท่ี 2.4 สกัดตัวแปรเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน 

Authors 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Walton (1974) * * * * * * * *        
Huse et al. (1985) * * * * * * * *        
Tolfo et al. (1998) * * * * * * * * *  *     
Gilmer et al. 
(1966) 

* *  * *   *   *     

Islam (2012) * *  * *     *      
Mamedu (2017) * * *   *      *    
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Authors 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Indira et al.  
(2009) 

 *   *  * *    *    

Jin-Soo et al. 
(2015) 

* * * *  * * * *       

Gharibi et al. 
(2016) 

 *      *        

Ambardar et al. 
(2017) 

* * * *          *  

Annika et al. 
(2017) 

 * *    * *    *    

Herzberg (2005) * *  * * * *    *    * 
Bednarska (2013) * *  *   * *        
Abdolrahman et 
al.  (2012) 

* * * *  * * *        

ส ก า ว เดื อ น  พิ ม
พิ ศ าล  แ ล ะค ณ ะ 
(2558) 

* * * * * * * *        

ป ก ร ณ์  ลิ้ ม โย ธิ น 
(2555) 

 *   *  * *     *   

อิ ง อ ร  ตั้ น พั น ธ์ 
(2556) 

* * * * * * * *        

วิชัชดา พงษ์ไพโรจน์ 
(2558) 

* * * * * * * *        

Total 14 18 12 13 10 12 13 14 2 1 3 3 1 1 1 
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1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม 2. สภาพการท างานที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดี 
3. การพัฒนาขีดความสามารถของมนุษย์ 4. การเติบโตและความม่ันคง 
5. สังคมสัมพันธ์ 6. รัฐธรรมนูญในองค์การ 
7. ความสมดุลในชีวิตการท างาน 8. ความเก่ียวข้องกับสังคม 
9. ภาระงาน 10. การขนส่ง 
11. ลักษณะงาน  12. พอดีกับงานส่วนบุคคล 
13. ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า 14. การจัดการความเครียด 
15. ชีวิตส่วนตัว   
 

แหล่งท่ีมา: พัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรมของคุณภาพชีวิตในการท างาน 
 
 ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ ได้จ าแนกเกี่ยวกับตัวแปรคุณภาพชีวิตการท างาน โดยจะประกอบไป
ด้วย 8 ตัวแปร ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องของคุณภาพชีวิตการท างาน ผู้วิจัยจึงได้ท าการเลือกตัว
แปรออกมาทั้งหมด 8 ตัวแปร ซึ่งจะประกอบไปด้วย 1) ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 2) 
สภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัยและถูกสุขภาพลักษณะ 3) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 4) 
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 5) สังคมสัมพันธ์ 6) สิทธิส่วนบุคลในการท างานหรือธรรมนูญใน
องค์การ 7) ความดุลยภาพระหว่างานและกับชีวิตส่วนบุคคล 8) ชีวิตการท างานที่มีความเกี่ยวข้องกับ
สังคม เพื่อน าตัวแปรเหล่าน้ีมาท าการศึกษาในเรื่องคุณภาพชีวิตในการท างานและตอบสมมุติฐานข้อที่ 
2 คือ ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรมีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฎิบัติการ
ของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต ในครั้งนี้  
 

2.3.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาทบทวนวรรณกรรมงานงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ คุณภาพชีวิตในการ
ท างาน เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมผลงานที่มีความ
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในครั้งนี้และได้สรุปออกมา ดังนี้ 
  Wailerdsak and Masjirapa (2016) ได้ท าการศึกษาผลกระทบของคุณภาพชีวิตในการ
ท างานและความรับผิดชอบต่อสังคมต่อความผูกพันของพนักงาน กรณีศึกษาโรงแรมเซ็นทาราจังหวัด
ขอนแก่น ซึ่งวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อตรวจสอบสิ่งที่ปัจจัยที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน
ส่งผลกระทบต่อการขาด การหมุนเวียนความตั้งใจของพนักงานและความผูกพันต่อองค์การ โดยเป็น
ดัชนีวัดที่ส าคัญขอบเขตที่พนักงานมีความมุ่งมั่นใหก้ับองค์การ จะมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การมากกว่าค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่กล่าวถึงกันอย่างแพร่หลาย ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่
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มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานด้าน การพัฒนาศักยภาพมนุษย์กับด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มี
ผลต่อความตั้งใจที่จะลาออกของพนักงาน และผลการวิจัยยังพบอีกว่า นอกจากจะมีการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์แบบให้ค่าตอบแทนอย่างเดิมแล้ว ผู้บริหารโรงแรมยังต้องใส่ใจในเรื่องของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย 
 Mcdonale (2001) ได้ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนาการวัดคุณภาพชีวิตการท างาน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา ซึ่งวัตถุประสงค์ของการศึกษาน้ีคือ ค้นหาระดับของการจูงใจ 
และความรู้สึกทั่วไปเกี่ยวกับการท างาน ทั้งในระดับบุคคล ระดับองค์การ รวมทั้งวัฒนธรรม การได้ใช้
ความสามารถอย่างเต็มที่ซึ่งหมายถึง การให้ความสนใจจากนายจ้างโดยใช้การส ารวจความเครียดและ
ประเมินทัศนคติของลูกจ้าง การศึกษานี้จะศึกษาทั้งระดับบุคคลระดับกลุ่มและระดับองค์การ ซึ่ง
การศึกษานี้ใช้ตัวบ่งช้ี 7 ด้านดังนี้ การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา ปราศจากความเครียดในการ
ท างาน เงินเดือนและสวัสดิการ ความพึงพอใจในการท างาน ความท้าทายและการใช้ทักษะ มีอิสระใน
การท างาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ความรับผิดชอบในงาน การสื่อสารการตัดสินใจและความ
ปลอดภัย 
 Wong and Ko (2009) ได้ท าการศึกษาในเรื่องของการรับรู้ความสมดุลของชีวิตการท างาน
ของพนักงานโรงแรมในฮ่องกง จาการเก็บข้อมูลกับพนักงาน และการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผลการวิจัย
พบว่าคุณภาพชีวิตการท างาน จะข้ึนอยู่กับองค์ประกอบทั้ง 7 ด้านคือ ด้านการปรับตัวระหว่างงาน
และชีวิตด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านปัจจัยที่สนับสนุนความสมดุลของชีวิตกับการท างาน ด้านความตั้งใจที่
จะลดช่ัวโมงการท างานเพื่อคุณภาพชีวิต ด้านงานและเส้นทางความก้าวหน้าด้านความยืดหยุ่นในการ
ท างานและด้านเวลาที่พอเพียงหลังจากเลิกการปฏิบัติงานซึ่งปัจจัยที่มี ระดับนัยยะส าคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.05 มากที่สุดได้แก่เวลาพอเพียงหลังเลิกงาน (r=0.48) เพื่อนร่วมงาน (r=0.24) ด้านปัจจัยที่
สนับสนุนความสมดุลของชีวิต (r=0.22) ในการท างานและความยืดหยุ่นในตารางการท างาน (r=0.15) 
โดยด้านเวลาการท างานมีความเหมาะสมกับชีวิตส่วนตัวเนื่องจากจะให้พนักงานหยุด 2 วันต่อสัปดาห์ 
เพื่อให้มีเวลาได้ใช้ชีวิตกับครอบครัว  
 อิงอร ตั้นพันธ์ (2556) ได้ท าการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรม 
ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานโรงแรม เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน
โรงแรมแต่ละระดับมาตรฐานโรงแรมตามปัจจัยส่วน บุคคล และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ
ผูกพันต่อองค์การกับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานโรงแรมเขตกรุงเทพมหานครแต่ละระดับ
มาตรฐานโรงแรม โดยผลการศึกษาพบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง มีความผูกพันในระดับมากด้านการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ และ
ความเต็มใจทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์การ แต่มีความผูกพันต่อองค์การด้าน
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ความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การในระดับปานกลาง คุณภาพชีวิตการท างาน
โดยรวมเฉลี่ยอยู่ใน ระดับปานกลาง ยกเว้นแต่คุณภาพชีวิตด้านความเกี่ยวพันทางสังคม และ
ประโยชน์อยู่ในระดับสูง   

ปกรณ์ ลิ้มโยธิน (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่องตัวแบบสมการโครงสร้างขององค์ประกอบที่มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจจะลาออกของพนักงานโรงแรมในประเทศไทย พบว่า ความผูกพันต่อองค์กร
ความพึงพอใจในงานที่ท าและค่าตอบแทนที่ยุติธรรมส่งผลทางตรงต่อความตั้งใจที่จะลาออกของ
พนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในระดับที่ 0.01 ในขณะที่ความสมดุลของชีวิตกับงานมีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจจะลาออกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 นอกจากนี้ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจจะลาออกของพนักงานทางอ้อมผ่านทางทัศนคติในงาน ได้แก่ ลักษณะงาน ความเหมาะสมของ
งาน นโยบายทรัพยากรบุคคล และการท างานเป็นทีม นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตว่าความสมดุลขอชีวิต
กับงานส่งผลทางตรงต่อความตั้งใจจะลาออกของพนักงานในกลุ่มพนักงานทั่วไปเท่าน้ัน ในขณะที่
ความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณส่งผลทางอ้อมต่อความตั้งใจจะลาออกผ่านทางความผูกพันขององค์กร
ของพนักงานในระดับหัวหน้ากลุ่มงานเท่านั้น 

   

2.4 แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (Career 
Development) 

2.4.1 นิยามและความหมายของการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 
 ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจบุนั องค์การมีบทบาทส าคัญในระบบการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ภายในองค์การ โดยละองค์การต้องพยายามที่จะเป็นผู้สนับสนุนและพัฒนาสินทรัพย์ที่เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ของตน (Baruch, 2006) เพื่อให้องค์การเกิดการคงอยู่ เติบโต และสามารถแข่งขัน
กับองค์การต่างๆได้ โดยองค์การต้องมีการจัดการในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตน 
เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มากข้ึน และพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติงานให้กับ
องค์การได้เสมอ โดยการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพขององค์การ (Organizational Career 
Development) เป็นที่รู้จักกันอีกอย่างหนึ่งว่า การสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอาชีพหรือเพื่อสนับสนุน
และยกระดับการพัฒนาในอาชีพของพนักงาน (Ng et. al., 2005; Orpen, 1994) ความส าคัญของ
การพัฒนาอาชีพองค์การต่อการพฒันาอาชีพของพนักงานกลายเป็นสิง่ที่มคีวามส าคัญต่ออุตสาหกรรม
โรงแรมมากขึ้น ทั้งนี้ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ
ไว้ดังนี้  
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 2.4.1.1 ความหมายของการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 
 นฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2549) ได้กล่าวว่า การพัฒนาอาชีพเป็นหนึ่งของกระบวนการ
ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ซึ่งจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่จะเป็นการช่วยให้
บุคลากรขององค์การมีศักยภาพเพิ่มข้ึนและกระตุ้นให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และ
เต็มความสามารถด้วยความเต็มใจซึ่งจะสอดคล้องกับ (Cenzo & Robbins, 1994) ที่ได้กล่าวไว้ว่า
เป็นกระบวนการที่องค์การได้จัดท าข้ึนมา เพื่อเป็นการช่วยบุคลากรในการจัดการกับอาชีพของตนเอง 
โดยการพัฒนาอาชีพจะมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีความสัมพันธ์กันแบบมีระบบ ซึ่ง
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ ความสามารถทักษะ ศักยภาพ และทัศนคติของบุคคล 
เพื่อเป็นไปตามแนวทางที่องค์การต้องการ โดยจะมีกระบวนการที่จะประเมินศักยภาพของพนักงาน
เพื่อเป็นการก าหนดสายอาชีพที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน อาทิ การวางแผน การอบรม เพื่อส่งเสริมให้
พนักงานมีความสามารถ และพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพต่อไปได้ โดยในส่วนของ 
(Gottfredson , 2005; นฤมล นิราทร, 2534)  ให้ความหมายว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่
ของการท างาน ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนในด้านจิตวิทยาและผลตอบแทนโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับงาน 
โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงในต าแหน่งหน้าที่การงานหรือผลตอบแทนด้านเงินเดือน ตลอดจนความพึง
พอใจต่อชีวิต ที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่บุคลให้ประสบความส าเร็จ ซึ่ง
ออกมาในรูปแบบของอ านาจหน้าที ่สภาพที่สูงข้ึน โดยน าไปสู่การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพได้ 
โดยกิจกรรมในการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพที่มีข้ึน เพื่อเป็นการช่วยให้พนักงานได้วางแผน
ส าหรับอนาคต และสามารถช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมาย ตลอดจนท าให้พนักงานมีโอกาสในการ
พัฒนาความสามารถของตนเองได้สูงสุด ในขณะที่ (Wane, 2016) ได้กล่าวว่าเป็นโปรแกรมการ
พัฒนาวิชาชีพ คือเป็นหน้าที่ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่พัฒนาชีวิตการท างานและระบุ
ความสามารถที่พนักงานแต่ละคนต้องการ เพื่อเข้ามาจัดการกับเป้าหมายในการท างานซึ่งควรจะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ รวมถึงการวางแผนอาชีพขององค์การ การฝึกสอนและให้
ค าปรึกษากับพนักงานและการให้ค าปรึกษาด้านอาชีพการบริหารจัดการความสามารถและการ
ฝึกอบรม (ธงชัย สันติวงศ์, 2546) ทั้งนี้การพัฒนาอาชีพเป็นกระบวนการ หรือวิธีที่องค์การได้จัดท า
ข้ึนมาอย่างเป็นระบบ โดยองค์การเช่ือว่าพนักงานที่มีการพัฒนาอาชีพของตนจะสามารถปฏิบัติงาน
ตามที่องค์การต้องการและคาดหวังไว้ได้ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของ
องค์การได้ทันที เมื่อองค์การต้องการ (ดนัย เทียมพุฒ, 2537)  ซึ่งจะแบ่งได้เป็น 2 ส่วนดังนี้ 1) การ
วางแผนอาชีพ (Career Planning) เป็นวิธีการที่สามารถท าให้พนักงานก าหนดเป้าหมายของตนเอง
และสามารถแยกวิธีการที่จะน าพาไปสู่ความส าเร็จได ้ซึ่งจะเป็นวิธีการวางแผนของแต่ละบุคคลในการ
ก าหนดเป้าหมายของอาชีพ และเป็นการแยกแยะวิธีการที่จะน าพาไปสู่ความส าเร็จได้แก่ การประเมิน
ความสามารถของตนเองว่าเป็นแบบไหน มีบุคลิกอย่างไร มีความสนใจด้านใด และประสบการณที่
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ผ่านมาเป็นอย่างไร เป็นต้น 2) การบริหารอาชีพ (Career Management) เป็นกิจกรรมต่างๆ ของ
กระบวกการพัฒนาอาชีพ ซึ่งองค์การที่ได้มีการจัดกิจกรรมเหล่าน้ีให้กับพนักงาน เพื่อท าให้มั่นใจได้ว่า
องค์การจะมีก าลังคนเกิดกว่าที่จ าเป็นและต้องการใช้ในอนาคตต่อไปได้ อาทิ การวางแผนก าลังคน 
การสรรหา การคัดเลือก และการพัฒนาสายอาชีพให้แกพนักงาน เป็นต้น  
 จากความหมายของการพัฒนาอาชีพข้างต้นนั้น ผู้ วิจัยสามารถสรุปได้ว่า เป็น
กระบวนการหรือวิธีการที่จะพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการพัฒนาการ
เรียนรู้และการศึกษา ความสามารถ ทักษะ ศักยภาพ ทัศนคติของบุคคล และสามารถเป็นการกระตุ้น
ให้พนักงานปฏิบัติงานให้กับองค์การต่อไปได้ โดยการพัฒนาอาชีพจะมีกระบวนการในเรื่องของ การ
วางแผนในอาชีพ กับการบริหารอาชีพ เพื่อช่วยท าให้เกิดการพัฒนาในความก้าวหน้าของอาชีพแก่
พนักงานได ้
 2.4.1.2 ความส าคัญของการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 
 การธ ารงรักษาบุคลากรในองค์การเป็นสิ่งที่ท้าทายเป็นอย่างมากขององค์การ  เนื่อง
ด้วยบุคคลากรถือว่าเป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งขององค์การ ที่จะสามารถท าให้องค์การด าเนินกิจการ
ต่อไปได้ ในการธ ารงรักษาบุคลากรนี้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ
อีกกระบวนการที่ส าคัญที่จ าเป็นต้องสร้างข้ึนมาคือ การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (jobsDB, 
2014b) ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งกระบวนการที่ส าคัญที่จะรักษาบุคลากรให้คงอยู่กับองค์การต่อไปได้
ยาวนานที่สุด โดยมากกว่านั้นความส าคัญของการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพนี้ ยังสามารถช่วยให้
บุคลากรและองค์การบรรลุถึงวัตถุประสงค์ได้ร่วมกัน เพราะการที่พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ
และความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของตน ก็จะช่วยให้ประสิทธิภาพของการท างานดีข้ึนจึงส่งผลท า
ให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ (Sitati, Were, & Waititu, 2016) ทั้งนี้ยังเป็นการพัฒนา
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และความรู้ใหม่เพื่อจะเข้ามาช่วยองค์การก้าวต่อไปข้างหน้าได้ และสิ่งที่
ส าคัญไปกว่าน้ันคือการช่วยท าให้ลดอัตราการลาออกของพนักงานได้ ซึ่งการลาออกของพนักงานนี้ถือ
ว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญที่องค์การจ าเป็นต้องหาวิธีเข้ามาจัดการในเรื่องนี้ เพราะการลาออกของพนักงานจะ
ส่งผลถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและส่งผลถึงต้นทุนที่จะตามมาในเรื่องของการสรรหา
บุคลากรใหม่เข้ามาทดแทน โดยกระบวนการเหล่าน้ีจะมีต้นทุนเป็นจ านวนมาก 
 ทั้ งนี้ ถ้าองค์การมีกระบวนการในการสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรที่ดีมี
ประสิทธิภาพ ย่อมที่จะส่งผลท าใหบุ้คลากรเกิดความพึงพอใจ รู้ได้ว่าการปฏิบัติงานกับองค์การจะช่วย
ให้พวกเขามีความก้าวหน้าที่ดีข้ึน ก็จะสามารถท าให้องค์การได้รับประโยชน์จากบุคลากรเหล่าน้ีได้ 
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2.4.2 เกณฑ์การวัดความก้าวหน้าในอาชีพ  
 เกณฑ์หรือมาตราวัดความก้าวหน้าในอาชีพ ประณต นันทิยากุล (2535 อ้างถึงใน ธารินี ทอง
ลิ่ม, 2558: 29) ได้กล่าวว่าเกณฑ์การวัดความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานในองค์การและเป็นเกณฑ์
ที่ถูกหยิบยกน าใช้เป็นเกณฑ์การวัดในหลายงานวิจัย (Wane, 2016; Ng et. Al., 2005) โดยเกณฑ์
การวัดความก้าวหน้าในอาชีพนี้จะมีอยู่ด้วยกัน 3 ด้าน ดังนี้ 
  1) ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่  การที่ได้เลื่อนต าแหน่งมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่สูงข้ึน ความก้าวหน้าในต าแหน่งจะวัดจากการเปรียบเทียบต าแหน่งงาน อายุการท างาน 
หรือท าการเปรียบเทียบกับเพื่อร่วมงาน 
  2) ด้านความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง ความก้าวหน้าในด้านของความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการท างาน รวมถึงการพัฒนาด้านอารมณ์ ความคิด 
ทัศนคติที่ดี ซึ่งจะสามารถท าให้งานที่ปฏิบัติและองค์การประสบความส าเร็จอย่างที่ตั้งไ ว้ได้ ซึ่งการ
พัฒนาตนเองจะน าไปสู่การได้เลื่อนต าแหน่งและการเพิ่มข้ันเงินเดือนได้ 
  3) ด้านความก้าวหน้าในเงินเดือน การได้เลื่อนข้ันของเงินเดือนที่สูง มีการวัดมาจาก
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ เนื่องจากพนักงานที่มีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ย่อมที่จะส่งผล
ต่อความก้าวหน้าในเงินเดือนที่สูงข้ึนได้ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้วิจัยจึงได้น าเกณฑ์การวัดความก้าวหน้าในอาชีพนี้มาเป็นเกณฑ์
ของการศึกษาเรื่องการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพต่อไป 
 

2.4.3 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ  
 2.4.3.1 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 
 สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร (2559) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
อาชีพไว้ว่า เป็นระบบหรือกระบวนการที่องค์การจัดเตรียมและด าเนินการเพื่อรักษา (Retain) พัฒนา 
(Develop) และบริหารคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Utilize) โดย การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 
(Career Development) จะประกอบด้วย การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Planning) 
และ การบริหารจัดการอาชีพ (Career Management) ดังนี ้
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ภาพท่ี 2.3 รูปแบบการพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพ (A Working Model of Organizational 
Career Development) 

แหล่งท่ีมา: Career Development in Organizations, 1986  
 
 จากภาพที่ 2.3 แสดงให้เห็นรูปแบบการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งการพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพนี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การวางแผนสายอาชีพ และการบริหาร
จัดการอาชีพ โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 1) การวางแผนสายอาชีพ (Career planning) การวางแผนสายอาชีพเป็น
กระบวนการที่เน้นพนักงานเป็นหลัก (Employee-Centered Initiatives) ซึ่งจะมองเห็นว่าพนักงาน
แต่ละคนจะมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไปในด้านอาชีพ ความต้องการที่มีต่อองค์การต่อรูปแบบ
หรือลักษณะของงานที่ตนได้รับมอบหมายและการพัฒนาตนเอง ทั้งนี้การวางแผนอาชีพถือได้ว่าเป็น
ส่วนส าคัญอีกรูปแบบหนึ่งของ Career Development โดยที่พนักงานจะประเมินตนในด้านความ
สนใจและความสามารถ สามารถพิจารณาโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพของตน เพื่อน ามาเป็น
แนวทางของเป้าหมายชีวิตการท างานของตนเองได้ และการวางแผนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ
ความรู้ ความสามารถ ทั้งนี้องค์การจะมีส่วนส่งเสริมให้พนักงานโดยจัดเตรียมข้อมูลต่างๆที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพของพนักงาน รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาให้กับพนักงานทุกคน 
 2) การบริหารจัดการอาชีพ (Career Management) การบริหารจัดการ
อาชีพเป็นกระบวนการที่เน้นองค์การเป็นหลัก (Organization-centered initiatives) เป็นเรื่องของ
การจัดเตรียมโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงาน การบริหารจัดการอาชีพนี้ถือได้ว่าเป็นส่วน
ส าคัญอีกรูปแบบหนึ่งของ Career Development โดยเป็นการเน้นไปที่กิจกรรมของทรัพยากร
มนุษย ์อาทิ การประเมินศักยภาพ การฝึกอบรม การออกแบบความต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ
ให้กับพนักงาน การก าหนดหน้าที่การงานของพนักงาน การให้ค าปรึกษา เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนที่

การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 
Career Development 

การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ 
Career Planning 

การบริหารจัดการอาชีพ 
Career Management 
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องค์การจะจัดเตรียมข้ึนมาเพื่อช่วยสนับสนุนให้แก่พนักงานได้มีโอกาสบรรลุเป้าหมายในอาชีพที่
ก าหนดข้ึนได ้
  Hall (1986) ได้กล่าวว่าการพัฒนาอาชีพที่องค์การจะต้องมีการวางไว้ให้กับ
พนักงานในองค์การ โดยจะเน้นไปที่ 3 เรื่องที่ส าคัญได้ดังนี้  
  1) การวางผังความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path) การวางผังความก้าวหน้า
ในอาชีพ เปรียบเสมือนเส้นทางของพนักงาน ที่สามารถก้าวไปยังต าแหน่งงานต่างๆที่องค์การมีอยู่
ได้มากน้อยแตกต่างกันออกไป ซึ่งจะพบว่าการจัดผังความก้าวหน้าให้กับพนักงานในองค์การนั้นส่วน
ใหญ่ หัวหน้างานหรือพนักงานมักจะคิดถึงการเลื่อนต าแหน่งงาน หรือโยกย้ายงาน ทั้งที่จริงแล้ว 
เส้นทางการเดินสายอาชีพในองค์การไม่ใช่เพียงแต่เลือ่นข้ันหรอืเคลื่อนที่งานเพียงเท่านั้น แต่รวมไปถึง
การโอนย้ายงาน ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถท าให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพได้ 
  2) การบริการจัดการคนเก่งและคนดี (Talent Management) การบริหาร
จัดการคนเก่งและคนดี เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ส าคัญในการพัฒนาสายอาชีเนื่องจากองค์การจะได้รับรู้ว่า
ใครคือพนักงานที่มีความสามารถ สมควรที่จะได้รับการพัฒนาและการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษบ้าง 
เนื่องจากองค์การไม่สามารถที่จะดูแลพนักงานทุกคนได้อย่างทั่วถึงและถ้าองค์การต้องการที่จะเลือก
กลุ่มที่จะน ามาพัฒนาและดูแลรักษาก่อน บุคลากรที่องค์การต้องให้ความส าคัญที่สุดนั้นก็คือบุคลากร
ที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเด่นและมีศักยภาพในการท างานสูง  
  3) การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งงาน (Succession Planning) การจัดท า
แผนสืบทอดต าแหน่งงาน เป็นหนึ่งรูปแบบของการวางแผนขององค์การ ในการที่จะพัฒนาอาชีพ
ให้กับพนักงานในองค์การ โดยที่จะเน้นไปในเรื่องของการเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงานเพื่อที่จะ
สามารถน าไปสู่ต าแหน่งงานระดับบริหารหรือผู้น าขององค์การได ้ซึ่งการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง
งานนี้จะเป็นกระบวนการเชิงรุกที่จ าเป็นต้องการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อให้
สามารถก้าวเข้าสู่ต าแหน่งงานระดับผู้บริหารได้ทันทีเมื่อมีโอกาส 
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพจะประกอบไปด้วย 3 ด้าน
ด้วยกันคือ ด้านองค์การหรือหน่วยงาน ด้านผู้ปฏิบัติงานและด้านคุณภาพของการท างาน  
  1) องค์การหรือหน่วยงานก าหนดความก้าวหน้าในอาชีพให้ดังนี้ การเลื่อน
ของเงินเดือนเป็นการสร้างแรงจูงใจอย่างหนึ่งของระบบการท างานในองค์การ ซึ่งผู้ที่มีผลงานที่โดด
เด่นและมีศักยภาพสูงสามารถที่จะได้รับคัดเลอืกเพื่อทีจ่ะเพิ่มเงินเดือนหรอืค่าตอบแทนให้กับบุคลากร
นั้นๆ และการเลื่อนต าแหน่งเป็นการสร้างศักยภาพให้กับผู้ที่มีความสามารถ เข้ามาด ารงต าแหน่งที่
สูงข้ึน เพื่อสามารถเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงานได้ 
  2) ผู้ปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าเป็นเครื่องมือที่ช้ีให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ
การท างานของผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานควรจะคุณสมบัติดังนี้ มีคามรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่
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ดี มีระเบียบวินัย มีความกล้าแสดงออก มีความสามารถในการประสานงาน มีสุขอนามัยที่ดี และมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถท าให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพได้ 
  3) คุณภาพการท างาน การรักงาน พอใจในงานของตนเองเห็นคุณค่าของงาน 
การเรียนรู้งานและศึกษาระเบียบต่างๆที่เกี่ยวกับงานอยู่ตลอดเวลา เพื่อน ามาปรับปรุงในงาน การ
เรียนรู้เพื่อน เป็นการเรียนรู้เพื่อที่จะท างานร่วมกับผู้อื่นได้ การมีหน้าที่รับผิดชอบในงานที่จะท าให้
ส าเร็จ การใฝ่หาความรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อจะช่วยให้งานส าเร็จและการปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของ
หน่วยงาน 
 2.4.3.2 ทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 
 จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความก้าวหน้า
ในอาชีพ (Career Development) แสดงให้เห็นว่างานวิจัยส่วนใหญ่ที่ศึกษาในเรื่องของการพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพได้ใช้แนวคิดทฤษฏีของนักวิชาการหลายท่านมาใช้เป็นรูปแบบของการศึกษา 
ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาแล้วว่าทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพมากที่สุด 
ได้แก่  ทฤษฎีพัฒ นาความก้ าวหน้ าในอาชีพของซู เปอร์  (Super’s Theory of Vocational 
Development) ดังนี ้
 1) ทฤษฎีพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของซูเปอร์ (Super’s Theory of Vocational 
Development) Super (1957 อ้างถึงใน สุ วิมล พิมลศิริ , 2555: 16-17) ทฤษฏีนี้ ได้น าความรู้
ทางด้านจิตวิทยาในการพัฒนา (Developmental Psychology) และแนวคิดด้านมโนทัศน์ (Self-
Concept Theory) มาเป็นแนวคิดร่วมกัน เพื่อน ามาอธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษย์และจะแสดง
พฤติกรรมออกมาเป็นรูปแบบใด ซึ่งมนุษย์มีความแตกต่างกันในด้านความสามารถ ความสนใจ และ
บุคลิกภาพ โดยความแตกต่างของบุคคลแต่ละคนท าให้เขาเหมาะสมกับอาชีพที่แตกต่างกันออกไป ซึ่ง
ความพึงพอใจของบุคคล ความสามารถ สถานการณ์ที่เขาด ารง รวมถึงความคิดรวบยอดที่มีต่อตนเอง
จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและประสบการณ์ ท าให้การตัดสินใจเลือกอาชีพของบุคคลมกีาร
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดย Super ได้แบ่งระยะพัฒนาการด้านอาชีพไว้ 4 ข้ันตอนดังนี้  
  1.1) Exploration อายุระหว่าง 15-24 ปี มีพฤติกรรมทางอาชีพในการ
ส ารวจตัวตนของตนเองว่าเป็นอย่างไรและจะเริ่มต้นด้วยการทดลองท างานก่อน 
  1.2) Establishment อายุระหว่าง 25-44 ปี เริ่มต้นแบบงานและอาชีพที่
ตนเองถนัด และเหมาะสมกับตนเอง  
   1.3) Maintenance อายุระหว่าง 45-64 ป ีเป็นการค้นพบโลกของงานอย่าง
แท้จริงเป็นพฤติกรรมที่รักษาความมั่นคงในการท างานไว้ ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง 
  1.4) Decline อายุ 65 ปีข้ึนไป ไม่สนใจในการท างานหนักเนื่องจากสุขภาพ
ไม่เอื้ออ านวย อาจจะแสวงหางานอื่นๆที่เบาเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
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  นอกจากนั้น Super ยังไดเสนอหลักเกี่ยวกับการพัฒนาทางอาชีพไวดังนี้ 1) การ
พัฒนาทางอาชีพ เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มสนใจเลือกอาชีพ ไปจนถึงประกอบอาชีพได
อย่างมั่นคงเป็นระยะเวลานาน 2) การพัฒนาทางอาชีพ เป็นข้ันตอนและมีระเบียบแบบแผน 3) บุคคล
จะมองเห็นความจริงเกี่ยวกับการเลือกอาชีพมากขึ้น เมื่อมีอายุเพิ่มข้ึนนับตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยผู้ใหญ่ 
4) ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตนเอง เริ่มตั้งแต่ก่อนวัยรุ่นและเข้าใจชัดแจ้งเมื่อเข้าสู่วัยรุน 5) วิถีและ
อัตราการเคลื่อนไหวของแต่ละบุคคลจากระดับหนึ่งไปยังอีกระดับหนึ่ง มีความสัมพันธ์กับสติปัญญา 
สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของบิดามารดา ความต้องการค่านิยม ความสนใจ ทักษะ การสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 6) แขนงอาชีพที่แตล่ะบุคคลเลือกเกี่ยวกับความสนใจ คานิยมและความ 
ตองการเลียนแบบบิดามารดา หรือสังคมที่อาศัยอยู่ ระดับคุณภาพของการศึกษา 7) ความพอใจใน
งานและชีวิตข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของความสามารถ ความสนใจ ค่านิยม และบุคลิกภาพในงาน
อาชีพ 8) บุคคลจะเลียนแบบจากบิดามารดาโดยทางออม ซึ่งมีบทบาทต่อการเลือกอาชีพด้วย 9) การ
พัฒนาทางอาชีพด าเนินไปตลอดเวลา 10) คุณสมบัติของบุคคลหนึ่งอาจจะเหมาะสมกับอาชีพหนึ่ง 
 ทฤษฎีพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของซูเปอร์ นี้เป็นทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
ของมนุษย์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าความแตกต่างของช่วงอายุของมนุษย์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกอาชีพของ
ตนเอง โดยจะแสดงพฤติกรรมออกมารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดยจะมีความแตกต่างทางด้านความ
สนใจ ความสามารถ และบุคลิกภาพ ท าให้เขามีความแตกต่างในเรื่องของอาชีพกันออกไป ทั้งนี้จึงท า
ให้การตัดสินใจที่จะเลือกอาชีพของบุคคลจึงมีความแตกต่างกันออกไปและจะมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ช่วงอายุของมนุษย์อยู่เสมอ 
 2) ทฤษฎีของไทด์แมนและโอฮารา (Tiedman and O’hara Theory) Tiedman 
and O’hara (1963 อ้างถึงใน ธารินี ทองลิ่ม, 2558: 23-24) ให้แนวคิดการพัฒนาความก้าวหน้าใน
อาชีพว่า เป็นกระบวนการที่บุคคลจะใช้การท างานเป็นวิธีการแสดงออกถึงบุคลิกภาพในการปรับตัว
ทางสังคม ซึ่งจะเป็นความพยายามในการปรับตัวของบุคคลเพื่อให้เข้ากับสังคมเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ 
โดยเน้นระหว่างบุคลิกภาพและอาชีพที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน  ซึ่งข้ันตอนของการพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพจะแบ่งเป็น 2 ระยะดังนี้ 
 ระยะที่ 1 ระยะการคาดการณ์ (Period of Anticipation) สามารถแบ่งออกเป็น 4 
ข้ันตอนคือ ส ารวจเพื่อค้นหาทางเลือก การคัดเลือกทางที่เป็นไปได้ การจัดล าดับทางเลือกและน าไปสู่
ข้ันตอนการเลือกอาชีพ 
 ระยะที่  2 ระยะการปฏิบัติและการปรับตัว (Period of Implementation and 
Adjustment) โดยระยะนี้แบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอนคือ การปรับตัวเข้ากับกลุ่มอาชีพ การปรับ
เป้าหมายให้เข้ากับกลุ่มและการปรับสมดุลเพื่อความมั่นคงในอาชีพ Tiedman และ O’hara กล่าวว่า
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บุคคลสามารถปรับและเปลี่ยนข้ันตอนได้ตลอดเวลา แต่ถ้ามีปัจจัยอื่นเข้ามาแทรกก็ไม่จ าเป็นที่จะต้อง
ท าตามขั้นตอนได ้
 จากทฤษฏีไทด์แมนและโอฮาราจะเป็นในเรื่องของกระบวนการและวิธีการที่จะ
แสดงออกถึงบุคลิกภาพของบุคคลเพื่อให้เข้ากับสังคมได้ โดยจะกล่าวได้ว่าเป็นข้ันตอนของบุคคลที่
สามารถเลือกเพื่อน าไปสู่การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของตนเองได้ 
 3) ทฤษฏีความต้องการของฮอพพอค (Hoppock’s Theory) Hoppock (1935 อ้าง
ถึงใน สุวิมล พิมลศิริ, 2555: 15) ได้ให้แนวคิดของการพัฒนาความก้าวหน้าอาชีพไว้ว่า ควรจะเลือก
อาชีพเพื่อสนองความต้องการสูงสุดของตนเอง แต่โดยที่ความต้องการนี้บางคนสามารถระบุได้ชัดเจน
แต่บางคนก็ไม่แน่ใจจึงรักที่จะเลือกอาชีพที่ตนคิดว่าพึงพอใจ การเลือกอาชีพจึงเริ่มจากจุดที่บุคคล
ตระหนักว่า อาชีพใดจะสามารถสร้างความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของตนได้ ข้อมูลที่
ส าคัญส าหรับการเลือกอาชีพคือความต้องการส่วนตัวของบุคคลผู้ด ารงอาชีพและลักษณะของอาชีพ
นั้น ตลอดจนความรู้ ความสามารถในอาชีพ แต่สิ่งที่พึงตระหนักคือการเปลี่ยนแปลงสายอาชีพอาจ
เกิดข้ึนได้เสมอหากการเปลีย่นแปลงนั้นน ามาซึง่ความก้าวหน้าและการสนองตอบความต้องการได้มาก
กว่าเดิม 
 ทฤษฏีความต้องการของฮอพพอค เป็นแนวคิดที่แสดงให้เห็นถึงการเลือกอาชีพของ
บุคคลว่า จะเลือกอาชีพที่ตนเองรู้สึกพึงพอใจ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของงาน ความรู้ ความสามารถใน
อาชีพ และบุคคลจะสามารถเลือกอาชีพอื่นได้ ถ้าหากอาชีพนั้นน าพาซึ่งความก้าวหน้าในอาชีพได้ 
 จากทฤษฎีพัฒ นาความก้ าวหน้ าในอาชี พของซู เปอร์  (Super’s Theory of 
Vocational Development) ทฤษฎีของไทด์แมนและโอฮารา (Tiedman and O’hara theory) 
และทฤษฏีความต้องการของฮอพพอค (Hoppock’s Theory) ทฤษฎีทั้ง 3 ที่ได้กล่าวมาน้ีจะเห็นได้
ว่าเป็นทฤษฎีดั้งเดิมที่จะเน้นในเรื่องของบุคคลเป็นหลักในการที่จะเลือกและพัฒนาความก้าวหน้าใน
อาชีพของตนเอง โดยการทั้งสามทฤษฏีจะมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของการเลือกอาชีพในตัวของ
บุคคล ในขณะที่ปัจจุบันได้มีการน าเอาทฤษฎีเหล่าน้ีเข้ามาผสมผสานกับการท างานในองค์การซึ่งจะ
ช่วยให้องค์การสร้างแนวทางในการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพให้กับองค์การได้เป็นรูปประธรรม
มากยิ่งข้ึน 
 

2.4.4 การสกัดตัวแปรเกี่ยวกับการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 
ส าหรับการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 

ซึ่งผู้วิจัยได้ท าศึกษางานวิจัยรวมทั้งหมดจ านวน 11 เรื่อง โดยมีการเลือกความถ่ีของตัวแปรในการ
น ามาศึกษาในครั้งนี้ ดังนี้ 1) ด้านการวางแผนอาชีพ ซึ่งมีความถ่ีเท่ากับ 3 ความถ่ี (ศศิพร พวัง
คะพินธ์ุ, 2549; น้ าทิพย์ บุตรทศ, 2558; Wane, 2013) 2) ด้านความก้าวหน้าการพัฒนาตนเอง ซึ่งมี
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ความถ่ีเท่ากับ 9 ความถ่ี (ศศิพร พวังคะพินธ์ุ, 2549; ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร และคณะ, 2558; ธารินี 
ทองลิ่ม, 2558; วรางคนา ชูเชิดรัตนา, 2557; อารีรัตน์ ล าเจียกมงคล, 2554; น้ าทิพย์ บุตรทศ, 2558 
; Sitati et al., 2016; Wane, 2013; Foday, 2014) 3) ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่  ซึ่งมี
ความถ่ีเท่ากับ 8 ความถ่ี (ประวีณา คาไซ และ คณะ, 2559; ศศิพร พวังคะพินธ์ุ, 2549; ราเชนทร์ 
นพณัฐวงศกร และคณะ , 2558; ธารินี ทองลิ่ม, 2558; วรางคนา ชูเชิดรัตนา, 2557; อารีรัตน์ 
ล าเจียกมงคล , 2554; น้ าทิพย์ บุตรทศ , 2558; Sitati et al., 2016) 4. ด้านความก้าวหน้าใน
เงินเดือนและผลตอบแทน ซึ่งมีความถ่ีเท่ากับ 6 ความถ่ี (ประวีณา คาไซ และ คณะ, 2559; ศศิพร 
พวังคะพินธ์ุ, 2549; ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร และคณะ , 2558; ธารินี ทองลิ่ม, 2558; อารีรัตน์ 
ล าเจียกมงคล , 2554; Sitati et al., 2016) 5) ด้านการพัฒนาบุคคล ซึ่งมีความถ่ีเท่ากับ 1 ความถ่ี 
(ศรีรัตน์ ร าไพศรี และ คณะ, 2555) 6) ด้านการพัฒนาองค์การซึ่งมีความถี่เท่ากับ 1 ความถี่ (ศรีรัตน์ 
ร าไพศรี และ คณะ, 2555) 7) ด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน ซึ่งมีความถ่ีเท่ากับ 1 ความถ่ี (ศรี
รัตน์ ร าไพศรี และ คณะ, 2555) ผู้วิจัยจึงได้ท าการเลือกตัวแปรชุดน้ีเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ ดังจะเห็น
ได้จากตารางที่ 2.5 ดังนี ้
 
ตารางท่ี 2.5 สกัดตัวแปรเกี่ยวกับการพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพ 

Authors 1 2 3 4 5 6 7 
ประวีณา คาไซ และ คณะ (2559)     * *    
ศศิพร พวังคะพินธ์ุ (2549) * * * *    

ราเชนทร์  นพณัฐวงศกร และคณะ 
(2558) 

 * * *    

ธารินี ทองลิ่ม (2558)  * * *    
วรางคนา ชูเชิดรัตนา (2557)  * *     
ศรีรัตน์ ร าไพศรี และ คณะ (2555)     * * * 
อารีรัตน์ ล าเจียกมงคล (2554)  * * *    
น้ าทิพย ์บุตรทศ (2558) * * *     
Sitati et al. (2016)  * * *    
Wane  (2013) * *      

Foday  (2014)  *      

Total 3 9 8 6 1 1 1 
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1. ด้านการวางแผนอาชีพ 2. ด้านความก้าวหน้าการพัฒนาตนเอง 
3. ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 4. ด้านความก้าวหน้าในเงินเดือนและผลตอบแทน 
5. ด้านการพัฒนาบุคคล 6. ด้านการพัฒนาองค์การ 
7. ด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน  
 

แหล่งท่ีมา: พัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรมของการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 
 
 ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ ได้จ าแนกเกี่ยวกับการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ โดยจะประกอบ
ไปด้วย 3 องค์ประกอบ ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องของการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ ผู้วิจัยจึงได้ท าการ
เลือกตัวแปรออกมาทั้งหมด 3 ตัวแปร ซึ่งจะประกอบไปด้วย 1) ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง 
2) ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 3) ด้านความก้าวหน้าในเงินเดือนและผลตอบแทน เพื่อน าตัว
แปรเหล่าน้ีมาศึกษาในเรื่องการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพและตอบสมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยการ
พัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานมีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฎิบัติการของ
โรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต ในครั้งนี ้ 
 

2.4.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาทบทวนวรรณกรรมงานงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความก้าวหน้า
ในอาชีพ เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมผลงานที่มีความ
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในครั้งนี้และได้สรุปออกมา ดังนี้ 
 Sitati et al. (2016) ได้ท าการศึกษาถึงผลกระทบของการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพต่อ
การธ ารงรักษาพนักงานของโรงแรมในประเทศเคนย่า  โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ผลกระทบของการพัฒนาอาชีพต่อการรักษาพนักงานของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศเคนย่า ผล
การศึกษาพบว่า จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของงานวิจัยนี้พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกระหว่าง
การพัฒนาอาชีพและการธ ารงรักษาพนักงานในอุตสาหกรรมโรงแรมในเคนยา การศึกษายังพบอีกว่า
การพัฒนาอาชีพมีความสัมพันธ์กับค่าตอบแทนการส่งเสริมงานและการรับรู้ของพนักงาน จากการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุแบบเดียวและแบบหลายตัวแปร พบว่าการพัฒนาอาชีพมีอิทธิพลในเชิงบวกและ
มีนัยส าคัญต่อการธ ารงรักษาพนักงานในอุตสาหกรรมโรงแรมในเคนยา การพัฒนาอาชีพและการ
รักษาพนักงานประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ อาทิ รางวัล การรับรู้ในการเรียนรู้ การพัฒนา การ
จัดการประสิทธิภาพ การสรรหาและการปฐมนิเทศ ระบบเหล่าน้ีเช่ือมต่อกันและเป็นตัวช่วยในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการธ ารงรักษาพนักงาน การริเริ่มการพัฒนาอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพใน
องค์การใด ๆ ย่อมมีผลต่อการรักษาพนักงาน เมื่อทั้งสองแนวทางถูกเช่ือมโยงเข้าด้วยกันองค์การต่างๆ
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จะสามารถลดต้นทุนในการสรรหาบุคลากรและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์การและสามารถ
ยกระดับการแข่งข้ันให้สูงข้ึนได้ จากผลการวิจัยสรุปได้ว่าการพัฒนาอาชีพมีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษา
พนักงานในอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศเคนยา มีความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างการพัฒนาอาชีพกับ
การรักษาพนักงานในอุตสาหกรรมโรงแรม เมื่อโอกาสในการพัฒนาอาชีพเพิ่มข้ึนการรักษาพนักงานให้
คงอยูจ่ะมีเพิ่มข้ึนและเมือ่โอกาสในการพัฒนาอาชีพในโรงแรมลดลงการรกัษาพนักงานจะลดลงตามไป
ด้วย การศึกษายังสรุปได้อีกว่าโรงแรมส่วนใหญ่มีโอกาสในการเติบโตในอาชีพ โอกาสในการพัฒนา
ทักษะและให้โอกาสเทา่เทียมกันในการพัฒนาอาชีพ นอกจากนี้อุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศเคนย่า
ก็ได้เสนอโอกาสในการพัฒนาอาชีพและความก้าวหน้าแก่พนักงานทุกคน 
 Wane (2016) ได้ท าการศึกษาถึงผลกระทบของแผนการพัฒนาอาชีพ ต่อการธ ารงรักษา
พนักงาน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของโปรแกรมการพัฒนาอาชีพเกี่ยวกับการ
รักษาพนักงานขององค์การพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศในประเทศเคนย่า ผลของแผนการพัฒนา
อาชีพต่อการธ ารงรักษาพนักงานในการท างานของพนักงานองค์การนอกระบบภายในประเทศเคนย่า.
ผลการศึกษาพบว่า แผนการพัฒนาอาชีพมีผลต่อการรกัษาพนักงาน นอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับว่าการ
วางแผนอาชีพขององค์การถือว่าเป็นนโยบายทรัพยากรมนุษย์ข้ันพื้นฐานขององค์การนอกภาครัฐ ผล
การศึกษาสรุปได้ว่าการให้ค าปรึกษาด้านอาชีพเป็นนโยบายทรัพยากรมนุษย์ข้ันพื้นฐานในองค์การ
นอกภาครัฐ การศึกษาแนะน าว่า ให้องค์การควรมีการปรับปรุงการวางแผนกระบวนการท างานด้วย 
นอกจากนี้ยังช่วยให้องค์การแสดงความทุ่มเทในการสร้างความสามารถซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้ง
องค์การและพนักงานได้ 
 Foday (2014) ได้ศึกษาถึง การรับรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนางานอาชีพและการ
ธ ารงรักษาบุคลากรใน Deloitte ประเทศเคนย่า ผลการวิจัยพบว่า การวางแผนอาชีพเป็นปัจจัยที่
ส าคัญต่อการธ ารงรักษาพนักงานขององค์การ ซึ่งจะมีกระบวนการในเรื่องของ การฝึกอบรมและการ
พัฒนา โดยในส่วนผลการวิจัยได้อธิบายว่า พนักงานเกิดความพึงพอใจเป็นอย่างมากที่องค์การได้
สนับสนุนพวกเขา ทั้งนี้ผลการศึกษายังพบอีกว่า การให้ค าปรึกษาด้านการประกอบอาชีพแก่พนักงาน
มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาพนักงานอย่างมีนัยส าคัญ และการวางแผนสืบทอดต าแหน่งงานของ
การศึกษาสามารถเรียกได้ว่าอยู่ในระดับปานกลางถึงน่าพอใจอย่างมาก ดังนั้นจึงมีความส าคัญในการ
พิจารณาการธ ารงรักษาพนักงาน อย่างไรก็ตามตัวแปรดังกล่าวระบุโดยผู้ตอบว่าเป็นปัจจัยส าคัญใน
การธ ารงรักษาพนักงานขององค์การ ทั้งนี้ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าอิทธิพลในระดับปานกลาง ด้าน
การจัดการความสามารถยังมีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาพนักงาน จึงสรุปได้ว่าทั้ง 46 ปัจจัยอื่น ๆ ใน
การวางแผนอาชีพ การฝึกอบรม การพัฒนาการวางแผนสืบทอดและการจัดการความสามารถเป็น
ส่วนส าคัญในการธ ารงรักษาพนักงาน โดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้สึกพึงพอใจกับ 
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Deloitte Kenya และมีความตั้งใจที่จะอยู่กับองค์การต่อไป จากผลการศึกษาที่น าเสนอและวิเคราะห์
ผลสรุปของการศึกษาครั้งนี้ว่าปัจจยัส าคัญในการธ ารงรักษาพนักงานขององค์การ คือการพัฒนาอาชีพ 
 ศุภชัย รุ่งเจริญสุขศรี (2558) ไดก้ารศึกษาความผูกพันในองค์กรการพัฒนาความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ และความพึงพอใจ ในสวัสดิการพนักงานส่งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) 
ความผูกพันในองค์กรที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของ
พนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ในสวัสดิการพนักงานที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาพบว่า ความผูกพันในองค์การมีผลต่อความจงรักภักดีของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร การพัฒนาความก้าวหน้าในสาย
อาชีพมีผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบัติการของพนักงานบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร และความพึงพอใจในสวัสดิการพนักงานมีผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  

2.5 แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจที่พักหรือธุรกิจโรงแรม 

 ค าว่าโรงแรมหรือ Hotel นี้ มาจากภาษาฝรั่งเศส ซึ่งหมายถึง คฤหาสน์ หรือสถานที่ต่างๆที่มี

ความโอ่โถง ใหญ่โต ที่อยู่ในฝรั่งเศส ต่อมาในภายหลัง ค าว่า โรงแรม (Hotel) ได้ถูกน ามาใช้ในค า

ภาษาอังกฤษ โดยได้มีการเปลี่ยนความหมายจากค าว่า โรงแรม (Hotel) ให้กลายเป็นสถานที่ใช้

ประกอบธุรกิจที่แสวงหาก าไร โดยจัดให้มีที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม และบริการต่างๆ แก่บุคคลทั่วไป

หรือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการหรือมาพักอาศัย เป็นต้น  
 

2.5.1 ความหมายของโรงแรม  
ตามพระราชบัญญัติ โรงแรมของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2547 มาตรา 4 ได้ให้ความหมายของ

โรงแรมไว้ว่า เป็นสถานที่พักแรมที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการด าเนินธุรกิจของการแสวงหา
ผลก าไร โดยมีการให้บริการทางด้านที่พักช่ัวคราวส าหรับบุคคลทั่วไป ที่ เป็นนักเดินทางหรือ
นักท่องเที่ยว โดยมีค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน ทั้งนี้ไม่รวมถึงสถานที่พักที่มีการด าเนินการโดยส่วนของ
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และไม่รวมถึงสถานที่พักที่ได้มีการ
คิดค่าบริการที่พักแบบรายเดือน (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2560) ทั้งนี้
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ยังมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของโรงแรมว่า อาทิ ได้กล่าวว่า โรงแรมเป็นธุรกิจด้านที่พัก 
เพื่อคอยให้บริการแก่ผู้เดินทางหรือนักท่องเที่ยว โดยจะมีการให้บริการห้องพัก อาหาร หรือเครื่องดื่ม
ตามความต้องการของผู้เข้าใช้บริการ โดยคิดค่าบริการที่เป็นผลตอบแทนด้วยตัวตัวเงิน ปัจจุบัน ได้
นิยม ใช้ค าว่า ธุรกิจ โรงแรม (Hotel Business) มาก ว่า ค าว่าธุรกิจที่ พั ก  (Accommodation 
Business) (จุรีพร รัตนมงคลถาวร, 2552; วิชชุพล สิงหะพล, 2556)  
 จากความหมายข้างต้นผู้วิจัยสรุปได้ว่า ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่
เข้ามาใช้บริการ ซึ่งจะให้บริการทางด้านห้องพัก อาหาร เครื่องดื่ม หรือบริการต่างๆที่อยู่ภายใน
โรงแรมเพื่อคอยบริการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการ โดยคิดค่าบริการกับลูกค้าเป็น
ตัวเงิน   
 

2.5.2 การจัดการรูปแบบโครงสร้างของโรงแรม 
การจัดการธุรกิจโรงแรมอย่างมปีระสทิธิภาพ จะต้องท าความเข้าใจกับโครงสรา้งของโรงแรม นี่

ด้วย เพราะผู้บริหารระดับสงูของโรงแรมเปน็ผู้จดัสรรทรัพยากร ก าหนดนโยบายและ 13 ระเบียบการ
ปฏิบัติมอบหมายงานและสั่งการให้การด าเนินงานของโรงแรมบรรลุเป้าหมายซึ่ งปัจจุบันแนวคิดการ
แบ่งส่วนการตลาดมีอิทธิพลต่อการก าหนดโครงสร้างของโรงแรม การจัดองค์การและระบบการ
จัดการ เมื่อเศรษฐกิจของประเทศได้เน้นความส าคัญไปสู่การบริการ ยิ่งท าให้การออกแบบการสร้าง
ผลิตภัณฑ์การบริการยิ่งพัฒนาระบบการแข่งขันมากข้ึน โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม ภัตตาคารและการ
ท่องเที่ยว และงานบริการของโรงแรมที่ได้ เปลี่ยนแปลงและพัฒนาเป็นล าดับโดยยึดการตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าและตลาดเป็นหลัก ดังนั้นการจัดโครงสร้างของโรงแรมย่อมเปลี่ยนแปลงและ
ขยายตัวเพื่อรองรับกับการจัดหน่วยงานใหม่ข้ึนในโรงแรม ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการและการ
ให้บริการมีประสิทธิภาพนั้นเอง (แววดาว จงกลนี, 2557) โดยการจัดโครงสร้างองค์การของโรงแรม
สามารถแบ่งขนาดของโรงแรมที่แตกต่างกัน ดังนี ้
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 2.5.2.1 โรงแรมขนาดเล็ก มีจ านวนห้องพักน้อยกว่า 100 ห้อง จะแบ่งงานออกเป็น 
แผนกห้องพัก (Room Department) แผนกแม่บ้าน (House-Keeping) และแผนกซ่อมบ ารุง 
(Maintenance) ดังนี ้
 

 

ภาพท่ี 2.4 แผนผังโครงสร้างการบรหิารงานของโรงแรมขนาดเล็ก 
แหล่งท่ีมา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2545 
 
 2.5.2.2 โรงแรมขนาดกลาง มีจ านวนห้องพักระหว่าง 100-300 ห้อง จะแบ่งงาน
ออกเป็น แผนกห้องพัก (Room Department) แผนกทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) แผนก
บัญชี (Accounting) แผนกการตลาดและการขาย (Marketing and Sales) แผนกช่าง (Engineer) 
แผนกจัดซื้อ (Purchasing) และแผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) ดังนี้ 
 

 

ภาพท่ี 2.5 แผนผังโครงสร้างการบรหิารงานของโรงแรมขนาดกลาง 
แหล่งท่ีมา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2545 
 

ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายแม่บ้าน ฝ่ายห้องพัก ฝ่ายช่างบ ารุง 

ฝ่ายบริหาร 

แผนกช่าง แผนกอาหารและเครือ่งดื่ม 

แผนกส่วนหน้า 

แผนกบญัชี 

แผนกใหบ้ริการ แผนกรกัษาความ
ปลอดภัย 

แผนกการตลาดและการขาย 

บริการขนสมัภาระ แผนกแม่บ้าน 
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ผู้ช่วยผู้จัดการ 

 2.5.2.3 โรงแรมขนาดใหญ่ มีจ านวนห้องพักมากกว่า 300 ห้องข้ึนไปจะแบ่งงาน
ออกเป็นแผนก  จัดประชุม (Convention) แผนกบริการส่วนหน้า (Front Office) แผนกช่าง 
(Engineer) แผนกทาวเวอร์ (Towers) แผนกพัฒนาบุคลากร (Human Resources) แผนกขาย 
(Sales) แผนกแม่บ้าน (House-Keeping) แผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) แผนก
ตรวจสอบและแผนกจัดซื้อ (Purchasing) ดังนี ้
 

 
 
ภาพท่ี 2.6 แผนผังโครงสร้างการบรหิารงานของโรงแรมขนาดใหญ่ 
แหล่งท่ีมา: การท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย, 2545 
 
  2.5.2.4 บุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 
  พนักงานระดับปฏิบัติการ คือบุคลากรของโรงแรมซึ่งเป็นหัวใจส าคัญต่อธุรกิจการ
บริการผู้ให้บริการโรงแรมซึ่งเป็นพนักงานส่วนมากจึงต้องเป็นผู้ที่มีคุณภาพ (JobDB, 2014) 
  1) แผนกงานส่วนหน้าของโรงแรม (Front Office) 
  แผนกงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม ถือว่าเป็นส่วนส าคัญต่อการส่งมอบบริการ 
โดยการเปรียบเสมือนเป็นบุคคลส่วนแรกที่จะพบปะกับผู้มาใช้บริการ ตลอดจนออกจากโรงแรม 
พร้อมทั้งยังเป็นบุคลากรที่ส าคัญต่อการให้บริการกับผู้เข้าใช้บริการ ให้เกิดความประทับใจและ
สามารถเป็นผู้ที่ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโรงแรมได้ นับว่าเป็นโอกาสที่ได้ใกล้ชิดกับลูกค้ามากที่สุด
และงานส่วนหน้ายังเกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายห้องพัก ซึ่งถือว่าเป็นรายได้หลักของโรงแรมอีกด้วย (จิต
ตินันท์ นันทไพบูลย์, 2555) ทั้งนี้การบริการส่วนหน้าของโรงแรมจะรับผิดชอบ อาทิ การเปิดประตู 

ผู้จัดการใหญ ่

แผนกแม่บ้าน แผนกทรัพยากรมนุษย ์แผนกประชุม แผนกช่าง 

ผู้จัดการ 

แผนก
ตรวจสอบ 

แผนกบริการส่วนหน้า แผนก
ขาย 

แผนกทาวเวอร ์ แผนกอาหารและ
เครื่องดืม่ 
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ขนกระเป๋า ต้อนรับ ลงทะเบียน ช าระเงิน ให้ข้อมูลข่าวสารและคืนห้องพักโดยทั้งหมดน้ีจะเกี่ยวข้อง
กับการให้บริการส่วนหน้าทั้งสิ้น (ธารีทิพย์ ทากิ, 2549) โรงแรมส่วนใหญ่จะมีการแบ่งลักษณะของ
งานและหน้าที่ออกเป็น 8 ประการดังนี้ (จิตตินันท์ นันทไพบูลย์, 2555) 
  1.1) งานต้อนรับส่วนหน้าและบริการข้อมูลข่าวสาร (Receptionist) โดยในส่วนนี้
จะรับผิดชอบในเรื่องของ การจ าหน่ายห้องพัก การต้อนรับ การลงทะเบียนลูกค้า รวมไปถึงการให้
ข้อมูลแก่ลูกค้า จนกระทั่งการคืนห้องพักของลูกค้า ถือได้ว่าเป็นการดูแลลูกค้าตั้งแต่เริ่มแรกจนถึง
ลูกค้าออกจากโรงแรม  
  1.2) งานส ารองห้องพัก (Reservation) โดยในส่วนนี้มีหน้าที่หลักคือรับผิดชอบใน
การส ารองห้องพักให้ลูกค้า และสรุปจ านวนห้องในแต่ละประเภทที่ขายออกไปแล้วให้เรียบร้อย  
  1.3) งานด้านโทรศัพท์ (Operator) โดยในส่วนน้ีท าหน้าทีร่ับผิดชอบในการให้ข้อมูล
กับลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อโรงแรม โดยการรับสาย โอนสาย การต่อสายโทรศัพท์ ทั้ง
ภายในและภายนอก เป็นต้น  
  1.4) งานการเงินส่วนหน้า (Front Cashier) โดยในส่วนงานนี้จะเกี่ยวข้องกับการ
บัญชีที่ใช้จ่าย ของลูกค้าระหว่างที่เข้าใช้บริการของโรงแรม ทั้งนี้ยังค่อยดูแลแลกเปลี่ยนเงินตราให้กับ
ลูกค้าอีกด้วย  
  1.5) งานบริการในเครื่องแบบ (Uniformed Service) โดยในส่วนนี้จะเป็นงานที่
ค่อยดูแลลูกค้าเพื่อให้บริการในหลายส่วน อาทิ การบริการรับ ส่ง การขนสัมภาระ เปิดประตู เป็นต้น 
  1.6) งานศูนย์ธุรกิจ (Business Center) โดยในส่วนนี้มีไว้ให้บริการส าหรับลูกค้า
กลุ่มนักธุรกิจที่ต้องการติดต่อทางธุรกิจ โดยภายในศูนย์ธุรกิจจะประกอบไปด้วย ห้องประชุมขนาด
เล็ก บริการเลขาส่วนตัว คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต โทรสาร ถ่ายเอกสาร และกล้องวิดีโอที่ใช้ส าหรับ
การประชุมทางไกล เป็นต้น 
  1.7) ส่วนอ านวยความสะดวกส่วนหน้า (Concierge) โดยในส่วนนี้มีหน้าที่คอย
ให้บริการและให้ความช่วยเหลอืแก่ลกูค้า ที่นอกเหนือจากการบริการที่ทางโรงแรมเตรียมไว้บริการแก่
ลูกค้า อาทิ การจองบริการท่องเที่ยวต่างๆ ซื้อบัตรเข้าชมภาพยนตร์ หรืออาจะเป็นความต้องการ
พิเศษ อาทิ ต้อการซื้อสินค้าที่ไม่ทราบข้อมูกแหล่งขาย ส่งผลให้พนักงานส่วนน้ีต้องมีความรู้รอบด้าน
อยูม่าก เพื่อจะให้บริการแก่ลูกค้าได้ 
  1.8) ส่วนประสานงานกรุ๊ปทัวร์ (Tour Coordination) โดยในส่วนน้ีมีหน้าที่ในการ
รับจองห้องพัก ต้อนรับและลงทะเบียนเข้าพักของกลุ่มทัวร์ต่างๆ และประสานงานกับทัวร์ต่างๆ 
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  2) แผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage)   
  แผนกอาหารและเครื่องดื่มแบ่งออกได้เป็น 6 แผนก ซึ่งแต่ละแผนกมีหัวหน้าแผนก
เป็นผู้ควบคุมดังนี้  
  2.1) แผนกครัว (Kitchen Department) แผนกนี้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการครัว
ทั้งหมดเช่นวางแผนการจัดท ารายการอาหารจัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารวางแผนการจัด
เทศกาลอาหารหรือจัดอาหารพิเศษประจ าห้องอาหารต่างๆเป็นต้น  
  2.2) แผนกเครื่องมือเครื่องใช้สวัสดิการ (Steward Department) แผนกนี้มีหน้าที่
ควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มให้มีสภาพสมบูรณ์สวยงามพร้อมใช้
บริการได้อย่างสะดวกสบายรวมทั้งต้องวางแผนเสนอการจัดซื้อและวางแผนการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ใน
กรณีที่ช ารุดเสียหายด้วย  
  2.3) แผนกภัตตาคารและมุมบริการ (Restaurant and Outlets Department) 
แผนกนี้แบ่งออกเป็น 2 แผนกย่อยคือ  
  - แผนกภัตตาคาร แผนกนี้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบภายในภัตตาคารทั้งหมด  
  - แผนกมุมบริการ แผนกนี้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเหมือนกันกับแผนกภัตตาคาร
ต่างกันเพียงพื้นที่ความรับผิดชอบจะเป็นภายนอกภัตตาคารทั้งหมดเช่นห้องอาหารบริเวณสระว่ายน้ า
ของโรงแรมในคลับบาร์เลานจ์ห้องคาราโอเกะ  
  2.4) แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในห้องพัก (Room Service Department) 
แผนกที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการบริการอาหารและเครื่องดื่มของลูกค้าที่มาพักในโรงแรมทั้งหมด  
  2.5) แผนกจัดเลี้ยง (Banquet Department) แผนกนี้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบทั้ง
ก่อนและหลังการจัดเรียงทั้งหมด  
  2.6) แผนกเครื่องดื่ม (Beverage) แผนกนี้มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบและจัดเตรียม
เครื่องดื่มทุกชนิดส าหรับบริการลูกค้าส่วนต่างๆของโรงแรมควบคุมการเบิกจ่ายเครื่องดื่มเพื่อก าหนด
ราคาในการขายเป็นต้น 
  3) แผนกแม่บ้าน (Housekeeping)  
  3.1) หัวหน้าแผนกแม่บ้าน (Executive Housekeeper) แผนกนี้จะข้ึนตรงกับ
ผู้จัดการใหญ่ (General Manager) หรือข้ึนตรงกับผู้จัดการส่วนหน้า (Front of House Manager) 
โดยงานหลักๆ ได้แก่ การตรวจสอบงานส่วนต่างๆ ของแผนกว่าได้มาตรฐานที่วางไว้หรือไม่ ควบคุม
งบประมาณค่าใช้จ่าย จัดตารางเวลาการท างานของพนักงาน และการฝึกอบรม อีกทั้งต้องรับผิดชอบ
เรื่องกุญแจต่างๆ ที่จะแจกจ่ายไปให้พนักงานในโรงแรม และดูแลควบคุมห้องเก็บอุปกรณ์ท าความ
สะอาดเอง ในการท างานจะต้องท างานประสานกับแผนกต้อนเป็นกลัก  
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  3.2) หัวหน้าแม่บ้าน (Head Housekeeper) หัวหน้าแม่บ้านจะคอยดูแลตรวจตรา
การท างานองผู้ช่วยแม่บ้าน หรือแม่บ้านประจ าช้ันของโรงแรม 3 คนข้ึนไป ในกรณีเป็นโรงแรมขนาด
เล็ก หัวหน้าแม่บ้านก็จะดูแลรับผิดชอบงานแผนกแม่บ้านทั้งหมด 
  3.3) แม่บ้านประจ าฟลอรห์รอืผูช่้วยแม่บ้าน (Floor Housekeeper หรือ Assistant 
Housekeeper) แม่บ้านประจ าฟลอร์จะเป็นผู้ตรวจตราของพนักงานท าความสะอาด หรือพนักงาน
ดูแลห้องพัก (Cleaning Staff/Room Attendants) เฉพาะที่ท างานอยู่ที่ ช้ันใดช้ันหนึ่งหรือส่วนใด
ส่วนหนึ่งของโรงแรม ซึ่งรวมถึงห้องพักแขกทั้งแบบห้องมาตรฐานและห้องชุด ห้องพักพนักงาน 
ทางเดิน บันได ห้องน้ าใช้ร่วมในบริเวณโรงแรม ห้องนั่งเล่น เป็นต้น 
  3.4) พนักงานดูแลห้องพัก (Room Attendant) มีหน้าที่ท าความสะอาดและ
ให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าพักของแขก เช่น ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องอาบน้ า และห้อง
ส้วม รวมถึงทางเดินหน้าห้องพักด้วย 
  3.5) หัวหน้าห้องผ้า (Linen Room Supervisor) ต้องรับผิดชอบผ้าทุกชนิดที่ใช้ใน
ห้องพักแขก (เช่น ผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดตัว ผ้าห่ม เป็นต้น) ผ้าของห้องอาหารและแผนกจัดเลี้ยง (ได้แก่ 
ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดปาก ผ้ารองถาด) และเครื่องแบบพนักงาน โดยการจ่ายผ้าที่ซักสะอาดแล้ว เก็บ
รวบรวมผ้าที่ใช้แล้ว ปะชุนผ้าที่ขาดและดูแลควบคุมการสง่ผา้ไปซักที่แผนที่แผนกซักรีดและการรับคืน 
ผ้าที่ซักแล้ว 
  4) แผนกช่าง (Engineering)  
  แผนกช่างมีหน้าที่ดูแลงานโรงแรม ตรวจสอบ และด าเนินการซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษา เช่น งานไฟฟ้า งานปูน งานไม้ งานประปา งานบ าบัดน้ าเสีย งานเครื่องปรับอากาศ งาน
โทรศัพท์ งานเหล็ก งานเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน และดูแลตรวจสอบ และ
ด าเนินการเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงแรม 
ด าเนินการวิเคราะห์การซ่อมแซมและแจ้งความต้องการในการจัดซื้อวัสดุซ่อมบ ารุง ด าเนินการจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมบ ารุงให้ตรงตามคุณลักษณะที่ก าหนดและประสานการปฏิบัติงานของ
พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อยให้กับแขกที่มาพักให้เกิดความ
ปลอดภัยที่สุดในด้านอาคารและสถานที่ 
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2.5.3 เกณฑ์มาตรฐานการวัดโรงแรมไทย 
 2.5.3.1 การแบ่งระดับดาวของโรงแรม 
   ผู้ที่รับรองมาตรฐานโรงแรมในประเทศไทย คือ มูลนิธิพัฒนามาตรฐานและบุคลากรใน
อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว เป็นองค์การความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย (ททท.) สมาคมโรงแรมไทย (THA) และสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) โดยการวัดระดับ
มาตรฐานโรงแรมในประเทศไทยนี้ ได้มีการแบ่งโรงแรมตามมาตรฐาน ซึ่งสามารถแบ่งเป็นระดับ จาก
ระดับ 1 ดาว ไป จนถึง ระดับ 5 ดาว โดยนอกเหนือจากจากการวัดในเรื่องของความปลอดภัยและ
ความสะอาดภายในโรงแรมแล้ว ยังเน้นไปในเรื่องของสิ่งอ านวยสะดวกของสถานที่พักและกายภาพ
ของสิ่งแวดล้อมของโรงแรม (Mthai.com, 2012) เพื่อที่เป็นการวัดในเรื่องของความสะดวกสบายของ
ผู้เข้าใช้บริการอีกด้วย โดยการแบ่งระดับดาวของโรงแรมสามารถแบ่งได้ดังนี้  
 โรงแรมระดับ 1 ดาว จะมีขนาดของห้องพักที่มีขนาดไม่น้อยไปกว่า 10 ตารางเมตร 
โดยมีสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐานได้แก่ เตียงนอน เก้าอี้ กระจก ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น  
 โรงแรมระดับ 2 ดาว จะมีขนาดของห้องพักที่ไม่น้อยกว่า 14 ตารางเมตร โดยจะมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกพื้นฐานได้แก่ เตียงนอนที่มีขนาด 3 ฟุตข้ึนไป และสิ่งอ านวยความสะดวกของ
โรงแรมระดับ 2 ดาวนี้จะมีเพิ่มจาก 1 ดาว ข้ึนมาคือ ทีวี น้ าดื่ม โทรศัพท์ภายใน ห้องน้ า เป็นต้น  
 โรงแรมระดับ 3 ดาว จะมีขนาดห้องพักมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 ตารางเมตร ซึ่งสิ่ง
อ านวยความสะดวกจะมีครบครัน เช่น เตียงนอน ห้องน้ าในตัว ตู้เย็น ทีวี และของใช้ส่วนตัวต่างๆ ซึ่ง
ห้องพักจะมีแบบพัดลมธรรมดา และเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น จากนั้น จะมีบริการอื่นๆที่ทางโรงแรม
จะค่อยให้บริการนอกเหนือจากสิ่งต่างๆที่โรงแรมได้ให้ในห้องพักแล้ว ก็จะมีบริการรูมเซอร์วิสตาแมว 
อาหารเช้า ห้องต่างๆที่ค่อยให้บริการ อาทิ ห้องประชุม ห้องออกก าลังกาย เป็นต้น  
 โรงแรมระดับ 4 ดาว จะมีขนาดห้องพักมีขนาดไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร  และจะมี
สิ่งอ านวยความสะดวกที่ครบครันเป็นอย่างมาก อาทิ ยาสีฟัน สบู่ ผ้าเช็ดตัว ไดร์เป่าผม ทีวี ตู้เย็น 
และเครื่องปรับอากาศ โดยโรงแรม 4 ดาวนี้จะมีบริการที่ทางโรงแรมได้ให้บริการ จะมีบริการน าเที่ยว 
บริการห้องประชุม จัดงานต่างๆ ห้องออกก าลังกาย หรือแม้แต่สระว่าน้ า และบริการอาหารเช้าฟรี  
 โรงแรมระดับ 5 ดาว จะเป็นโรงแรมที่มขีนาดใหญ่มีความหรูหราเปน็อย่างมาก ซึ่งจะมี
สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการที่ครบครันมากที่สดุ ทั้งนี้โรงแรมระดับ 5 ดาว จะเน้นไปในเรื่องของ
การให้บริการกับลูกค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อสร้างให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด และ
โรงแรมประเภทนี้ จะมีค่าบริการที่สูงกว่าทุกประเภทโรงแรมอีกด้วย  
 จะเห็นได้ว่าโรงแรมแต่ละระดับก็จะมีความแตกต่างกันไปตามล าดับ ไม่ว่าจะเป็นใน
เรื่องของสิ่งอ านวยความสะดวกที่ทางโรงแรมได้ให้กับลูกค้าหรือบริการต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ารับรู้ถึง
การให้บริการของโรงแรม เพื่อสามารถเลือกใช้บริการของโรงแรมตามความพึงพอใจของลูกค้าได้ 
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 2.5.3.2 การแบ่งประเภทขนาดของโรงแรม 
 การแบ่งขนาดของโรงแรม (Hotel Size) จะแบ่งตามจ านวนห้องพักของโรงแรมที่มีอยู่ 
ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ขนาด ได้แก่ โรงแรมขนาดเล็ก โรงแรมขนาดกลาง และโรงแรมขนาดใหญ่ ดังนี้  
 
ตารางท่ี 2.6 การแบ่งประเภทขนาดของโรงแรม 

ขนาดของโรงแรม จ านวนห้อง 
ขนาดเล็ก 1-100 
ขนาดกลาง 101-300 
ขนาดใหญ่ 301 ข้ึนไป 

 

แหล่งท่ีมา: สมาคมการบริหารโรงแรมไทย, 2557 
 
 จากตารางที่ 2.5 จะเห็นได้ว่าการแบ่งประเภทขนาดของโรงแรม สามารถแบ่งออกเปน็ 
3 ระดับ โดยที่โรงแรมขนาดเล็ก คือ โรงแรมที่มีห้องพักเดี่ยวต่ ากว่า 100 ห้อง ส่วนของโรงแรมขนาด
กลาง คือ โรงแรมที่มีห้องพัก 101-300 ห้อง และโรงแรมขนาดใหญ่ คือ โรงแรมที่มีห้องพักมากกว่า 
301 ห้องข้ึนไป ซึ่งโรงแรมขนาดใหญ่นี้จะท าการห้องพักให้มีความหรูหรา มีบริการที่ครบครัน เพื่อ
คอยต้อนรับผู้มาใช้บริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 

2.5.4 โรงแรมชายฝั่งทะเลอันดามัน 
 การศึกษาแนวทางการธ ารงรักษาบุคลากรส่วนหน้าของโรงแรมในฝั่งทะเลอันดามันทาง
ภาคใต้ของประเทศไทยน้ี ผู้วิจัยจะได้ท าการศึกษาบุคลากรของโรงแรมที่อยู่ในฝั่งทะเลอันดามัน ทั้งนี้
ผู้วิจัยจะได้อธิบายความหมายของโรงแรมที่อยู่ในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันได้ว่า เป็นโรงแรมที่อยู่ในเขต
พื้นที่ของฝั่งทะเลอันดามันทางภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งเป็นโรงแรมที่อยู่ใน 6 จังหวัด ซึ่งจะ
ประกอบไปด้วย จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล (Thai hotel 
association, 2016) โดยการวิจัยครั้งนี้ได้ท าการศึกษาโรงแรมระดับ 4 ดาว ซึ่งมีรายช่ือของโรงแรม
ดังต่อไปนี ้
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ตารางท่ี 2.7 รายช่ือโรงแรม 4 ดาว ในฝั่งทะเลอันดามันทางภาคใต้ของประเทศไทย 

ล าดับ รายชื่อของโรงแรม 4 ดาว ประเภท จังหวัด 

1. AMARI CORAL BEACH RESORT RESORT  Resort ภูเก็ต 
2. ANDAMAN BEACH SUITES HOTEL Resort ภูเก็ต 
3. ANDAMAN CANNACIA RESORT & SPA Resort ภูเก็ต 
4. ANDAMAN SEAVIEW HOTEL Resort ภูเก็ต 
5. BEST WESTERN PHUKET OCEAN RESORT Resort ภูเก็ต 
6. BEST WESTERN PREMIER BANGTAO BEACH RESORT Resort ภูเก็ต 
7. CENTARA KATA BEACH RESORT Hotel ภูเก็ต 
8. DUANGJITT RESORT & SPA Resort ภูเก็ต 
9. HOLIDAY INN RESORT PHUKET Resort ภูเก็ต 
10. IMPIANA RESORT PATONG PHUKET Resort ภูเก็ต 
11. NOVOTEL PHUKET RESORT PATONG BEACH Resort ภูเก็ต 
12. PATONG BEACH HOTEL Resort ภูเก็ต 
13. PATONG PARAGON RESORT & SPA Resort ภูเก็ต 
14. PEACH BLOSSOM Resort ภูเก็ต 
15. PEACH HILL HOTEL & RESORT Resort ภูเก็ต 
16. ROYAL PHUKET CITY HOTEL Hotel ภูเก็ต 
17. SEAVIEW PATONG HOTEL Resort ภูเก็ต 
18. SUPALAI RESORT & SPA PHUKET Resort ภูเก็ต 
19. THARA PATONG BEACH RESORT & SPA Resort ภูเก็ต 
20. THE BLUE MARINE RESORT & SPA PHUKET Resort ภูเก็ต 

21. THE ROYAL PARADISE HOTEL (ROYAL WING) Hotel ภูเก็ต 

22. AONANG VILLA RESORT Resort กระบี่ 
23. HOLIDAY INN RESORT KARBI AO NANG BEAC Resort กระบี่ 
24. KRABI TIPA RESORT Resort กระบี่ 
25. MARITIME PARK & SPA RESORT Resort กระบี่ 
26. PAKASAI RESORT Hotel กระบี่ 
27. RED GINGGER CHIC RESORT Resort กระบี่ 
28. CENTARA SEAVIEW RESORT KHAOLAK Resort พังงา 

 

แหล่งท่ีมา: Thai hotel association, 2016 
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จากตารางที่ 2.6 แสดงให้เห็นถึงรายช่ือโรงแรมระดับ 4 ดาว ในฝั่งทะเลอันดามันทางภาคใต้
ของประเทศไทย ซึ่งมีทั้งหมด 28 แห่ง และมีที่ตั้งอยู่ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ 
และจังหวัดพังงา เนื่องด้วยโรงแรมใน 3 จังหวัดนี้ เป็นสมาชิกของสมาคมโรงแรมแห่งประเทศไทย 
(Thai hotel association, 2016) โดยได้รับการรับรองมาตรฐานของโรงแรม และสมาชิกของสมาคม
โรงแรมนี้ได้มีการแบ่งระดับของโรงแรมที่ชัดเจนที่อยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมโรงแรมแห่งประเทศ
ไทย 

  

2.6 บทสรุปแนวคิด ทฤษฏี และทบทวนวรรณกรรม 

  การศึกษาแนวทางการธ ารงรักษาบุคลากรส่วนหน้าของโรงแรมในฝั่งทะเลอันดามันทาง
ภาคใต้ของประเทศไทย โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการธ ารง
รักษาบุคลากร ซึ่งมีแนวคิด ทฤษฏี และการทบทวนวรรณกรรมดังนี้ แนวคิดเกี่ยวกับการธ ารงรักษา
บุคลากร (Employee Retention) ต่อมาจะเป็นในเรื่องของแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับความ
ผูกพันต่อองค์การ (Employee Engagement) แนวความคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตใน
การท างาน (Quality of Working Life) ล าดับถัดมาจะเป็นแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development) และสุดท้ายก็จะเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับที่
พักหรือธุรกิจโรงแรม โดยในเนื้อหาของแนวคิดและทฤษฏีของปัจจัยต่างๆก็จะมีประเด็นในเรื่องของ 
นิยามและความหมาย องค์ประกอบของปัจจัยต่างๆ ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยน้ันๆ การสกัดตัวแปร
ย่อยที่จะน ามาศึกษา เพื่อตั้งเป็นข้อค าถามของการศึกษาในครั้งนี้ และสุดท้ายจะเป็นในเรื่องของ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 



 
 

บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 โดยการศึกษาวิจัยในเรื่องของแนวทางการธ ารงรักษาบุคลากรของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัด
ภูเก็ตนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึงปัจจัยในเรื่องความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การ คุณภาพ
ชีวิตในการท างาน และการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ ที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากรของ
โรงแรม โดยจะศึกษาพนกังานของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต โดยได้ใช้การวิจัยแบบผสม (Mixed 
Method Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการน าการวิจัยคุณภาพมาช่วยในการอธิบายผลของงานวิจัย
เชิงปริมาณ เพื่อให้ผลการวิเคราะห์มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งข้ึน (Creswell, 2014) โดยการศึกษา
จะมีวิธีการด าเนินงานตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 3.1 ข้ันตอนการด าเนินงานวิจัย (Process of Research) 
 3.2 กรอบแนวคิดการศึกษา (Conceptual Framework)  
 3.3 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
  3.3.1 การก าหนดประชากรและการเลือกสุ่มตัวอย่าง 
  3.3.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  
  3.3.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.4 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
  3.4.1 การก าหนดประชากรและการเลือกสุ่มตัวอย่าง 
  3.4.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
  3.4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.5 ระยะเวลาในการท าวิจัย  
 3.6 จริยธรรมงานวิจัย 3.7 บทสรุประเบียบวิธีวิจัย  
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3.1 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย (Process of Research)  

 เพื่อให้การด าเนินการศึกษาวิจัยเป็นไปตามข้ันตอน และระเบียบวิธีวิจัย ผู้ วิจัยจึงได้
ด าเนินการไปตามขั้นตอน โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอนได้ดังนี ้
  ข้ันตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการ เป็นข้ันตอนที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาทบทวน
วรรณกรรม แนวความคิด ทฤษฏี และระเบียบวิธีวิจัย โดยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลหรือปัจจัยต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการธ ารงรักษาบุคคลากร ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้างานวิจัย หนังสือ หรือเว็บไซต์ 
ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ และได้ท าการขอค าปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในวิทยานิพนธ์ เพื่อ
สร้างเป็นโครงร่างและเสนอขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ ในการศึกษาในครั้งนี้ 
  ข้ันตอนที่ 2 การด าเนินการวิจัย เป็นข้ันตอนที่ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ก าหนด
กรอบแนวความคิดและวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย จากนั้นสร้างเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัย
หรือแบบสอบถาม น ามาแก้ไข และปรับปรุง และท าการสรุปข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร 
หลักการ แนวคิด และทฤษฏีในเรื่องของการธ ารงรักษาบุคลากรของโรงแรมหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
จากนั้นผู้วิจัยจะเตรียมลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลของการศึกษาวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ที่ผู้วิจัยได้
ก าหนดไว้ เพื่อน าข้อมูลมาอภิปรายผลในข้ันตอนต่อไป 
  ข้ันตอนที่ 3 รายงานผลการวิจัย เป็นข้ันตอนที่ต้องสรุปผลการวิจัยและจัดท าร่าง
รายงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมสอบวิทยานิพนธ์ จากนั้นจะท าการตรวจสอบและแก้ไข
ตามข้อเสนอของคระกรรมการคุมสอบวิทยานิพนธ์ จัดพิมพ์รูปเล่มวิทยานิพนธ์ และเสนอเรื่องต่อ
คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่ออนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา  
 

3.2 กรอบแนวคิดการศึกษา (Conceptual Framework) 

 การวิจัยเรื่องแนวทางการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัด
ภูเก็ต ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวคิดในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จากแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากร โดยได้ท าการศึกษาปัจจัยของตัวแปรดังต่อไปนี้ 1) ปัจจัย
ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การ 2) ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างาน 3) ปัจจัยการพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพ โดยกรอบแนวคิดการศึกษานี้พัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรมดังที่เห็นได้
จากบท แนวคิด ทฤษฏี และทบทวนวรรณกรรม โดยมีรูปแบบของกรอบแนวคิดการศึกษาดังนี้ 
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ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดของการศึกษา 
แหล่งท่ีมา: พัฒนาจากการศึกษาในครั้งนี้  

H3
3 

ปัจจัยความผูกพนัของพนักงานที่มตี่อองคก์าร 
1. ความเช่ือม่ันและการยอมรับเป้าหมายขององค์การ  
2. ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์การ  
3. ความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกภาพในองค์การ 

 

ปัจจัยคณุภาพชีวิตในการท างาน 
1) ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ  
2) สภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัยและถูกสุขภาพลักษณะ  
3) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  
4) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน  
5) สังคมสัมพันธ์  
6) สิทธิส่วนบุคลในการท างานหรือธรรมนูญในองค์การ  
7) ความดุลยภาพระหว่างานและกับชีวิตส่วนบุคคล  
8) ชีวิตการท างานที่มีความเกี่ยวข้องกับสังคม 

ปัจจัยการพัฒนาความกา้วหน้าในอาชีพ 
1) ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 
2) ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง 
3) ความก้าวหน้าในเงินเดือน 

 
 

การคงอยู่ของบุคลากรระดบัปฏบิตัิการ
ของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเกต็ 

 
 

แนวทางการธ ารงรักษาบคุลากรระดับ
ปฏบิตัิการของโรงแรม 4 ดาว  

ในจังหวัดภูเกต็  

การสัมภาษณ ์
ผู้บริหารและผูจ้ัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์ 

H1 

H2 
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3.3 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจัยที่ใช้ข้อมูลเป็นตัวเลขและ
วิถีทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล (Statistical Analysis) การวิจัยประเภทนี้มักใช้ตัวเลขและค่าสถิติ
ยืนยันแสดงผลการวิจัยในเชิงปริมาณว่ามีค่ามากน้อยเพียงใดหรือมีจ านวนเท่าไหร่เพื่อน ามาอธิบายใน
สิ่งที่ต้องการศึกษาวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) จะพยายามออกแบบวิธีการ
วิจัยให้มีการควบคุมตัวแปรที่ ศึกษา จ าเป็นต้องจัดเตรี ยมรวบรวมข้อมูลให้มีคุณภาพ จัดท า
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐานและใช้วิถีการทางสถิติมาช่วยวิเคราะห์และประมวลข้อสรุป
เพื่อให้เกิดความคลาดเคลื่อน (Error) ให้น้อยที่สุด (อัศวิน แสงพิกุล , 2556) ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้มี
กระบวนการในด าเนินงานดังนี้ 
 

3.3.1 การก าหนดประชากรและการเลือกสุ่มตัวอย่าง  
 3.3.1.1 ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือ พนกังานระดับปฏิบัติการของโรงแรมระดับ 
4 ดาว ซึ่งจะเป็นพนักงานที่ยังคงปฏิบตัิงานอยู่ภายในโรงแรมระดับ 4 ดาว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะ
ประกอบไปด้วย แผนกงานส่วนหน้า แผนกแม่บ้าน แผนกช่าง และแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งนี้
ผู้วิจัยได้เลือกเฉพาะโรงแรมระดับ 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต เนื่องด้วยจากปัญหาการขาดแคลนพนักงาน
โรงแรมในฝั่งทะเลอันดามันทางภาคใต้ของประเทศไทยดังที่ผู้วิจัยได้กล่าวไว้ในความเป็นมาและ
ความส าคัญของปัญหา (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2559) จะเห็นได้ว่าจังหวัดที่อยู่ในฝั่งทะเลอันดา
มันจะประกอบไปด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดสตูล จังหวัด
ระนอง และจังหวัดตรัง จากที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาโรงแรมต่างๆที่อยู่ภายใน 6 จังหวัดนี้ จึงพบว่า
โรงแรมที่อยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมโรงแรมแห่งประเทศไทยจะมีการแบ่งระดับดาวของโรงแรมไว้
อย่างชัดเจนและได้รับการรับรองมาตรฐานของโรงแรมไว้อีกด้วย (Thai hotel association, 2016) 
เมื่อดูจ านวนของโรงแรมใน 6 จังหวัดนี้แล้วจะเห็นได้ว่า จ านวนของโรงแรมที่มีมากที่สุดจะอยู่ใน
จังหวัดภูเก็ตและโรงแรมระดับ 4 ดาวที่มีมากที่สุดก็จะอยู่ในจังหวัดภูเก็ตด้วยเช่นกัน ดังที่จะเห็นได้
จากตารางที่ 3.1 จ านวนของโรงแรมที่อยู่ในสมาคมโรงแรมแห่งประเทศไทย ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกที่จะ
ศึกษาเฉพาะโรงแรมระดับ 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ตเท่านั้น เนื่องด้วยความเป็นไปได้ของโรงแรมระดับ 4 
ดาวที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการในเรื่องของการธ ารงรักษาบุคลากรเพียงแต่อาจจะมีบางปัจจัยที่
จะต้องท าการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของการธ ารงรักษาบุคลากรของโรงแรม  
และโรงแรมที่ผู้วิจัยไม่ได้เลือกที่จะท าการศึกษา อาทิ โรงแรมระดับ 5 ดาว ซึ่งเป็นโรงแรมที่ข้ึนช่ือใน
เรื่องของการบริหารจัดการภายในองค์การที่ดีและยังมีศักยภาพของการบริหารจัดการในเรื่องของการ
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ธ ารงรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงอยู่แล้ว ดังจะเห็นได้จากโรงแรมในเครือ Marriott และ Starwood ที่
เป็นโรงแรมในเครือระดับโลก ได้มีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการธ ารง
รักษาบุคลากร ซึ่งผู้บริหารของโรงแรมเหล่านี้เช่ือว่าการรักษาพนักงานให้ คงอยู่และสามารถ
ปฏิบัติงานอยู่กับองค์การได้ยาวนานที่สุดถือเป็นสิ่งที่ส าคัญที่องค์การต้องค านึงถึง และโรงแรมระดับ 
3 ดาวลงมาผู้วิจัยก็ไม่ได้ท าการเลือกที่จะศึกษาเนื่องด้วยข้อจ ากัดของโรงแรมระดับ 3 ดาวที่มีมาก 
อาทิ ต้นทุน กายภาพของโรงแรม และการบริหารจัดการที่มีข้อจ ากัด (ICMR, 2004) ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ไม่ได้ท าการศึกษาโรงแรมเหล่าน้ี 
 
ตารางท่ี 3.1 จ านวนของโรงแรมทีอ่ยู่ในสมาคมโรงแรมแห่งประเทศไทย 

ระดับโรงแรม จ านวนโรงแรมท่ีเป็น
สมาชิกท่ัวประเทศ 

จังหวัดท่ีอยู่ติดชายฝั่งทะเลอันดามันทางภาคใต้ของประเทศไทย 

ภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง สตูล ระนอง 

2 ดาว 3 - - - - - - 
3 ดาว 52 2 4 - - 1 - 
4 ดาว 92 21 6 1 - - - 
5 ดาว 65 8 4 1 1 1 - 
รวม 212 31 14 2 1 2 - 

 

แหล่งท่ีมา: Thai hotel association, 2016 
 
  2.3.1.2 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานระดับปฏิบัติการของโรงแรมระดับ 4 
ดาว ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะปฏิบัติงานอยู่ในแผนกงานส่วนหน้า แผนกแม่บ้าน แผนกช่าง และแผนก
อาหารและเครื่องดื่ม โดยโรงแรมระดับ 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต ที่เป็นสมาชิกของสมาคมโรงแรมแห่ง
ประเทศไทยมีอยู่ทั้งหมด 21 แห่ง (Thai hotel association, 2016) ทั้งนี้ผู้ วิจัยจะท าการศึกษา
โรงแรมเพียง 19 แห่งเท่านั้น โดยจะท าการศึกษาเฉพาะโรงแรมที่มีขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
เนื่องจากจะสามารถท าให้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างได้ง่าย เพราะจ านวนพนักงานโรงแรมที่มีความ
สอดคล้องกับขนาดของโรงแรมนั้นเอง โดยจะเห็นรายช่ือของโรงแรมจากตารางที่ 3.2 ขนาดของ
โรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต โดยการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนของกลุ่มตัวอย่างที่แน่นอน 
ดังนั้นจึงได้ใช้วิธีการค านวณโดยใช้สูตรของ W.G.cochran ซึ่งเป็นสูตรการค านวณที่ไม่ทราบข้อมูล
ของกลุ่มตัวอย่างที่แน่นอน (อัศวิน แสงพิกุล, 2556) ดังนี้ 
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 ตัวอย่างของการค านวณค่าตามสูตรของ W.G.cochran 
   
 
เมื่อ n คือ  จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
 P คือ สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยต้องการสุ่ม (โดยทั่วไปนิยมใช้สัดส่วน 30% หรือ 0.30) 
  Z คือ ระดับความมั่นใจที่ก าหนดหรือระดับนัยส าคัญทางสถิติ เช่น 
  Z ที่ระดับนัยส าคัญ 0.10 เท่ากับ 1.65 (ความเช่ือมั่น90%) >> Z = 1.65 
  Z ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 เท่ากับ 1.96 (ความเช่ือมั่น95%) >> Z = 1.96 
  Z ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 เท่ากับ 2.58 (ความเช่ือมั่น99%) >> Z = 2.58 
 d คือ สัดส่วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดข้ึนได้ (จะต้องสอดคล้องกับค่า Z ที่ระดับความ
เช่ือมั่นน้ันๆ) เช่น 
  ระดับความเช่ือมั่น90% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.10 
  ระดับความเช่ือมั่น95% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 
  ระดับความเช่ือมั่น99% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.01 
ทั้งนี้ผู้วิจัยจะแทนค่าด้วยระดับความเช่ือมั่นอยู่ที่ 95% ซึ่งมีสัดส่วนความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ 0.05 
  

 แทนค่าได ้
   
   n = (0.50) (1-0.50)    
         (1.96)2 (0.50)2 
   n = (0.50) (0.50) 
        (3.8416)0.0025 
   n = 0.9604 
         0.0025 
   n = 384.16 ≈ 400 
 งานวิจัยจ าเป็นต้องใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ 
โดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเช่ือมันร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการ
ประเมินผลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาโดย
ท าการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) อยู่ที่ 400 กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่
เงื่อนไขก าหนด คือไม่น้อยกว่า 384 ตัวอย่าง โดยจะท าการสุ่มแบบเจาะจง (Porposive Sampling) 
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โดยการตอบรับของโรงแรมมีเพียง 12 แห่งเท่าน้ัน ผู้วิจัยจึงต้องได้ท าการเก็บแบบสอบถาม โรงแรม
ละ 34 กลุ่มตัวอย่าง จากโรงแรมทั้งหมด 12 แห่ง  
 
ตารางท่ี 3.2 ขนาดของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 

ขนาดของโรงแรม รายชื่อของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต จ านวนห้องพัก 

โรงแรมขนาดใหญ่ 

DUANGJITT RESORT & SPA  508 

HOLIDAY INN RESORT PHUKET  398 

THE ROYAL PARADISE HOTEL (ROYAL WING)  350 

AMARI CORAL BEACH RESORT RESORT  345 

โรงแรมขนาดกลาง 

THE BLUE MARINE RESORT & SPA PHUKET  266 

ROYAL PHUKET CITY HOTEL  251 

PATONG BEACH HOTEL  245 

BEST WESTERN PHUKET OCEAN RESORT  240 

BEST WESTERN PREMIER BANGTAO BEACH RESORT  235 

PEACH HILL HOTEL & RESORT  228 

NOVOTEL PHUKET RESORT PATONG BEACH  217 

THARA PATONG BEACH RESORT & SPA  180 

ANDAMAN SEAVIEW HOTEL  161 

CENTARA KATA BEACH RESORT  158 

SUPALAI RESORT & SPA PHUKET  144 

SEAVIEW PATONG HOTEL  141 

ANDAMAN BEACH SUITES HOTEL  140 

PATONG PARAGON RESORT & SPA  114 

ANDAMAN CANNACIA RESORT & SPA  105 

โรงแรมขนาดเล็ก 
PEACH BLOSSOM RESORT  78 

IMPIANA RESORT PATONG PHUKET  71 
 

แหล่งท่ีมา: Thai hotel association, 2016 
 
 จากตารางที่ 3.2 ขนาดของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต แสดงให้เห็นถึงขนาดของโรงแรม
ในระดับต่างๆ ซึ่งจะประกอบไปด้วย โรงแรมขนาดเล็ก โรงแรมขนาดกลาง และโรงแรมขนาดใหญ่ 
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โดยโรงแรมขนาดเล็กที่มหี้องพักต่ ากว่า 100 ห้อง จะมีอยู่ 2 แห่ง โรงแรมขนาดกลางที่มีห้องพัก 101-
300 ห้อง จะมีอยู่ 15 แห่ง และโรงแรมขนาดใหญ่ที่มีห้องพัก 301 ห้องข้ึนไป จะมีอยู่ 4 แห่ง โดยการ
แบ่งขนาดของโรงแรมสามารถดูได้จาก ตารางที่ 2.6 การแบ่งประเภทขนาดของโรงแรม 
 

3.3.2 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาทบทวนวรรณกรรม ทฤษฏี 
แนวความคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้ 
 3.3.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการธ ารงรักษาบุคลากร และปัจจัย
ต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากรของโรงแรม 
 3.3.2.2 ก าหนดนิยามของตัวแปรและตัวช้ีวัดที่จะท าการศึกษา โดยต้องให้มีเนื้อหาที่
ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 3.3.2.3 สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีค าถามชนิดปลายปิดและปลายเปิด 
โดยแบ่งโครงสร้างของค าถามออกเป็น 4 ส่วนได้แก่  
 ส่วนที่ 1 เป็นการเก็บข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งจะประกอบไปด้วย เพศ 
อายุ การศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการท างาน สถานภาพการสมรส อายุการท างาน และรายได้ 
(เฉลี่ยต่อเดือน) ซึ่งในส่วนนี้ได้ออกแบบมาจากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องของความผูกพันของ
พนักงานที่มีต่อองค์การ 
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับปัจจัยความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การ    
 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างาน 
 ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับปัจจัยการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ  
 โดยแบบสอบถามในส่วนที่ 2,3,4 จะมีค าถามปลายเปิดที่เกี่ยวกับข้อเสนอแนะถึง
ปัจจัยอื่นๆที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 
อยู่ในส่วนท้ายของค าถามแต่ละส่วน ทั้งนี้ลักษณะของแบบสอบถามในแต่ละส่วนจะเป็นมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ผูวิ้จัยได้ศึกษาและสร้างมาจากทฤษฏี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อค าถามในแต่ละด้านจะประกอบไปด้วยค าถามดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 3.3 ปจัจัยและตัวแปรของการศึกษาวิจัยซึ่งจะน ามาเป็นข้อค าถามของการศึกษาในครั้งนี ้

ปัจจัยหลัก ตัวแปร 
 ความเช่ือมั่นและการยอมรับเป้าหมายขององค์การ 

ความผูกพันต่อองค์การ ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์การ 
 ความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกภาพในองค์การ 
 ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 
 สภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 
 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

คุณภาพชีวิตในการท างาน ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 
 สังคมสัมพันธ์ 

  สิทธิส่วนบุคคลในการท างานหรือธรรมนูญในองค์การ 
 ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนบุคคล 
 ชีวิตการท างานที่มีความเกี่ยวข้องกับสังคม 
 การพัฒนาความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 

การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ การพัฒนาความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง 
 การพัฒนาความก้าวหน้าในเงินเดือน 

 

แหล่งท่ีมา: พัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรมและการสกัดตัวแปร ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
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 3.3.2.4 เกณฑ์การให้คะแนน  
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนน โดยได้จ าแนก
ออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งจะมีข้อค าถามว่าแต่ละข้อตรงกับระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่
ในระดับใด โดยมีการก าหนดเกณฑ์การพิจารณาดังต่อไปนี้  
 
ตารางท่ี 3.4 ตารางมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของ Likert 

ระดับความคิดเห็น ค่าคะแนนหรือคา่น้ าหนักของตัวเลือก 
มากที่สุด หรือ เห็นด้วยมากทีสุ่ด 5 คะแนน 

มาก หรือ เห็นด้วยมาก 4 คะแนน 
ปานกลาง หรอื เห็นด้วยปานกลาง 3 คะแนน 

น้อย หรือ เห็นด้วยน้อย 2 คะแนน 
น้อยที่สุด หรือ เห็นด้วยน้อยที่สุด 1 คะแนน 

 

แหล่งท่ีมา: การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS, 2552 
  

 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช้ค่าเฉลี่ย (𝑋) 
เป็นตัวสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บมาได้จากจ านวนตัวอย่างทั้งหมด โดยได้มีการจัดระดับค่าเฉลี่ย
เป็นช่วงดังต่อไปนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552)  
  พิสัย = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด                    
    จ านวนช้ัน      
           =   5  -   1                                       
                5      
    =      0.8 
 น ามาแบ่งเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ได้ดังนี้  
 ค่าเฉลี่ย (คะแนน) 4.21 - 5.00 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด หรือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 ค่าเฉลี่ย (คะแนน) 3.41 - 4.20 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มาก หรือ เห็นด้วย  
 ค่าเฉลี่ย (คะแนน) 2.61 - 3.40 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง หรือ ไม่แน่ใจ  
 ค่าเฉลี่ย (คะแนน) 1.81 - 2.60 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อย หรือ ไม่เห็นด้วย  
 ค่าเฉลี่ย (คะแนน) 1.00 - 1.80 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อยที่สุด หรือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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3.3.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการออกแบบสอบถาม โดยได้ท าการทดสอบความ
เที่ยงตรง (Validity) และความเช่ือมั่น (Reliability)  
 3.3.3.1 ศึกษาเอกสาร หนังสือ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องของ
การธ ารงรักษาบุคลากรของโรงแรม เพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวคิดและเป็นแนวทางการสร้าง
แบบสอบถามในการศึกษาวิจัย  
 3.3.3.2 สร้างแบบสอบถาม โดยใช้ค าจ ากัดความหรือนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการตามตัว
แปรที่ก าหนดไว้เป็นหลักในการสร้างค าถามต่าง ๆ ให้ครอบคลุมตัวแปรที่ท าการศึกษาทั้งหมดและมี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยประกอบไปด้วย 4 ด้านดังนี้  

1) ด้านความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การ 
2) ด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน 
3) ด้านการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 
4) ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร 

 3.3.3.3 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณา
ให้ค าปรึกษา แนะน าตรวจสอบให้มีความถูกต้อง ชัดเจนและสมบูรณ์ รวมทั้งการพิจารณาส านวน
ภาษาที่ใช้ในข้อความว่าสอดคล้องกับลักษณะที่ต้องการศึกษาหรือไม่ เพื่อเป็นเครื่องมือที่มีความ
เที่ยงตรง ด้านเนื้อหา (Content validity) โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าตั้งแต่ 0.5 – 1.00 
แสดงว่าข้อค าถามนั้นมีความตรง สามารถใช้เป็นแบบสอบถามได้ แต่หากค่าดัชนีความสอดคล้องและ
ความตรงเชิงเนื้อหา (Index of Item Objective Congruence: IOC) มีต่ ากว่า 0.5 แสดงว่าข้อ
ค าถามนั้นยังใช้เป็นแบบสอบถามไม่ได้ ควรที่จะแก้ไขหรือปรับปรุงอีกที (อัศวิน แสงพิกุล, 2556) 

  
 สูตรในการค านวณ IOC 
   

   IOC  =  ∑ R 
        N   
   
  IOC คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด  
  R  คือ คะแนนของผู้เช่ียวชาญ  

  ∑ R คือ ผลร่วมของคะแนนผู้เช่ียวชาญแต่ละคน  

  N คือ จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
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 3.3.3.4 ปรับปรุงและแก้ไขแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมยิ่งข้ึน ก่อน
น าไป ทดลองใช้ (Tryout) 
 3.3.3.5 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงใน (ข้อที่ 3.3.3.4) ไปท าการทดสอบ (Try out) 
กับกลุ่มทดลอง ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับประชากรที่ต้องการศึกษา จ านวน 30 ชุด ก าหนดพื้นที่กลุ่ม
ทดลองแจกแบบสอบถามคือ พนักงานระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว  
 3.3.3.6 น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด มาค านวณหาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้เกณฑ์ 
วิเคราะห์ค่า สัมประสิทธ์ิ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha) โดยมีค่า 0.75 แสดงถึง
แบบสอบถามนั้นว่ามีความน่าเช่ือถือสามารถน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลได้ (อัศวิน แสงพิกุล, 2556) 
 

3.3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือการวิจัย (Research Instrument) หมายถึงสิ่งที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการวิจัยจากประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง โดยเครื่องมือการวิจัยจะประกอบไปด้วยประเด็นต่างๆ 
ที่ผู้วิจัยต้องการค้นคว้าหาค าตอบ (Creswell, 2014) เนื่องจากในการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยอาศัยเครื่องมือวิจัย ที่จะน าไปวิเคราะห์และสรุปผล เพื่อให้ได้ค าตอบตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งข้อมูล
ปฐมภูมินี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) 
จ านวน 400 ชุด ซึ่งเป็นเครื่องมอืที่รวบรวมข้อมูลในการเก็บกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้แก่กลุ่มพนักงานระดับ
ปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 
 

3.3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงรหัสค าตอบลงในข้อมูลและให้คะแนนในแต่ละข้อ แล้ว
บันทึกข้อมูลทั้งหมดลงในคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences)  
 3.3.5.1 สถิติเชิงพรรณนาเป็นสถิติที่ใช้อธิบายหรือบรรยายคุณลักษณะของประชากร
หรือกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมมาได้ โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ร้อยละ (Percentage) และ
ค่าความถ่ี (Frequency) ในการวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ โดยประกอบไปด้วย เพศ อายุ 
การศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน สถานภาพการสมรส อายุการท างาน และรายได้ (เฉลี่ย
ต่อเดือน)  
 3.3.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากท าการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์แล้ว จึง
ด าเนินการ วิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง โดยการวิจัยครั้งนี้ได้ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
ส ถิติ  (SPSS) วิเคราะห์ สหสัมพัน ธ์แบบ เพี ยรสัน (Pearson Product Moment Correlative 
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Coefficient) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม และสถิติในการวิเคราะห์ใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบวิธีคัดเลือกแบบข้ันตอน 
(Stepwise Selection) โดยจะท าการวิเคราะห์ถึงปัจจัยความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การ 
ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างาน และปัจจัยการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อศึกษาว่าปัจจัยใดที่
มีอิทธิต่อการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต จากการทบทวน
วรรณกรรมงานวิจัยของผู้วิจัยหลายท่านที่ท าการศึกษาหาปัจจัยที่มีอิทธิพล ส่วนใหญ่จะใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบวิธีคัดเลือกแบบ
ข้ันตอน (Stepwise Selection) และการวิเคราะห์นี้จะเป็นการวิเคราะห์ถึงตัวแปรต้นที่มีอิทธิพลต่อ
ตัวแปรตามได้อย่างชัดเจน (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2553) ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท าการเลือกที่จะหาปัจจัยที่มี
อิทธิพลจากสถิตินี้ และเนื่องด้วยสถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) แบบวิธีคัดเลือกแบบข้ันตอน (Stepwise Selection) สามารท าให้ผู้ วิจัยเข้าใจได้ง่าย
ส าหรับการอ่านค่าในครั้งนี้  
 

3.4 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิจัยเพื่อแสวงหาความรู้โดยอาศัย
วิธีการเชิงประสบการณ์ (Empirical Method) หรือเป็นวิธีค้นหาความจริงจากเหตุการณ์ และ
สภาพแวดล้อมที่มีอยู่ตามความเป็นจริง โดยพยายามวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์กับ
สภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ (Insight) จากภาพรวมของหลายมิติ ความหมายน้ี
จึงตรงกับความหมายของการวิจัยเชิงธรรมชาติ (Naturalistic Research) ซึ่งจะใช้เทคนิควิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูล อาทิ การเล่าเรื่อง การบรรยายเปรียบเทียบ หรือการวิเคราะห์เนื้อหา เป็นต้น 
 โดยวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรมนี้เป็นการสัมภาษณ์
เพื่อขอข้อเสนอแนะถึงแนวทางในการธ ารงรักษาบุคลากรของโรงแรมเพื่อน าข้อมูลมาสร้างเป็น
ข้อเสนอแนะแนวทางของการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาวในจังหวัดภูเก็ต 
 

3.4.1 การก าหนดและการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
  การวิจัยเรื่องแนวทางการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติงานของโรงแรม 4 ดาว ใน
จังหวัดภูเก็ต ได้ท าศึกษากับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล เพื่อสร้างเป็นแนวทางในการธ ารงรักษาบุคลากรของ
โรงแรม ซึ่งจะก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในท าการสัมภาษณ์ ดังนี้  
  ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยคือ ผู้บริหารหรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรม
ระดับ 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ตทางภาคใต้ของประเทศไทย 
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  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยคือ กลุ่มของผู้บริหารหรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ของโรงแรมระดับ 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต ทั้ง 19 แห่ง ที่เป็นโรงแรมขนาดกลางและขนาดใหญ่เท่านั้น 
โดยการสัมภาษณ์จะใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จนกว่าจะได้ข้อมูลที่ซ้ า 
8 ถึง 12 คน ดังจะเห็นรายช่ือของโรงแรมได้จากตารางที่ 3.2 ขนาดของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัด
ภูเก็ต ซึ่งการศึกษาของ Boeije ได้กล่าวไว้ว่าการวิจัยเชิงคุณภาพ ควรใช้ประมาณ 6 ถึง 8 กลุ่ม
ตัวอย่างที่จะเพียงพอให้ผู้วิจัยเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา (Boeije, 2010) ทั้งนี้จากการตอบ
รับของผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรมที่อนุญาตให้เข้าสัมภาษณ์จะมีทั้งหมดเพียง 12 ท่าน 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท าการสัมภาษณ์เพียง 12 ท่าน โดยข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จากการสัมภาษณ์ทั้ง 12 ท่านนี้
ถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่เพียงพอต่อการวิจัยในครั้งนี้ 
 

3.4.2 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 
 เครื่องมือในการวิจัยในครั้งนี้จะใช้แบบสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหารหรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์เกี่ยวกับแนวทางในการธ ารงรักษาบุคลากรของโรงแรม โดยจะใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง ซึ่งการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเป็นการสมัภาษณ์ที่นิยมใช้กัน โดยการสัมภาษณ์ลักษณะ
นี้จะอยู่กึ่งกลางระหว่าง การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) และการสัมภาษณ์
แบบไม่มีโครงสร้าง (Non-Structured Interview) ซึ่งจะมีลักษณะที่มีความเจาะจงและความยืดหยุ่น
ของการสัมภาษณ์ได้ (กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย, 2554) ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้างจึงเป็นประโยชน์อย่างมาก ส าหรบัผูวิ้จัยที่ต้องการเปรียบเทียบข้อมูลจากผู้มีส่วนร่วมในการ
วิจัยหลายคนพร้อมกับต้องการ ความเข้าใจลึกซึ้งในการวิจัยและประสบการณ์ของแต่ละคน การ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเป็นการอุดจุดอ่อนของทั้งการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบไม่มี
โครงสร้าง การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างจึงเป็นที่นิยมในหมู่นักวิจัยเชิงคุณภาพไม่น้อยไปกว่าการ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง และการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความ
เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี ้
 

3.4.3 การเก็บรวบร่วมข้อมูล  
 3.4.3.1 ผู้วิจัยท าเรื่องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเข้าสัมภาษณ์ในองค์การ 
จากคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งจะเป็นหนังสือที่อนุมัติจาก
ทางคณะโดยมีท่านคณบดีเป็นผู้เซ็นรับรอง 
 3.4.3.2 เมื่อได้หนังสือขอความอนุเคราะห์จากคณะเรียบร้อยแล้ว จากนั้นผู้วิจัยจึงได้
ท าการติดต่อไปยังโรงแรมที่ได้เลือกไว้เพื่อนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเข้าพบผู้บริหารหรือ
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในการสัมภาษณ์เรื่องแนวทางการธ ารงรักษาบุคลากรของโรงแรม 
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  3.4.3.3 ผู้วิจัยเข้าพบผู้บริหารหรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรมเพื่อขอ
สัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ทางโรงแรมได้ติดต่อกลับมาเพื่อเข้าสัมภาษณ์ในเรื่องของแนว
ทางการธ ารงรักษาบุคลากรของโรงแรมต่อไป 
 

3.4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการของ ไมล์ และฮูเบอร์แมน (Miles & Huberman, 
1994) โดยในการวิเคราะห์นี้จะมีลักษณะคล้ายกับการวิเคราะห์ เนื้อหาแบบ (Content Analysis)  
โดยมีวิธีการวิเคราะห์ดังนี้ 
 วิธีที่ 1 การจัดระเบียบข้อมูล คือ การถอดเทปสัมภาษณ์ การจดบันทึกข้อมูลและการ
เขียนสรุปทันทีหลักการเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ในแต่ละวัน และท าการอ่านท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
เนื้อหาในเรื่องที่สัมภาษณ์ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับแนวทางการธ ารงรักษาของพนักงานโรงแรม จากนั้นก็
น ามาอภิปรายผลของผู้ให้สัมภาษณ์แล้วจึงให้รหัสในตัวอย่างแต่ละรายด้วย 
 วิธีที่ 2 การแสดง ผู้วิจัยต้องท าการจ าแนกข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งได้ท าการให้
รหัสของผู้สัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว คือเป็นการจัดกลุ่มใหม่ตามรหัสที่ให้ในข้ันตอนแรก 
 วิธีที่ 3 การสรุป ผู้วิจัยต้องท าการสรุปข้อมูลที่ได้ว่ามีความสมบรูณ์ มากน้อยเพียงได้
จากนั้นก็น าข้อมูลทั้งหมดมาเขียนข้อสรุปจากการที่ได้สัมภาษณ์ในกลุ่มของผู้บริหารและผู้จัดการฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรมในเรื่องแนวทางการธ ารงรักษาบุคลากรของโรงแรม 
 และวิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลแก่นสาระ (Thematic Analysis) ซึ่งเป็นวิธีการในการระบุ 
วิเคราะห์ การจัดระบียบข้อมูล และการรายงานสรปุผลความคิดเห็น (Bordens and Abbott, 1999)  
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3.5 ระยะเวลาในการท าวิจัย 

3.5.1 ตารางแสดงระยะเวลาในการท าวิจัย 
 การศึกษาในเรื่องของแนวทางการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติงานของโรงแรม 4 ดาว ใน
จังหวัดภูเก็ต ผู้วิจัยได้มีการก าหนดระยะเวลาของการศึกษาวิจัยตั้งแต่ เดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2560 
ถึง เดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2561 รวมระยะเวลาทั้งสิ้นของการศึกษาวิจัย เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมี
รายละเอียดของระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.5 ตารางแสดงถึงระยะเวลาของการศึกษาวิจัย 

รายละเอียด สิงหาคม 2560 – สิงหาคม 2561 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ศึกษางานวิจัยและเสนอหัวข้อการวิจัย             
สร้างกรอบการวิจัย             
รวบรวมข้อมูล (ครั้งที่ 1) จากการทบทวนวรรณกรรม             
วิเคราะห์ข้อมูล (ครั้งที่ 1) เพ่ือเขียนบทที่ 1,2,3             
น าเสนอ (ครั้งที่ 1) เสนอ 3 บท             
เรียงล าดับจัดหมวดหมู่และแก้ไขข้อมูล (ครั้งที่ 1)             
สร้างเครื่องมือและทดสอบ             
รวบรวมข้อมูล (ครั้งที่ 2) จากการลงพ้ืนที่เก็บผลวิจัย             
วิเคราะห์ข้อมูล (ครั้งที่ 2) เพ่ือเขียนบทที่ 4,5              
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือเตรียมสรุป             
รายงานและน าเสนอผลการวิจัย             
 

แหล่งท่ีมา: พัฒนาจากการศึกษาในครั้งนี้ 
  
 จากตารางที่ 3.5 แสดงให้เห็นถึงระยะเวลาของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นรายละเอียด
ของแผนการที่ผู้วิจัยได้ท าการวางแผนเพื่อสามารถก าหนดทิศทางและระยะเวลาในการศึกษาวิจัยให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ 
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3.6 จริยธรรมงานวิจัย 

 จรรยาบรรณ (Code of Conduct) หมายถึง ข้อก าหนดในเรื่องเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของความ
เป็นนักวิชาชีพ เพื่อให้ วิชาชีพนั้นมีมาตรฐาน มี ศักดิ์ศรี และมี คุณธรรม แต่ละอาชีพต่างก็มี
จรรยาบรรณของตนเอง การมีจรรยาบรรณ คือ การยอมรับวิถีทางปฏิบัติของวิชาชีพนั้น อาชีพ
นักวิจัยก็ต้องมีจรรยาบรรณด้วยเช่นกัน และเป็นจรรยาบรรณที่ต้องยึดถืออย่างเคร่งครัด เนื่องจาก
การศึกษาของนักวิจัยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของบุคคลอื่น ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นความลับ 
เป็นเรื่องส่วนตัว หรือเป็นเรื่องที่เมื่อเปิดเผยแล้ว อาจน าความเดือดร้อนมาสู่ผู้ให้ข้อมูล (บุญธรรม กิจ
ปรีดาบริสุทธ, 2553) อาทิ อุดมการณ์ทางการเมือง พฤติกรรมเบี่ยงเบน เป็นต้น นักวิจัยจึงต้องใช้
ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการศึกษาเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนเช่นนี้ ในอดีตนักวิจัยมีความ
กระหายใคร่รู้อย่างมากและใช้ทุกวิถีทางในการให้ได้ข้อมูลมา โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่น ดังนั้น 
จรรยาบรรณของนักวิจัยจึงเป็นประเด็นที่จ าเป็นต้องกล่าวถึงและปลูกฝังในหมู่นักวิจัย ซึ่งจะ
สอดคล้องกับ (อัศวิน แสงพิกุล, 2556) ที่กล่าวว่า จริยธรรมการวิจัย (Research ethics) หมายถึง 
หลักเกณฑ์ที่ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยเพื่อให้ด าเนินงานวิจัยต้ังอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและ
หลักวิชาการที่เหมะสม งานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ต้องระมัดระวังการละเมิดจรรยาบรรณที่พบ
บ่อยบางประการ เช่น คัดลอกหรือลอกเลียนงานของผู้อื่นโดยเจตนา (Plagiarism) จงใจปกปิด 
บิดเบือนข้อมูลบางส่วน ตกแต่งหรือปลอมแปลงข้อมูล และจ้างวานผู้อื่นให้ท าวิทยานิพนธ์ให้ เป็นต้น 
 

3.7 บทสรุประเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาแนวทางการธ ารงรักษาบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต
ทางภาคใต้ของประเทศไทย เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ระว่าการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีข้ันตอนของการศึกษาโดยแบ่งเป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ มีข้ันตอนเริ่มจาก การก าหนดประชากรและการเลือกลุ่มตัวอย่าง การสร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยวิธีการน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ในโปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ SPSS จากนั้นน าข้อมูลที่
ได้วิเคราะห์ออกมาอธิปรายผล ในส่วนข้องการวิจัยเชิงคุณภาพ มีขั้นตอนเริ่มจากการก าหนดและการ
เลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยและท าการตรวจสอบเครื่องมือจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยการถอดเทป และเขียนอภิปรายผล ทั้งนี้ผู้วิจัยได้มี
การก าหนดระยะเวลาในการท าวิจัย ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามและการสัมภาษณ์มี
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ความน่าเช่ือถือได้ เนื่องจากได้มีการพัฒนาจากการศึกษาทฤษฏีต่างๆ จึงท าให้สามารถน าผลจาก
การศึกษาในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางการธ ารงรักษาบุคลากรของโรงแรมต่อไปได้ 



 
 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ศึกษาวิจัยในเรื่องของแนวทางการธ ารงรกัษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ใน
จังหวัดภูเก็ต ในครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยในการวิเคราะห์การวิจัยเชิงปริมาณผู้ วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้คือกลุ่มของพนักงานระดับปฏิบัติการของ
โรงแรมระดับ 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ตทั้ งสิ้น 400 ตัวอย่าง เพื่อให้ทราบถึงผลการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้ โดยผู้วิจัยได้แบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 
5 ส่วนตามล าดับ ดังนี้ 
 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจ านวน 
400 กลุ่มตัวอย่างโดยจะแสดงค่าวิเคราะห์ความถ่ีและจ านวนร้อยละ 
 4.2 การทดสอบสมมติฐานจะใช้การหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 
Product-Moment Correlation) และการวิเคราะห์การถอดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Multiple 
Regression Analysis) ในการวิเคราะห์ดังนี้ 
  4.2.1 การวิเคราะห์สถิติเพื่อหาปัจจัยความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การที่มี
อิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 
  4.2.2 การวิเคราะห์สถิติเพื่อหาปจัจยัคุณภาพชีวิตการท างานที่มีอิทธิพลต่อการธ ารง
รักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 
  4.2.3 การวิเคราะห์สถิติเพื่อหาปัจจัยการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพที่มีอิทธิพล
ต่อการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่ออภิปรายขยายผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม (Reliability Analysis) ด้วย
การแสดงค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS ซึ่งสามารถวิเคราะห์ค่าความน่าเช่ือถือได้ของแบบสอบถามจ านวน 4 ส่วน 
 4.5 บทสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การน าเสนอผลการวิจัยเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการแปลความหมาย ผู้วิจัยได้ใช้
สัญลักษณ์ต่างๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
  N แทน ขนาดของกลุ่มประชากร (Population)  

  x̄ แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
  SD แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  P แทน ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ 

  α แทน ค่า Alpha 
  r แทน ค่านัยยะสัมพันธ์ 
  t แทน ค่าสถิติแจกแจง t 
  ß แทน ค่าสัมประสิทธ์ิการถอดถอยของตัวแปร 
  Sig. แทน ค่าความน่าจะเป็นที่ค านวณได้จากค่าสถิติที่ใช้ในการถอดสอบ 
  F แทน ค่าสถิติแจกแจง F 
  B แทน ค่าสัมประสิทธ์ิการถอดถอย 
  Std. Error แทน ค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐาน 
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4.1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 จากการศึกษาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 7 ด้าน ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รายได้(เฉลี่ยต่อเดือน) และแผนกที่ท่าน
ปฏิบัติงาน โดยใช้แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด ผลการศึกษาแสดงให้เห็น ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1 ข้อมลูด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 7 ด้าน 

ลักษณะประชากรศาสตร ์
จ านวนรวม 

N=400 
ร้อยละ   
(%) 

เพศ    
 ชาย 153 38.3 
 หญิง 247 61.7 

อาย ุ    
 ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 25 ปี 99 24.6 
 26-30 ปี 124 30.8 
 31-40 ปี 99 24.6 
 41-50 ปี 59 14.6 
 51 ปีข้ึนไป 19 4.7 

สถานภาพสมรส    
 โสด   255 63.6 
 สมรส 117 29.3 
 หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 18 4.5 
 อื่นๆ หรือไม่ระบุสถานะ 10 2.5 

ระดับการศึกษา    
 ต่ ากว่าปริญญาตรี  200 50.0 
 ปริญญาตรี 196 49.0 
 สูงกว่าปริญญาตรี   4 1.0 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน    

 ต่ ากว่า 1 ปี 83 20.8 
 1 – 4 ปี 194 48.5 
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ลักษณะประชากรศาสตร ์
จ านวนรวม 

N=400 
ร้อยละ   
(%) 

 5 – 10 ป ี 72 18 
 มากกว่า 10 ปี 51 12.7 

รายได ้
(เฉลี่ยต่อเดือนรวมทุกอย่าง) 

   

 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท 183 45.5 
 15,001 – 20,000 บาท 131 32.6 
 20,001 - 30,000 บาท  43 10.7 
 30,001 บาทข้ึนไป 43 10.7 
แผนกท่ีท่านปฏิบัติงาน    
 แผนกต้อนรับ 117 29.3 
 แผนกแม่บ้าน 65 16.3 
 แผนกอาหารและเครื่องดื่ม 98 24.5 
 แผนกช่าง 44 10.9 
 อื่นๆ 76 19 
 
แหล่งท่ีมา : พัฒนาจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
 
 จากตารางที่ 4.1 พบว่าข้อมูลด้านประชากรศาสตร์จากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือกลุ่มของ
พนักงานระดับปฏิบัติการของโรงแรมระดับ 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ตจ านวน 400 กลุ่มตัวอย่าง มีดังนี ้
 เพศ จากกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จ านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 61.7 รองลงมาเป็นเพศชายจ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 
 อายุ จากกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คนพบว่าส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-
30 ป ีจ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 รองลงมามีอายุต่ ากว่าหรือเท่ากับ 25 ป ีจ านวน 99 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.9 และอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.9และพบในช่วง
อายุ 51 ปีข้ึนไปปีน้อยที่สุด จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 
 สถานภาพสมรส จากกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คนพบว่าส่วนใหญ่มี
สถานะโสด จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 60 3.7 รองลงมามีสถานะสมรส จ านวน 117 คน คิด
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เป็นร้อยละ 29.4 และ พบว่าผู้ที่มีสถานะอื่นๆหรือไม่ระบุสถานะมีน้อยที่สุด จ านวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.5 
 ระดับการศึกษา จากกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คนพบว่าส่วนใหญ่ มี
ระดับการศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาตรีมากที่สุดจ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 196 คิดเป็นร้อยละ 49.0 และพบว่าสูงกว่าปริญญาตรีมีน้อยที่สุด จ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.0 
 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จากกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คนพบว่า
ส่วนใหญ่ ระยะเวลา 1 – 4 ปีมากที่สุดจ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 รองลงมาจะเป็น
ระยะเวลาต่ ากว่า 1 ป ีจ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 และระยะเวลา 5-10 ปี มีจ านวน 72 คน  
และพบว่ามากกว่า 10 ปีมีน้อยที่สุด จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7 
 รายได้ (เฉลี่ยต่อเดือนรวมทุกอย่าง) จากกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน
พบว่าส่วนใหญ่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มากที่สุด จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 
รองลงมา 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.6 และพบว่า20,001 - 30,000 
บาท กับ 30,001 บาทข้ึนไปมีน้อยที่สุด อย่างละจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7 
 แผนกท่ีท่านปฏิบัติงาน จากกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คนพบว่าส่วน
ใหญ่ แผนกต้อนรับมากที่สุด จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 รองลงมาจะเป็นแผนกอาหารและ
เครื่องดื่ม จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 ถัดมาก็จะเป็นแผนกอื่นๆ จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อย
ละ 19 และพบว่าแผนกช่างมีน้อยที่สุด จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 
 

4.2 การทดสอบสมมติฐาน  

 ในการศึกษาส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์ เพื่อหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากร
ระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อน ามาทดสอบสมมติฐานที่ทางผู้วิจัยได้ท าการ
คาดการไว้ พร้อมทั้งแสดงการตอบค าถามการวิจัยในครั้งนี้ โดยมีสมมติฐานอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 ข้อ 
ดังต่อไปนี ้ 
 “สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การมีอิทธิผลต่อการธ ารงรักษา
บุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต” 
 “สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรมีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษา
บุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต” 
 “สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานมีอิทธิพลต่อการธ ารง
รักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต” 
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  การวิจัยครั้งนี้ได้ท าการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน (Pearson Product Moment 
Correlative Coefficient) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม และสถิติในการ
วิเคราะห์ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบวิธีคัดเลือกแบบ
ข้ันตอน (Stepwise Selection) มาใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความผูกพันของ
พนักงานที่มีต่อองค์การ ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร  และปัจจัยการพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานที่มีต่อการธ ารงรักษาบุคลากร และเพื่อศึกษาดูว่าปัจจัยใดบ้างที่มี
อิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 
 

4.2.1 การวิเคราะห์เพ่ือหาปัจจัยความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์การท่ีมีอิทธิพลต่อ
การธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 
 จุดประสงค์ในการศึกษาในส่วนนี้นั้น มี เพื่อตอบค าถามของสมมติฐานการวิจัยที่ ว่า 
“สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การมีอิทธิผลต่อการธ ารงรักษาบุคลากร
ระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต” โดยมีปัจจัยความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ
องค์การ ได้แก่ 1) ความเช่ือมั่นยอมรับและปฏิบัติตามเป้าของโรงแรม 2) ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน
เพื่อองค์การ 3) ความปรารถนาที่จะรักษาการเปน็สมาชิกในองค์การ ดังนั้นในส่วนน้ีจึงจะแสดงให้เห็น
ถึง ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation) และการ
วิเคราะห์การถอดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Multiple Regression Analysis) วิธีคัดเลือกแบบ
ข้ันตอน (Stepwise Selection) ดังตารางต่อไปนี้  
  
ตารางท่ี 4.2 ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียรส์ันระหว่างปัจจัยความผกูพันของพนกังานทีม่ีต่อ
องค์การกบัการธ ารงรักษาบุคลากรระดบัปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 

ปัจจัยความผูกพันของพนักงาน 
ที่มีตอ่องค์การ 

ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ ์
แบบเพียร์สัน 

ระดับความม่ันคง 

1. ความเช่ือมั่นยอมรับและปฏิบัติตามเป้าของ
โรงแรม 

r 
p 

.472** (47.2%) 
.000 

2. ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์การ r 
p 

.207** (20.7%) 
.000 

3. ความปรารถนาที่จะรักษาการเป็นสมาชิกใน
องค์การ 

r 
p 

.432** (43.2%) 
.000 

Dependent Variable การธ ารงรักษา, **p < 0.01  
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จากตารางที่  4.2 แสดงให้ เห็นว่าปัจจัยความผูกพันของพนักงานที่ มีต่อองค์การมี
ความสัมพันธ์กับการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต โดยด้าน
ความเช่ือมั่นยอมรับและปฏิบัติตามเป้าของโรงแรมมีระดับความสัมพันธ์กับการธ ารงรักษาบุคลากร
ระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต สูงที่สุดคือ 47.2 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือด้าน
ความปรารถนาที่จะรักษาการเป็นสมาชิกในองค์กรอยู่ที่ 43.2 เปอร์เซ็นต์ และด้านความเต็มใจที่จะ
ปฏิบัติงานเพื่อองค์กรจะอยู่ที่ 20.7 เปอร์เซ็นต์ 
 
ตารางท่ี 4.3 ค่าสัมประสิทธ์ปัจจัยความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การทีม่ีอิทธิพลต่อการธ ารง
รักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 

ปัจจัยความผูกพันของ
พนักงานที่มีต่อองค์การ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. F 

B Std. Error ß 
1. ความเช่ือม่ันยอมรับและ
ปฏิบัติตามเป้าของโรงแรม 

.553 .081 .436 6.799* .000 

53.340*** 
2 .  ค ว า ม เต็ ม ใ จ ที่ จ ะ
ปฏิบัติงานเพื่อองค์การ 

-.417 .082 -.316 -5.078* .000 

3. ค วามป รารถนาที่ จ ะ
รักษาการเป็ นสมาชิกใน
องค์การ 

.426       .085 .388 5.005* .000 

Dependent Variable การธ ารงรักษา, R2 = .287, *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001 
 
 ในผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Multiple Regression Analysis With 
Stepwise Method) จากที่เห็นในตารางที่ 4.3 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์ (R2) มีค่าเท่ากับ .287 
แสดงให้เห็นว่าปัจจัยความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การมีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากร
ระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ตถึง 29 เปอร์เซ็นต์ ถ้าน ามาแยกตามแต่ละตัวแปร
จะพบว่า ตัวแปรทั้งหมดมีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากร อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
โดยสามารถอธิบายได้ว่า ด้านความเช่ือมั่นยอมรับและปฏิบตัิตามเปา้ของโรงแรมมีอิทธิพลทางบวกต่อ
การธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ตสูงที่สุด ซึ่งถ้า 1 Unit ด้าน
ความเช่ือมั่นยอมรับและปฏิบัติตามเป้าของโรงแรมเพิ่มข้ึน จะท าให้การธ ารงรักษาบุคลากรระดับ
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ปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาวในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มข้ึน 44 เปอร์เซ็นต์ (ß = .436, t = 6.799, p < 
0.001) ในขณะที่ด้านความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์การมีอิทธิพลด้านลบต่อการธ ารงรักษา โดย
ที่ 1 Unit ด้านความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์การเพิ่มข้ึน จะท าให้การธ ารงรักษาบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาวในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มข้ึน 32 เปอร์เซ็นต์ (ß = .316, t = 5.078, p < 
0.001) และด้านความปรารถนาที่จะรักษาการเป็นสมาชิกในองค์การมีอิทธิพลในทางบวกกับการธ ารง
รักษา และถ้า 1 Unit ด้านความปรารถนาที่จะรักษาการเป็นสมาชิกในองค์การเพิ่มขึ้น จะท าให้การ
ธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาวในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มข้ึน 39 เปอร์เซ็นต์ (ß = 
.388, t =  5.005, p < 0.001)  
 โดยสรุปได้ว่าสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การมีอิทธิผลต่อการ
ธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ตนั้น ด้านความเช่ือมั่นยอมรับ
และปฏิบัติตามเป้าของโรงแรม ด้านความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์การ และด้านความปรารถนา
ที่จะรักษาการเป็นสมาชิกในองค์การ ทุกตัวแปรของปัจจัยน้ีมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยยะส าคัญต่อการ
ธ ารงรักษาพนักงานระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต  
  

4.2.2 การวิเคราะห์เพ่ือหาปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษา
บุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 

 จุดประสงค์ในการศึกษาในส่วนนี้นั้น มี เพื่อตอบค าถามของสมมติฐานการวิจัยที่ ว่า 
“สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรมีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต” โดยมีปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างาน ได้แก่  
1) ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 2) สภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัยและถูกสุขภาพ
ลักษณะ 3) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 4) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 5) สังคม
สัมพันธ์ 6) สิทธิส่วนบุคลในการท างานหรือธรรมนูญในองค์การ 7) ความดุลยภาพระหว่างานและกับ
ชีวิตส่วนบุคคล 8) ชีวิตการท างานที่มีความเกี่ยวข้องกับสังคม ดังนั้นในส่วนนี้จึงจะแสดงให้เห็นถึง
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation) และการ
วิเคราะห์การถอดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Multiple Regression Analysis) วิธีคัดเลือกแบบ
ข้ันตอน (Stepwise Selection)  ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.4 ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียรส์ันระหว่างปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานกบัการ
ธ ารงรักษาบุคลากรระดบัปฏิบัตกิารของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 

ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างาน 
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ ์

แบบเพียร์สัน 
ระดับความมั่นคง 

1. ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ r 
p 

.587** (58.7%) 
.000 

2. สภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย
และถูกสุขภาพลักษณะ 

r 
p 

.492** (49.2%) 
.000 

3. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร r 
p 

.449** (44.9%)  
.000 

4. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน  r 
p 

.584** (58.4%) 
.000 

5. สังคมสัมพันธ์ r 
p 

.516** (51.6%) 
.000 

6. สิทธิส่วนบุคลในการท างานหรอืธรรมนูญ
ในองค์การ 

r 
p 

.515** (51.5%) 
.000 

7. ความดุลยภาพระหว่างานและกับชีวิต
ส่วนบุคคล 

r 
p 

.402** (40.2%) 
.000 

8. ชีวิตการท างานที่มีความเกี่ยวข้องกับ
สังคม 

r 
p 

.593** (59.3%) 
.000 

Dependent Variable การธ ารงรักษา, **p < 0.01 
 
 จากตารางที่ 4.4 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพันธ์กับการธ ารง
รักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต โดยด้านชีวิตการท างานที่มีความ
เกี่ยวข้องกับสังคมมีระดับความสัมพันธ์กับการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว 
ในจังหวัดภูเก็ตสูงที่สุดคือ 59.3 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพออยู่ที่ 
58.7 เปอร์เซ็นต์ ถัดมาด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานจะอยู่ที่ 58.4 เปอร์เซ็นต์ ต่อมาด้าน
สังคมสัมพันธ์จะอยู่ที่ 51.6 เปอร์เซ็นต์ ด้านสิทธิส่วนบุคลในการท างานหรือธรรมนูญในองค์การจะอยู่
ที่ 51.5 เปอร์เซ็นต์ ด้านสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัยและถูกสุขภาพลักษณะจะอยู่ที่ 49.2  
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เปอร์เซ็นต์ ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจะอยู่ที่ 44.9 เปอร์เซ็นต์ และความดุลยภาพระหว่า
งานและกับชีวิตส่วนบุคคลจะอยู่ที่ 40.2 เปอร์เซ็นต์ 
 
ตารางท่ี 4.5 ค่าสัมประสิทธ์ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานทีม่ีอิทธิพลตอ่การธ ารงรกัษาบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 

ปัจจัยคุณภาพชีวิตการ
ท างาน 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. F 
B 

Std. 
Error 

ß 

1. ชี วิตการท างานที่ มี
ความเกี่ยวข้องกับสังคม 

.281 .069 .230 4.057* .000 

84.998*** 
2. ค่าตอบแทนที่ยุติธรรม
และเพียงพอ 

.305 .053 .258 5.717* .000 

3. ค วามก้ าวห น้ าแล ะ
ความมั่นคงในงาน 

.199 .074 .160 2.701* .007 

4. สังคมสัมพันธ์ .157     .064 .125 2.438* .015 
Dependent Variable การธ ารงรักษา, R2 = .461, *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001 
 
 ในผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Multiple Regression Analysis With 
Stepwise Method) จากที่เห็นในตารางที่ 4.5 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์ (R2) มีค่าเท่ากับ 
.461 แสดงให้เห็นว่าปัจจยัคุณภาพชีวิตการท างานมีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากระดับปฏิบัติการ
ของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ตถึง 46 เปอร์เซ็นต์ ถ้าน ามาแยกตามแต่ละตัวแปรจะพบว่า ตัวแปร
ทั้งหมดมีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากร อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) มีเพียง 4 ตัว
แปรที่มีอิทธิพลทางบวกต่อการธ ารงรักษาบุคลากร โดยสามารถอธิบายได้ว่า ด้านค่าตอบแทนที่
ยุติธรรมและเพียงพอมอีิทธิพลด้านบวกต่อการธ ารงรกัษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว 
ในจังหวัดภูเก็ตสูงที่สุด ซึ่งถ้า 1 Unit ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอเพิ่มข้ึน จะท าให้การ
ธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาวในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้น 26 เปอร์เซ็นต์ 
(ß = .258, t =  5.717, p < 0.001) ซึ่งมีค่าไม่ห่างจากด้านชีวิตการท างานที่มีความเกี่ยวข้องกับ
สังคมมีอิทธิพลด้านบวกต่อการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัด
ภูเก็ต ถ้า 1 Unit ด้านชีวิตการท างานที่มีความเกี่ยวข้องกับสังคมเพิ่มข้ึน จะท าให้การธ ารงรักษา
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บุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาวในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มข้ึน 23 เปอร์เซ็นต์ (ß = .230, t = 
4.057, p < 0.001) และถัดมาด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานมีอิทธิพลด้านบวกต่อการ
ธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังห วัดภูเก็ต ถ้า 1 Unit ด้าน
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานเพิ่มข้ึนจะท าให้การธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของ
โรงแรม 4 ดาวในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มข้ึน 39 เปอร์เซ็นต์ (ß = .160, t = 2.701, p < 0.001) และ
สุดท้ายด้านสังคมสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลด้านบวกต่อการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 
4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต โดยที่ 1 Unit ด้านสังคมสัมพันธ์เพิ่มข้ึน จะท าให้การธ ารงรักษาบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาวในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มข้ึน 39 เปอร์เซ็นต์ (ß = .125, t = 2.438, p < 
0.001) ในส่วนของตัวแปรที่ไม่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิติบัติการของโรงแรม 4 
ดาว ในจังหวัดภูเก็ต มีดังนี้ สภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัยและถูกสุขภาพลักษณะ สิทธิส่วนบุ
คลในการท างานหรือธรรมนูญในองค์การ ความดุลยภาพระหว่างานและกับชีวิตส่วนบุคคล การพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร 
 โดยสรุปได้ว่าสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานมีอิทธิผลต่อการธ ารงรักษา
บุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ตนั้น มีเพียง 4 ตัวแปรที่เป็นไปตาม
สมมติฐานคือ ชีวิตการท างานที่มีความเกี่ยวข้องกับสังคม ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน และสังคมสัมพันธ์ ตัวแปรนี้มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยยะส าคัญ
ต่อการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต แต่ทว่าด้าน
สภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัยและถูกสุขภาพลักษณะ สิทธิส่วนบุคลในการท างานหรือ
ธรรมนูญในองค์การ ความดุลยภาพระหว่างานและกับชีวิตส่วนบุคคล การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร ตัวแปรนี้ไม่มีนัยยะสัมพันธ์กันทางสถิติต่อการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของ
โรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 
 

4.2.3 การวิเคราะห์เพ่ือหาปัจจัยการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 
 จุดประสงค์ในการศึกษาในส่วนนี้นั้น มี เพื่อตอบค าถามของสมมติฐานการวิจัยที่ ว่า 
“สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานมีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษา
บุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต” โดยมีปัจจัยการพัฒนาความก้าวหน้าใน
อาชีพ ได้แก่ 1) ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 2) ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง 3) ความก้าวหน้า
ในเงินเดือน ดังนั้นในส่วนนี้จึงจะแสดงให้เห็นถึงค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 
Product-Moment Correlation) และการวิเคราะห์การถอดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Multiple 
Regression Analysis) วิธีคัดเลือกแบบข้ันตอน (Stepwise Selection) ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.6  ค่าสัมประสิทธ์สหสมัพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างปัจจัยการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ
กับการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 

ปัจจยัการพัฒนาความก้าวหนา้ในอาชีพ 
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ ์

แบบเพียร์สัน 
ระดับความมั่นคง 

1. ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 
  

r 
p 

.550** (55.0%) 
.000 

2. ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง r 
p 

.554** (55.4%) 
.000 

3. ความก้าวหน้าในเงินเดือน r 
p 

.636** (63.6%)  
.000 

Dependent Variable การธ ารงรักษา, **p < 0.01 
 
 จากตารางที่ 4.6 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพมีความสัมพันธ์กับ
การธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต โดยด้านความก้าวหน้าใน
เงินเดือนมีระดับความสัมพันธ์กับการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ใน
จังหวัดภูเก็ตสูงที่สุดคือ 63.6 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือด้านความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองอยู่ที่ 
55.4 เปอร์เซ็นต์ โดยด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่นั้นมีระดับความสัมพันธ์กับการธ ารงรักษา
บุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ตเป็นอันดับสุดท้ายคือ 55 เปอร์เซ็นต์ 
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ตารางท่ี 4.7 ค่าสัมประสิทธ์ปัจจัยการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษา
บุคลากรระดบัปฏิบัตกิารของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเกต็ 

ปัจจัยการพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. F 

B Std. Error ß 
1 . ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ใน
เงินเดือน 

.500 .047 .475 10.579* .000 
169.110*** 

2. ความก้าวหน้าในการ
พัฒนาตนเอง 

.313 .050 .283 6.293* .000 

Dependent Variable การธ ารงรักษา, R2 = .459, *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001 
 
ในผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Multiple Regression Analysis With 

Stepwise Method) จากที่เห็นในตารางที่ 4.7 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์ (R2) มีค่าเท่ากับ 
.459 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพมีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากร
ระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ตถึง 46 เปอร์เซ็นต์ ถ้าน ามาแยกตามแต่ละตัวแปร
จะพบว่า ตัวแปรทั้งหมดมีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากร อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
มีเพียง 2 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางบวกต่อการธ ารงรักษาบุคลากร โดยสามารถอธิบายได้ว่า  ด้าน
ความก้าวหน้าในเงินเดือนมีอิทธิพลด้านบวกต่อการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 
ดาว ในจังหวัดภูเก็ตสูงที่สุด ซึ่งถ้า 1 Unit ด้านความก้าวหน้าในเงินเดือนเพิ่มข้ึน จะท าให้การธ ารง
รักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาวในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มข้ึน 48 เปอร์เซ็นต์ (ß = .475, t 
=  10.579, p < 0.001) และด้านความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองมีอิทธิพลด้านบวกต่อการธ ารง
รักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 1 Unit ด้านความก้าวหน้าในการ
พัฒนาตนเองเพิ่มข้ึน จะท าให้การธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาวในจังหวัด
ภูเก็ตเพิ่มข้ึน 28 เปอร์เซ็นต์ (ß = . 283, t = 6.293, p < 0.001) ในส่วนของตัวแปรที่ไม่มีอิทธิพลต่อ
การธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต มีดังนี้ ความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าที่ 
 โดยสรุปได้ว่าน้ัน ด้านความก้าวหน้าในเงินเดือน และด้านความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง 
เป็นตัวแปรนี้มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยยะส าคัญต่อการธ ารงรักษาพนักงานระดับปฏิบัติการของ
โรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต แต่ทว่าด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ ตัวแปรนี้ไม่มีนัยยะ
สัมพันธ์กันทางสถิติต่อการธ ารงรักษาพนักงานระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 
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4.2.4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  
 จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1-3 ด้วยสถิติเชิงอนุมาน จึงสามารถน ามาสรุปการทดสอบ
สมมติฐานที่อธิบายผลการทดสอบไว้ข้างต้นแล้วนั้น ในรูปแบบตาราง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 
ตารางท่ี 4.8 การสรปุผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
(สมมติฐาน) 

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สถิตทิี่ใช ้

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การมีอิทธิผลต่อการธ ารงรักษาบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 
1.1 ความเช่ือม่ันและการยอมรับเป้าหมายของ
องค์การ  

เป็นไปตามสมมติฐาน Multiple Regression 

1.2 ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์การ  เป็นไปตามสมมติฐาน Multiple Regression 
1.3 ความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกภาพ
ในองค์การ 

เป็นไปตามสมมติฐาน Multiple Regression 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรมีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 
2.1 ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ  เป็นไปตามสมมติฐาน Multiple Regression 
22. สภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัยและถูก
สุขภาพลักษณะ  

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน Multiple Regression 

2.3 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน Multiple Regression 
2.4 ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน  เป็นไปตามสมมติฐาน Multiple Regression 
2.5 สังคมสัมพันธ์  เป็นไปตามสมมติฐาน Multiple Regression 
2.6 สิทธิส่วนบุคลในการท างานหรือธรรมนูญใน
องค์การ  

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน Multiple Regression 

2.7 ความดุลยภาพระหว่างานและกับชีวิตส่วน
บุคคล  

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน Multiple Regression 

2.8 ชีวิตการท างานที่มีความเก่ียวข้องกับสังคม เป็นไปตามสมมติฐาน Multiple Regression 
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานมีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษา
บุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 
3.1 ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน Multiple Regression 
3.2 ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง เป็นไปตามสมมติฐาน Multiple Regression 
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ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
(สมมติฐาน) 

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สถิตทิี่ใช ้

3.3 ความก้าวหน้าในเงินเดือน เป็นไปตามสมมติฐาน Multiple Regression 

 
จากตารางที่ 4.8 สรุปได้ว่าผลการทดสอบสมมติฐานทั้ง 3 ข้อ นั้นสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การมีอิทธิผลต่อการธ ารงรักษาบุคลากร
ระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต จากผลการทดสอบสมมติฐานแสดงให้เห็นว่าตัว
แปรที่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้คือ 1) ความเช่ือมั่นและการยอมรับเป้าหมายขององค์การ 2) ความ
เต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์การ และ 3) ความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกภาพในองค์การ 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานหมดทุกตัวแปร 
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรมีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษา
บุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต จากผลการทดสอบสมมติฐานแสดงให้
เห็นว่าตัวแปรที่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้คือ 1) ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 2) ความก้าวหน้า
และความมั่นคงในงาน 3) สังคมสัมพันธ์ และ 4) ชีวิตการท างานที่มีความเกี่ยวข้องกับสังคม ในส่วน
ของตัวแปรที่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานได้แก่ 5) สภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัยและถูกสุขภาพ
ลักษณะ 6) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 7) สิทธิส่วนบุคลในการท างานหรือธรรมนูญในองค์การ 
และ 8) ความดุลยภาพระหว่างานและกับชีวิตส่วนบุคคล  
 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานมีอิทธิพลต่อการธ ารง
รักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต จากผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ให้เห็นว่าตัวแปรที่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้คือ 1) ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง และ 2) ความก้าวหน้าใน
เงินเดือน ในส่วนของตัวแปรที่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานได้แก่ 3) ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 
 



 
 

 

 ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้ท าการสรุปเป็นตารางแผนภาพสัมประสิทธ์ิของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการธ ารง
รักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต ในภาพรวมทั้งหมดได้ดังนี้ 
 
                    (H1) 

 
 
 
           (H2)  
 
 
 
                       (H3) 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.1 แผนภาพแสดงค่าสัมประสทิธ์ของปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากรระดบั
ปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 
ท่ีมา : พัฒนาจากการศึกษาและวิจัยในครั้งนี ้
 
 จากภาพที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากรนั้น สามารถ
อธิบายได้ ดังนี้ ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรมีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต (Quality of Working Life) สูงที่สุดเป็นอันดับแรก 
(R2=.461) ต่อมาเป็นปัจจัยการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานมีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษา
บุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต (Career Development) เป็นอันดับถัด
มา (R 2=459) และปัจจัยความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การมีอิทธิผลต่อการธ ารงรักษาบุคลากร
ระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต (Employee Engagement) เป็นอันดับสุดท้าย    
(R 2=.287) 
 
 

ความผูกพันของพนักงาน 
(Employee Engagement) 

คุณภาพชีวิตการท างาน 
(Quality of Working Life) 

การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 
(Career Development)  

การธ ารงรักษาพนักงาน 
(Employee Retention) R 2=.461 

R 2=.459 

R 2=.287 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่ออภิปรายขยายผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ 

 ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) ซึ่งท าการเก็บ
ข้อมูลในเดือน เมษายน 2561 โดยเป็นการสัมภาษณ์ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรมระดับ 
4 ดาว จ านวน 12 ท่าน ซึ่งได้แบ่งเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยได้ท าการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการระบุรหัสของผู้ให้สัมภาษณ์และแบ่งตาม
ขนาดของโรงแรม ได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.9 กลุม่ผู้ให้ข้อมลูในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

กลุ่มผู้ให้ข้อมลู โรงแรม 4 ดาว ระดับกลาง โรงแรม 4 ดาว ระดับใหญ ่

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
 

H1 H10 
H2 H11 
H3 H12 
H4  
H5  
H6  
H7  
H8  
H9  

 
 การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูล  เกี่ยวข้องกับการปัจจัยการธ ารงรักษาบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการของโรงแรมระดับ 4 ดาว โดยใช้ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณเป็นแนวค าถามเบื้องต้นในการ
สัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า 
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4.3.1 แนวทางการธ ารงรักษาท่ีดีท่ีสุด 
 ผลจากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างจากผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของ
โรงแรมระดับ 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต โดยใช้ข้อค าถามว่า “แนวทางในการธ ารงรักษาบุคลากรที่ดีที่สุด
ในความคิดของท่านเป็นอย่างไร” ซึ่งผลจากการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ของข้อมูลมี
ดังนี ้
 
ตารางท่ี 4.10 แนวทางการธ ารงรกัษาที่ดีทีสุ่ดของผู้จัดการฝ่ายทรพัยากรมนุษย์ของโรงแรม 4 ดาว 
ในจังหวัดภูเก็ต 

แนวทางการธ ารงรักษาท่ีดีท่ีสุด ผู้จัดการฝา่ยทรัพยากรมนษุย ์
1) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 

H12  
2) ค่าตอบแทนด้านเงินเดือน H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 

H12 
3) ค่า Service Charge H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 

H12 
4) การปรับต าแหน่งงาน H1 H3 H4 H6 H10 H11 H12 
5) ภาพลักษณ์ที่ดีของโรงแรม H2 H3 H10 H11 H12 
6) สวัสดิการด้านอื่นๆที่นอกเหนือจากเงินเดือน H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 

H12 
7) วันหยุดของพนักงาน H1 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H12 
 

จากตารางที่ 4.10 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เห็นว่า แนวทางการธ ารงรักษาที่ดีที่สุดคือการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานที่มีต่อโรงแรมและระหว่างพนักงานด้วยกัน โดยการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีจะส่งผลต่อการท าให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานและอยู่กับองค์กรต่อไปได้นาน และการสร้าง
ความสัมพันธ์นี้จะต้องเน้นในเรื่องของการสร้างกิจกรรมที่ท าให้พนักงานมีส่วนร่ วมในกิจกรรมนั้น
ด้วยกัน หรือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารต่อพนักงาน หัวหน้างานต่อลูกน้อง และ
พนักงานด้วยกันเอง จึงจะท าให้พนักงานอยู่ปฏิบัติงานกับโรงแรมได้ยาวนาน ทั้งนี้ในเรื่องของ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการก็ถือว่าเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้พนักงานอยู่กับโรงแรม ซึ่งจะกล่าวได้ว่า
เงินเดือนหรือสวัสดิการต่างๆถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่ขาดไม่ได้ในชีวิตของการท างาน โดยต้องจ่าย
ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงานทุกคน ร่วมไปถึง Service Charge และวันหยุของ



120 
 
พนักงานด้วย ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลในหลายท่านก็ยังพูดถึงการการปรับต าแหน่งงานให้กับพนักงานที่มี
ความสามารถเพื่อเป็นการพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพแก่พนักงานได้ โดยให้ความส าคัญแก่พนักงาน
ทุกคนทุกระดับ ทั้งนี้ในเรื่องของช่ือเสียงของโรงแรมก็มีส่วนท าให้พนักงานเช่ือมั่นในโรงแรมที่ตน
ปฏิบัติงานอยู่ได้  

 
“มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ให้กับพนักงานด้วยกัน อาจเป็นงานเลี้ยง หรือกีฬาภายใน” (H3) 
“เงินเดือนหรือสวัสดิการต่างๆถือว่าเป็นปัจจัยหลักท่ีขาดไม่ได้ในชีวิตของการท างาน ซึ่งไม่มีใคร

ท างานโดยไมไ่ด้รับผลตอบแทนได้” (H1) 
การเลื่อนต าแหน่งให้พนักงานท่ีมีความสามารถก็ช่วยท าให้โรงแรมของเราได้ท้ังคนเกง่ และ

เหมือนท าสัญญาใจและท าให้เขาเกรงใจไม่กล้าลาออกได้” (H3) 
“Service Charge ท่ีได้มาจากลูกค้า 10 เปอร์เซ็นต์ก็จะให้พนักงานไป 90 เปอร์เซ็นต์ของ 

Service Charge ในแต่ละเดือน” (H12) 
“ทางเราให้วันหยุดแก่พนักงาน 2 วันต่อสัปดาห์” (H10) 

“ยิ่งถ้าโรงแรมเป็นเชนก็จะท าให้พนักงานสนใจท่ีจะร่วมงานด้วย” (H12) 
 

4.3.2 ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ 
ผลจากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างจากผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของ

โรงแรมระดับ 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต โดยใช้ข้อค าถามว่า “ปัจจัยด้านความผูกพันของพนักงานที่มี
อิทธิพลต่อการธ ารงรักษาพนักงานควรเป็นอย่างไร” ซึ่งผลจากการวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลมีดังนี้ 

ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เห็นว่าตัวแปรทางของปัจจัยความผูกพันที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษา 
กล่าวว่าพนักงานส่วนใหญ่จะเช่ือมั่นและยอมรับเป้าหมายขององค์กร “เนือ่งจากโรงแรมของเราเป็น
โรงแรมในเครือเชน จะมีนโยบายและสวัสดิการทีด่ีและช่ือเสียงที่ดี อยู่แล้วเลยท าให้หลายคนอยากเข้า
มาท างานด้วย” (H2) โดยความคิดเห็นส่วนใหญ่คิดว่าต้องสร้างให้โรงแรมมีช่ือเสียงที่ดีในด้านต่าง 
และต้องท าให้เป้าหมายของโรงแรมแรมง่ายต่อความเข้าใจและสร้างแรงจงูใจต่อเปา้หมายโดยการเพิ่ม
เงินเดือนหรือ สวัสดิการอื่นๆ “ถ้าท างานได้ตามเป้าหมายก็จะได้ผลตอบแทนที่เพิ่มข้ึนอย่าง Service 
Charge” (H10) และวัฒนธรรมองค์การก็มีส่วนส าคัญต่อการที่ท าให้พนักงานรู้สึกดีเมื่อมาปฏิบัติงาน 
“วัฒนธรรมของโรงแรมก็มีส่วนท าให้พนักงานลาออกเพราะรับกับสภาพแวดล้อมของที่ท างานไม่ได้” 
(H4) ซึ่ง “ต้องมีการปรับเปลี่ยนการท างานอยู่เสมอ เพื่อให้พนักงานท างานได้ง่าย” “วัฒนธรรมต้อง
ไม่ล่าสมัย” (H4) โดยความเต็มใจของพนักงานที่อยากจะปฏิบัติงาน ต้องท าให้การบริหารงานไม่มี
ความซับซ้อน และมีมาตฐานเกินไป จะท าให้พนักงานอึดอันในการท างานได้ “การบริหารงานที่มี
ความเป็นมาตรฐานเกินไปก็จะท าให้พนักงานรู้สึกอึดอัดที่จะท างานเพราะว่าพนักงานไม่สามารถที่จะ
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คิดหรือท างานได้ตามใจได้หรือแก้ปัญหาก็ต้องเป็นกระบวนการที่ก าหนดไว้เป็นข้ันตอน” (H12) ทั้งนี้
พนักงานจะรู้สึกผูกพันและอยากจะเป็นสมาชิกของโรงแรม ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ลงความเห็นที่
คล้ายกันว่าต้องสร้างความสัมพันจากหัวหน้างานในแต่ละแผนกก่อนเพื่อจะท าให้พนักงานรู้สึกอบอุ่น
“ท าให้พนักงานรู้ว่าโรงแรมเอาใจใส่นะ โดยให้หัวหน้างานถามความเป็นอยู่ของลูกน้อง ลูกน้องก็จะ
คิดว่าหัวหน้าเอาใจใส่นะ ซึ่งความผูกพันมันจะเกิดจากจุดน้ี” (H11) และสร้างความเช่ือมั่นต่องานที่
ท า โดยต้องสร้างความรู้สึกให้เหมือนพนักงานทุกคนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน “สร้างความรู้สึก
ให้กับพนักงานว่าเค้าเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรม คล้ายๆกับเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน” (H1) 

   
4.3.3 คุณภาพชีวิตการท างาน 

 ผู้ให้ ข้อมูลส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าค่าตอบแทนแลสวัสดิการ ความก้าวหน้าในงาน 
ความสัมพันธ์ของพนักงาน สิทธิส่วนบุคคล ความสมดุลของชีวิตกับงาน และชีวิตงานเกี่ยวข้องกับ
สังคม เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการคงอยู่ของพนักงาน ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า “คุณภาพชีวิตการ
ท างานถือเป็นความสมดุลของชีวิตอีกรูปแบบที่ท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจต่อสิ่งนั้นได้” (H10) 
โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ เป็นปัจจัยแรกที่ที่ผู้ให้ข้อมูล
ส่วนใหญ่กล่าวถึง “ค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็นปัจจัยหลักของพนักงานโรงแรม มันเป็นปัจจัยที่
ส าคัญที่ส่งผลท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจและเป็นแรงกระตุ้นให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ” (H1) โดยโรงแรมในเครือเชนจะมี ค่าตอบแทนที่ ค่อนข้างเป็นมาตรฐานละมี
ค่าตอบแทนด้านบริการที่ค่อนข้างสูงท าให้โรงแรมเชนได้เปรียบกว่า โรงแรมที่เป็นเจ้าของเอง ทั้งนี้
พนักงานค่อนข้างที่จะให้ความหวังกับการได้รับค่า Service Charge ที่สูง “การให้ Service Charge 
ต้องมีการการันตีว่าให้ชัดเจนว่าถ้าหน้า Low season พนักงานจะได้เท่าไหร่ ซึ่งท าให้พนักงานมั่นใจ
ว่าถ้าช่วง Low เค้าก็ยังได้เงินในส่วนน้ีนะ” (H6) “ Service Charge ต้องให้พนักงาน 10 เปอร์เซ็นต์
ของแต่ละเดือน” (H12) โดยปัจจัยต่อมาเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของพนักงานที่หรือสภาพแวดล้อม
การท างานที่เป็นมิตรเปรียบเสมือนครอบครัว การสร้างความรู้สึกในการท างานที่ดีมีการช่วยเหลือกัน 
จะส่งผลอย่ามากที่ท าใหพ้นักงานท างานอย่างมีความสุข “เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันลด
การแบ่งแยกและจะไม่ท าให้เกิดปัญหาการลาออกตามมา” (H11) ความก้าวหน้าและความมั่นคงใน
งาน ผู้ ให้ ข้อมูลส่วนใหญ่ได้ให้ความส าคัญกับความก้าวหน้าของพนักงานเป็นอย่างมาก ซึ่ ง
ความก้าวหน้าของพนักงานมีส่วนช่วยให้ได้แสดงความสามารถเพื่อที่พัฒนาให้ไปสู่ในต าแหน่งที่มั่นคง
ได้ ทั้งนีใ้นเรื่องของการสร้างความสมดุลกับชีวิต ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่าเป็นกระบวนที่ส าคัญอีกอย่าง คือ
วันหยุด ซึ่งโรงแรมจะให้พนักงานหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน แต่โรงแรมบางที่ให้พนักงานหยุด 2 วันต่อ
สัปดาห์ท าให้พนักงานได้มีเวลาส่วนตัวเพื่อพกัผอ่นกับครอบครัวหรือท ากิจกรรมอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท างาน โดยปัจจัยอื่นๆ เช่น ด้านสภาพแวดล้มการท างานที่ปลอดภัย โดย
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ในด้านนี้จะไม่ค่อยมีอิทธิพลต่อการธ ารงรกัษาบุคลากรมากนักเนื่องจากงานโรงแรมเป็นงานที่ไม่ค่อยมี
ความเสี่ยงเลยท าให้ตัวแปรนี้ไม่มีผลต่อการลาออกของพนักงาน ส่วนด้านการพัฒนาตนเอง ไม่มี
อิทธิพลต่อการธ ารงรักษาเช่นกัน เนื่องจากพนักงานไม่สนใจที่จะเข้าร่ วมในการพัฒนาตนเองมาก
เท่าไหร่ “ทางโรงแรมพยายามจะมีการจัดฝึกอบรบหรือสรรหาวิทยากรมาให้ความรู้แก่พนักงานใน
ด้านการพัฒนาตนเองแต่พนักงานส่วนใหญ่ไม่ค่อยที่จะสนใจเข้ารับการอบรมและไม่น าความรู้ที่ได้มา
ต่อยอดแม้ว่าทางโรงแรมจะพยายามปั้นพนักงานเหล่านี้ข้ึนมาเพื่อให้พวกเค้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่
พนักงานก็ปฏิเสธด้วนเหตุผลที่ว่าไม่อยากมีภาระเพิ่มถึงแม้จะได้ค่าตอบแทนที่สูงข้ึนก็ตาม” (H12) 
ด้านสิทธิส่วนบุคคลไม่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากร และการท างานที่เกี่ยวข้องกับสังคม ไม่
ค่อยจะมีอิทธิพลมากนักต่อการธ ารงรักษา เนื่องด้วยพนักงานส่วนใหญ่เป็นพนักงานที่มีอายุการ
ท างานค่อนข้างน้อยเลยไม่ท าให้เกิดความผูกพันมาก “พนักงานที่มีอายุงานมากจะรู้สึกภูมิใจกับการที่
เห็นโรงแรมได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสังคมได้” (H4)  
 

4.3.4 ความก้าวหน้าในอาชีพ 
 ส่วนใหญ่ผู้ให้ข้อมูลเห็นลงความเห็นว่า ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ และความก้าวหน้า
ของเงินเดือนมีอิทธิพลต่อการรักษาพนักงาน โดยความก้าวหน้าในเงินเดือนถือเป็นสิ่งที่พนักงาน
คาดหวังที่สุด เพื่อให้ได้รับการพิจารณาข้ึนระดับเงินเดือน “ถ้าเงินเดือนของพนักงานได้น้อยย่อม
ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อพนักงานและท าให้พนักงานคิดที่จะลาออก” (H2) “ควรเพิ่มเงินเดือนให้กับ
พนักงานในทุกปี โดยจะพิจารณาจากประวัติในการท างานของปีที่ผ่านมา” (H1) ส่วนในด้านของ
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ก็มีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน โดยส่วนใหญ่ฝ่ายบริหารจะท าการ
คัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถข้ึนมายังต าแหน่งที่สงูกว่าเพือ่ให้พนักงานเหล่าน้ันได้มีความก้าวหน้าที่
ดีข้ึน “พนักงานส่วนใหญ่มีความต้องการความก้าวหน้าอยู่แล้ว ถ้าให้เขาไปอยู่ในต าแหน่งที่สูงข้ึนก็ท า
ให้เขาพึงพอใจได้” (H10) ทั้งนี้ในด้านการพัฒนาตนเองผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ค่อยมีอิทธิพล
ต่อการธรงรักษาพนักงานมากนัก เพราะพนักงานไม่ค่อยสนใจในการพัฒนาตนเองหรือเข้าร่วม
ฝึกอบรม “ในบางกรณีที่พนักงานไม่สนใจที่จะพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมไปยังต าแหน่งที่สูง 
เนื่องจากไม่อยากเข้าอบรมเพราะหัวข้อการอบรมจะมีซ้ าๆไม่ค่อยเปลี่ยนใหม่ เลยท าให้พนักงานไม่
ค่อยสนใจที่จะเข้าร่วมมากนัก เพื่อประโยชน์ของพนักงานเอง” (H4)  “ความก้าวหน้าการพัฒนา
ตนเองถือว่ามีอิทธิพลที่น้อย เนื่องจากสถิติของการจัดฝึกอบรมพนักงานไม่ค่อยสนใจที่จะเข้าร่วม” 
(H1) จึงท าให้ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์บางท่านไม่คิดว่าตัวแปรนี้จะมีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษา
บุคลากร และ “การที่ทางโรงแรมจะลงทุนในเรื่องของการศึกษาหรือการฝึกอบรมแก่พนักงานย่อมที่
จะมีต้นทุนที่สูง ถ้าแม้ว่าพนักงานจะได้รับโอกาสนี้ พอได้ดีมีความรู้ที่มากขึ้นก็ย่อมที่จะท าให้พนักงาน
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แสวงหาองค์กรที่ได้ค่าตอบแทนสูงกว่าอยู่ดี สุดท้ายก็ต้องลาออก” (H2) ซึ่งการลงทุนแกพนักงาน
อาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนที่ดีกลับมา  
 

4.4 การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม 

 ในส่วนนี้เป็นการแสดงผลการวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามที่ได้เก็บกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริงจ านวน 30 ชุด ซึ่งจะประกอบไปด้วยส่วนค าถาม
ทั้งหมด 4 ส่วน ที่ใช้ในการศึกษาคือ 1) ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การที่มีอิทธิพลต่อการ
ธ ารงรักษาบุคลากร 2) คุณภาพชีวิตการท างานที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากร 3) การพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากร และ 4) การธ ารงรักษาบุคลากร โดย
สามารถแจกแจงรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 
 

4.4.1 ความน่าเชื่อถือของส่วนท่ี 1 (ปัจจัยความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์การท่ีมี
อิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากร) 
 แบบสอบถามในส่วนนี้ เป็นการสอบถามในเรื่องของปัจจัยความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ
องค์การที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากร ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด 9 ข้อค าถาม โดยสามารถ
วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามได้ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.11 การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือส่วนที่ 1 ปัจจัยความผูกพันของพนกังานทีม่ีต่อองค์การที่
มีอิทธิพลตอ่การธ ารงรกัษาบุคลากร 

ข้อ รายการ N x̄ 
Mean 

SD 
α if 
item 

deleted 

α 
value 

ปัจจัยความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากร .955 
ด้านที่ 1 ความเช่ือม่ันและการยอมรับเป้าหมายขององค์กร 
1. ท่านเช่ือม่ัน ยอมรับและปฏิบัติตามเป้าหมาย

ของโรงแรม 
30 3.83 31.40 .948  

2. ท่านเช่ือม่ัน ยอมรับและปฏิบัติตามค่านิยม
ของโรงแรม (วัฒนธรรมองค์กรหรือความเช่ือ
ที่โรงแรมยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมา) 

30 3.83 31.40 .952  
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ข้อ รายการ N x̄ 
Mean 

SD 
α if 
item 

deleted 

α 
value 

3. ท่านพร้อมที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานทุก
อย่างเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของโรงแรม 

30 3.87 31.37 .945  

       
ด้านที่ 2 ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์การ 
4. ท่านพร้อมจะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

อย่างเต็มก าลังความสามารถ 
30 3.93 31.30 .951  

5. ท่านจะทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถเพื่อให้งานของโรงแรมประสบ
ความส าเร็จเสมือนว่าเป็นงานของท่านเอง 

30 3.93 31.30 .947  

6. ท่านเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็ม
ความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
สูงสุดต่อโรงแรม 

30 4.03 31.20 .951  

ด้านที่ 3 ความปรารถนาที่จะรักษาความเป็นสมาชิกในองค์การ 
7. ท่านมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นพนักงานของ

โรงแรมน้ี 
30 3.93 31.30 .950  

8. ท่านจะปฏิบัติงานให้กับโรงแรมด้วยความ
จงรักภักดีอย่างสูงสุด 

30 3.93 31.30 .949  

9. ท่านรู้สึกมีความผูกพันต่อโรงแรมแห่งน้ี 30 3.93 31.30 .952  
 

แหล่งท่ีมา: พัฒนาจากการศึกษาและการวิจัยในครั้งนี้ 
 
 จากตารางที่ 4.11 การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือส่วนที่ 1 ปัจจัยความผูกพันของพนักงานที่มี
ต่อองค์การที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรกัษาบุคลากร จะเหน็ได้ว่า ความหน้าเช่ือถือของปัจจัยความผูกพนั
ของพนักงานที่มีต่อองค์การของแบบสอบถามได้เท่ากับ 0.955 จึงสรุปได้ว่าแบบสอบถามในส่วนนี้
สามารถเช่ือถือได้ เนื่องจากมีค่าความเช่ือมั่นที่มากกว่า 0.75 ดังที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ในบทที่สาม
หัวข้อการทดสอบเครื่องมือในการเก็บข้อมูลวิจัย   
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4.4.2 ความน่าเชื่อถือของส่วนท่ี 2 (ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อการธ ารง
รักษาบุคลากร) 
 แบบสอบถามในส่วนน้ี เป็นการสอบถามในเรื่องของปัจจัยปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานที่มี
อิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากร ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด 40 ข้อค าถาม โดยสามารถวิเคราะห์
ความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามได้ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.12 การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือส่วนที่ 2 ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานที่มีอิทธิพลต่อการ
ธ ารงรักษาบุคลากร 

ข้อ รายการ N x̄ 
Mean 

SD 
α if item 
deleted 

α 
value 

ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากร .965 
ด้านที่ 1 ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 
1. ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับเพียงพอต่อการด ารง

ชีพของท่าน 
30 3.40 142.63 .966  

2. ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับเหมาะสมกับปริมาณ
งานที่ได้รับมอบหมาย 

30 3.40 142.63 .965  

3. สวัสดิการอื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนที่ท่าน
ได้รับเม่ือเปรียบเทียบกับโรงแรมอื่นถือว่ามี
ความเหมาะสม 

30 3.30 142.73 .966  

4. การขึ้นเงินเดือนที่ท่านได้รับการพิจารณาในแต่
ละค ร้ั ง เหม าะส ม กับ ค วามตั้ ง ใจ ในก าร
ปฏิบัติงานของท่าน 

30 3.43 142.60 .965  

5. ท่านมีความพึงพอใจกับค่าตอบแทนที่ท่าน
ได้รับจากโรงแรมน้ี 

30 3.33 142.70 .965  

ด้านที่ 2 สภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัยและถูกสุขภาพลักษณะ 
6. โรงแรมของท่านมีการตรวจร่างกายประจ าปี 30 4.07 141.97 .965  
7. โรงแรมขอ งท่ าน มีการอบ รม เร่ือ งความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้บุคลากร 
30 4.00 142.03 .965  

8. โรงแรมของท่านมีอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือเพื่อใช้
ในการป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายที่เกิดจาก
การปฏิบัติงาน อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับ

30 3.70 142.33 .964  
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ข้อ รายการ N x̄ 
Mean 

SD 
α if item 
deleted 

α 
value 

การปฏิบัติงานของท่าน 
9. สภาพแวดล้อมโดยรวมในการปฏิบัติงานของ

ท่านมีความปลอดภัย 
30 3.77 142.27 .964  

10. ท่านรู้สึกปลอดภัยทุกคร้ังเม่ือปฏิบัติงานใน
แผนกของท่าน 

30 3.77 142.27 .965  

ด้านที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
11. ท่านมีอิสระในการใช้ความรู้ ความสามารถใน

การปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 
30 3.83 142.20 .964  

12. ท่านมีโอกาสในการเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ในเร่ืองที่ท่านสนใจ 

30 3.77 142.27 .964  

13. ท่านน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมหรือพัฒนา
ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

30 3.70 142.33 .964  

14. ท่ าน รู้สึ ก ท้ าท าย เ ม่ื อ ท่ าน ได้ ใ ช้ ค ว าม รู้  
ความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีความยาก
และซับซ้อน 

30 3.73 142.30 .964  

15. ท่านพอใจในการอบรมหรือพัฒนาความรู้ที่ทาง
โรงแรมจัดให้ท่าน 

30 3.80 142.23 .965  

ด้านที่ 4 ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน 
16. ท่านเช่ือว่างานที่ท่านปฏิบัติอยู่น้ีสามารถ.964

ท าให้มีความก้าวหน้าไปยังต าแหน่งที่สูงขึ้นได้   
30 3.63 142.40 .964  

17. ท่านมักจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่
ต้องอาศัยทักษะความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

30 3.67 142.37 .964  

18. ทางโรงแรมของท่ านพ ร้อมที่ จ ะส่ ง เส ริม
สนับสนุนท่านไปสู่ต าแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นอย่าง
เหมาะสมกับความสามารถของท่าน 

30 3.67 142.37 .964  

19. ท่านเช่ือว่างานที่ท่านปฏิบัติอยู่น้ีท าให้ท่านมี
ความม่ันคงในชีวิต 

30 3.47 142.57 .965  

20. ท่านพอใจกับความก้าวหน้าในงานของท่าน 30 3.47 142.57 .964  
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ข้อ รายการ N x̄ 
Mean 

SD 
α if item 
deleted 

α 
value 

ด้านที่ 5 สังคมสัมพันธ์ 
21. โรงแรมได้ มีการจัดกิจกรรมร่วมกันให้กับ

บุคลากร เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อ
กัน ลดการแบ่งแยกในองค์กร 

30 3.60 142.43 .965  

22. ท่านสามารถปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน
ของท่านได้อย่างมีความสุข 

30 3.77 142.27 .965  

23. เพื่อนร่วมงานของท่าน มักจะรับฟังความ
คิดเห็นของท่านอยู่เสมอ 

30 3.77 142.27 .965  

24. เม่ือเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานท่านจะได้รับ
ความช่วยเหลือหรือสามารถปรึกษาปัญหากับ
เพื่อนร่วมงานเสมอ 

30 3.73 142.30 .965  

25. บรรยากาศในการปฏิบัติงานเป็นกันเองมีการ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

30 3.63 142.40 .965  

ด้านที่ 6 สิทธิส่วนบุคลในการท างานหรือธรรมนูญในองค์การ 
26. ในการปฏิบัติงานท่านมีอิสระในการแสดงความ

คิด เห็นและข้ อ เสนอแนะที่ เ ก่ีย ว กับการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่   

30 3.53 142.50 .964  

27. ท่านสามารถปฏิเสธงานหรือหน้าที่ที่ไม่ตรงกับ
ความรู้ ความสามารถและอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของท่านได้ 

30 3.43 142.60 .964  

28. ในการปฏิบัติงาน ท่านมีอิสระในการตัดสินใจที่
เก่ียวกับการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 

30 3.37 142.67 .965  

29. ในการปฏิบัติงาน ท่านได้รับความยุติธรรมและ
ความเสมอภาคจากผู้บังคับบัญชาอย่างเท่า
เทียมกัน 

30 3.63 142.40 .965  

30. โรงแรมของท่ านให้ความเคารพในเร่ืองที่
เก่ียวกับสิทธิส่วนบุคคล 

30 3.60 142.43 .967  

ด้านที่ 7 ความดุลยภาพระหว่างงานและชีวิตส่วนบุคคล 
31. ท่านคิดว่าเวลาในการปฏิบัติงานของท่าน (เวลา

การปฏิบัติงานที่ต้องเข้าเป็นกะ เช้า บ่าย ดึก) 
30 3.60 142.43 .964  
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ข้อ รายการ N x̄ 
Mean 

SD 
α if item 
deleted 

α 
value 

มีความเหมาะสม 
32. ท่านมีเวลาเพียงพอส าหรับชีวิตส่วนตัวและ

สามารถดูแลครอบครัวได้อย่างเหมาะสม 
30 3.67 142.37 .964  

33. งานที่ท่านปฏิบัติไม่เป็นอุปสรรคในการวางแผน
ส าห รับ กิ จ ก รรมอื่ น ๆ ใน ชีวิต  (กิ จ กรรม
นอกเหนือเวลาปฏิบัติงาน) 

30 3.63 142.40 .964  

34. ท่านรู้สึกมีความสุขเม่ือได้มาปฏบิัตงิานในแต่ละ
วัน 

30 3.60 142.43 .965  

35. ท่ า น มี เ ว ล า อ ย่ า ง เพี ย ง พ อ  ( เ ว ล า ที่
นอกเหนือจากเวลาปฏิบัติงาน) ส าหรับการ
พักผ่อน 

30 3.50 142.53 .964  

ด้านที่ 8 ชีวิตการท างานที่มีความเก่ียวข้องกับสังคม  
36. ท่านเช่ือว่างานที่ท่านปฏิบัติ มีการด าเนินงานที่

เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสังคม 
30 3.67 142.37 .964  

37. ท่านรู้สึกภูมิใจทุกคร้ังที่รับรู้ว่าโรงแรมของท่าน
เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

30 3.90 142.13 .964  

38. ท่านเช่ือว่าโรงแรมที่ท่านปฏิบัติงานอยู่น้ี ได้รับ
การยอมรับและเช่ือถืออย่างมากจากบุคคล
ทั่วไป 

30 3.90 142.13 .964  

39. ท่านเช่ือว่าการที่โรงแรมได้ด าเนินกิจการ ที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการเพิ่มคุณค่า
ความส าคัญของงานให้กับท่าน (อาทิ การ
ช่วยเหลือสังคม มอบทุนการศึกษา และใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมรอบข้าง เป็นต้น) 

30 3.73 142.30 .964  

40. ท่านภู มิใจในการที่ ได้ เป็นส่วนหน่ึงที่ท าให้
โรงแรมของท่ าน สามารถด าเนินกิจการที่
รับผิดชอบต่อสังคม 

30 3.87 142.17 .964  

 

แหล่งท่ีมา: พัฒนาจากการศึกษาและการวิจัยในครั้งนี้ 
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จากตารางที่ 4.12 การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือส่วนที่ 2 ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานที่มี
อิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากร จะเห็นได้ว่า ความหน้าเช่ือถือของปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างาน
ของแบบสอบถามได้เท่ากับ 0.965 จึงสรุปได้ว่าแบบสอบถามในส่วนน้ีสามารถเช่ือถือได้ เนื่องจากมี
ค่าความเช่ือมั่นที่มากกว่า 0.75 ดังที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ในบทที่สามหัวข้อการทดสอบเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูลวิจัย 
 

4.4.3 ความน่าเชื่อถือของส่วนท่ี 3 (ปัจจัยการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพท่ีมีอิทธิพล
ต่อการธ ารงรักษาบุคลากร) 
 แบบสอบถามในส่วนน้ี เป็นการสอบถามในเรื่องของปัจจัยปัจจัยการพัฒนาความก้าวหน้าใน
อาชีพที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากร ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด 9 ข้อค าถาม โดยสามารถ
วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามได้ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.13 การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือส่วนที่ 3 ปัจจัยการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพที่มี
อิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากร 

ข้อ รายการ N x̄ 
Mean 

SD 
α if item 
deleted 

α 
value 

ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากร .898 
ด้านที่ 1 ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 
1.  ท่านได้รับพิจารณาเลื่อนต าแหน่งอยู่เสมอ   30 3.43 27.57 .875  
2. ท่านได้รับมอบหมายให้มีการรับผิดชอบงานที่

มีความส าคัญต่อโรงแรมมากขึ้น 
30 3.53 27.47 .884  

3. ท่านคิดว่าต าแหน่งที่ท่านก าลังปฏิบัติงานอยู่
ในขณะน้ีมีความก้าวหน้าเม่ือเทียบกับเพื่อน
รุ่นเดียวกัน 

30 3.50 27.50 .881  

ด้านที่ 2 ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง 
4. นับตั้งแต่ท่านปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบันท่านมี

โอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น   
30 3.43 27.57 .896  

5. ความก้าวหน้าทางการศึกษามีผลต่อการเลื่อน
ต าแหน่งหรือขึ้นเงินเดือน 

30 3.43 27.57 .887  

6. ท่านมักเข้าอบรมโครงการที่ท่านเห็นว่ามี
ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในอาชีพของท่าน 

30 3.60 27.40 .889  
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ข้อ รายการ N x̄ 
Mean 

SD 
α if item 
deleted 

α 
value 

ด้านที่ 3 ความก้าวหน้าในเงินเดือน 
7. ท่านได้รับการพิจารณาขึ้นระดับเงินเดือนของ

ท่านเสมอ 
30 3.43 27.57 .887  

8. ท่านคิดว่าระดับเงินเดือนของท่านเหมาะสมดี
แล้วกับอายุการท างานในขณะน้ี 

30 3.23 27.77 .890  

9. ท่านคิดว่าระดับเงินเดือนของท่านเหมาะสม
กับความสามารถในต าแหน่งที่ท่านก าลังท า
อยู่ 

30 3.40 27.60 .889  

 

แหล่งท่ีมา: พัฒนาจากการศึกษาและการวิจัยในครั้งนี้ 
 
 จากตารางที่ 4.13 การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือส่วนที่ 3 ปัจจัยการพัฒนาความก้าวหน้าใน
อาชีพที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากร จะเห็นได้ว่า ความหน้าเช่ือถือของปัจจัยการพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพของแบบสอบถามได้เท่ากับ 0.898 จึงสรุปได้ว่าแบบสอบถามในส่วนน้ีสามารถ
เช่ือถือได้ เนื่องจากมีค่าความเช่ือมั่นที่มากกว่า 0.75 ดังที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ในบทที่สามหัวข้อการ
ทดสอบเครื่องมือในการเก็บข้อมูลวิจัย 
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4.4.4 ความน่าเชื่อถือของส่วนท่ี 4 (การธ ารงรักษาบุคลากร) 
 แบบสอบถามในส่วนน้ี เป็นการสอบถามในเรื่องของการธ ารงรักษาบุคลากร ซึ่งประกอบไป
ด้วยทั้งหมด 9 ข้อค าถาม โดยสามารถวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามได้ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.14 การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือส่วนที่ 4 การธ ารงรกัษาบุคลากร 

ข้อ รายการ N x̄ 
Mean 

SD 
α if item 
deleted 

α 
value 

การธ ารงรักษาบุคลากร .781 
1.  ท่านคิดว่าท่านจะท างานในโรงแรมน้ีไปตลอด

จนกว่าจะเกษียณ 
30 3.40 6.70 .794  

2. ท่านไม่คิดที่จะไปปฏิบัติงานกับองค์กรอื่น 
แม้ว่าจะได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่า 

30 3.30 6.80 .674  

3. ส าหรับท่านแล้วโรงแรมน้ีถือเป็นโรงแรมที่ดี
ที่สุด 

30 3.40 6.70 .635  

 

แหล่งท่ีมา: พัฒนาจากการศึกษาและการวิจัยในครั้งนี้ 
 
 จากตารางที่ 4.14 การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือส่วนที่ 4 การธ ารงรักษาบุคลากร จะเห็นได้
ว่า ความหน้าเช่ือถือของการธ ารงรักษาบุคลากร ของแบบสอบถามได้เท่ากับ 0.781 จึงสรุปได้ว่า
แบบสอบถามในส่วนนี้สามารถเช่ือถือได้ เนื่องจากมีค่าความเช่ือมั่นที่มากกว่า 0.75 ดังที่ผู้วิจัยได้
ก าหนดไว้ในบทที่สามหัวข้อการทดสอบเครื่องมือในการเก็บข้อมูลวิจัย 
 

4.5 บทสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

 ในบทนี้เป็นการแสดงผลการวิจัยทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพของผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกกล่าวถึง โดยผลการวิจัยเชิงปริมาณที่ได้น้ันเกิดจากการรวบรวมแบบสอบถามอัน
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นบุคลากรระดับปฏิบัติการของ
โรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต โดยข้อมูลทั้งหมดถูกน ามาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการหาค่า
สัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Multiple Regression) และวิธีคัดเลือกแบบข้ันตอน 
(Stepwise Selection) นอกจากนั้นแล้วในบทนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจ านวน 400 กลุ่มตัวอย่าง  โดยจะแสดงค่า
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วิเคราะห์ความถ่ีและจ านวนร้อยละ และยังได้แสดงผลการหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson Product-Moment Correlation) และการวิจัยเชิงคุณภาพจะบรรยายผลเพื่ออภิปราย
ขยายผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ทั้งนี้ในบทนี้ยังได้แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความ
น่าเช่ือถือของแบบสอบถาม (Reliability Analysis) ด้วยการแสดงค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ  
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS ซึ่งสามารถ
วิเคราะห์ค่าความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามได้  



 
 

บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาวิจัย แนวทางการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ใน
จังหวัดภูเก็ต ซึ่งในบทนี้ผู้วิจัยได้น าเสนอการสรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มตัวอย่าง โดยน าผลการวิจัยเชิงคุณภาพมาช่วยอธิบายผลในการวิจัย
เชิงปริมาณ เพื่อให้ผลการวิเคราะห์มีความครบถ้วนสมบูรณ์และมีความลึกซึ้งมากยิ่งข้ึน  ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 
ดาว ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ผู้บริหารธุรกิจโรงแรม ธุรกิจบริการหรือ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆใช้เป็นในแนวทางการวางแผนและบริหารจัดการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนก าลังแรงงานในธุรกิจโรงแรมหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องต่อไป ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้
ท าการแบ่งหัวข้อเพื่อท าการสรุปและอภิปรายผลของงานวิจัย  
 โดยประชากรในการวิจัยในครั้งนี้คือ กลุ่มของพนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 
ดาว ในจังหวัดภูเก็ต โดยได้รับความร่วมมือจากโรงแรมทัง้หมด 13 แห่ง ซึ่งแบ่งเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ 
จ านวน 2 แห่ง และขนาดกลาง 11 แห่ง จ านวน 400 คน ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างของผู้ให้สัมภาษณ์ใน
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เพื่อมาขยายผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ จ านวน 12 คน โดยการสุ่มแบบ
เจาะจงจากโรงแรมระดับ 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 
 ซึ่งการน าเสนอในบทนี้ผู้วิจัยได้ท าแบ่งหัวข้อในการน าเสนอ โดยได้เรียงล าดับข้ันตอนในการ
สรุป และอภิปรายผล ตามหัวข้อดังนี้ 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.2 อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 
 5.3 แนวทางการธ ารงรักษาบุคลากร 
 5.4 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาและวิจัย 
 5.5 บทสรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
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5.1 สรุปผลการวิจัย  

การวิจัยเรื่อง แนวทางการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรมระดับ 4 ดาว 
ในจังหวัดภูเก็ต โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ การหาค่าร้อยละ และค่าความถ่ี 
จากนั้นเป็นการวิเคราะห์การถอดถอยพหุคูน (Multiple Regression Analysis) และวิธีคัดเลือกแบบ
ข้ันตอน (Stepwise Selection) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลของตัวแปรที่
มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากร การวิเคราะห์ส่วนที่สองคือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อ
อภิปรายขยายผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาแบบ (Content Analysis) 
และการวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic Analysis) โดยมีผลสรุปการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 

5.1.1 สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ
องค์การ ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างาน และปัจจัยการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพปัจจัยใดบ้างที่มี
อิทธิพลต่อการธ ารงรักษา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้  

5.1.1.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
  จากการศึกษาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานระดับ
ปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีทั้งสิ้น 400 คน โดย
ลักษณะของกลุ่มประชากรตัวอย่างสว่นใหญ่ จ าแนกตามปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ เป็น
ดังนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงที่ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีจ านวน 247 คน (ร้อยละ 61.7) กลุ่มอายุ
ระหว่าง 26-30 ปี ซึ่งมีจ านวน 124 คน (ร้อยละ 30.8) กลุ่มที่มีสถานภาพสมรสโสด ซึ่งมีจ านวน 255
คน (ร้อยละ 63.6) กลุ่มที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ซึ่งมีจ านวน 200 คน (ร้อยละ 50) โดย
กลุ่มที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 – 4 ปี จะมีจ านวน 194 คน (ร้อยละ 48.5) จากนั้นกลุ่มผู้ที่มี
รายได้ (เฉลี่ยต่อเดือนรวมทุกอย่าง) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มีจ านวน 183 คน (ร้อยละ 
45.5) และสุดท้ายแผนกที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือแผนกต้อนรับ มีจ านวน 117 คน (ร้อยละ 
29.3) 
   5.1.1.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์การ 

  1) ค่ าสั มป ระสิท ธ์สห สั มพั น ธ์แบบ เพี ยร์สั น  (Pearson Product Moment 
Correlative Coefficient) ระหว่างปัจจัยความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การกับการธ ารงรักษา
บุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต โดยด้านความเช่ือมั่นยอมรับและปฏิบัติ
ตามเป้าของโรงแรมมีระดับความสัมพันธ์ต่อปัจจัยความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การมากที่สุด 
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(R=.472 หรือ ร้อยละ 47.2) รองลงมาจะเป็นด้านความปรารถนาที่จะรักษาการเป็นสมาชิกในองค์กร
ที่มีระดับความสัมพันธ์ต่อปัจจัยความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การ (R=.432 หรือ ร้อยละ 43.2) 
และด้านความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์กรมีระดับความสัมพันธ์ต่อปัจจัยความผูกพันของ
พนักงานที่มีต่อองค์การน้อยที่สุด (R=.207 หรือ ร้อยละ 20.7) 
  2) การวิเคราะห์ปัจจัยความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การที่มีอิทธิพลต่อการ
ธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต โดยการใช้การวิเคราะห์การ
ถอดถอยพหุ คูน (Multiple Regression Analysis) แบบวิธีคัดเลือกแบบข้ันตอน (Stepwise 
Selection) พบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลประกอบไปด้วยทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความเช่ือมั่นยอมรับ
และปฏิบัติตามเป้าของโรงแรม 2) ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์กร และ 3) ความปรารถนาที่
จะรักษาการเป็นสมาชิกในองค์กร 
    5.1.1.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างาน 
    1 ) ค่ าสั มประสิท ธ์สห สัมพั น ธ์แบบ เพี ยร์สั น  (Pearson Product Moment 
Correlative Coefficient) ระหว่างปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานกับการธ ารงรักษาบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต โดยพบว่าด้านชีวิตการท างานที่มีความเกี่ยวข้องกับ
สังคมมีระดับความสัมพันธ์ต่อปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานมากที่สุด (R= .593 หรือ ร้อยละ 59.3) 
รองลงมาจะเป็นด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอมีระดับความสัมพันธ์ต่อปัจจัยคุณภาพชีวิต
การท างาน (R=.587 หรือ ร้อยละ58.7) ถัดมาด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานมีระดับ
ความสัมพันธ์ต่อปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ที่ (R=.584 หรือ ร้อยละ 58.4) จากนั้นจะเป็นด้าน
สังคมสัมพันธ์มีระดับความสัมพันธ์ต่อปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ที่ (R=.516 หรือ ร้อยละ51.6) 
ส่วนด้านสิทธิส่วนบุคลในการท างานหรือธรรมนูญในองค์การมีระดับความสัมพันธ์ต่อปัจจัยคุณภาพ
ชีวิตการท างานอยู่ที่ (R=.516 หรือ ร้อยละ 51.6) ด้านสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัยและถูก
สุขภาพลักษณะมีระดับความสัมพันธ์ต่อปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ที่  (R=.492 หรือ ร้อยละ 
49.2) ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรมีระดับความสัมพันธ์ต่อปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานอยู่
ที่ (R=.449 หรือ ร้อยละ 44.9) และด้านความดุลยภาพระหว่างงานและกับชีวิตส่วนบุคคลมีระดับ
ความสัมพันธ์ต่อปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานที่น้อยที่สุด (R=.402 หรือ ร้อยละ 40.2) 
   2) การวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากร
ระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต โดยการใช้การวิเคราะห์การถอดถอยพหุคูน 
(Multiple Regression Analysis) แบบวิธีคัดเลือกแบบข้ันตอน (Stepwise Selection) พบว่าตัว
แปรที่มีอิทธิพลประกอบไปด้วยทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 1) ชีวิตการท างานที่มีความเกี่ยวข้องกับสังคม 
2) ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 3) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน และ 4) สังคมสัมพันธ์ 
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   5.1.1.4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 
   1 ) ค่ าสั มประสิท ธ์สห สัมพั น ธ์แบบ เพี ยร์สั น  (Pearson Product Moment 
Correlative Coefficient) ระหว่างปัจจัยการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพกับการธ ารงรักษา
บุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต โดยพบว่าด้านความก้าวหน้าในเงินเดือน
มีระดับความสัมพันธ์ต่อปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานมากที่สุด (R= .636 หรือ ร้อยละ 63.6) ถัดมา
จะเป็นด้านความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองมีระดับความสัมพันธ์ต่อปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างาน  
(R= .554 หรือ ร้อยละ 55.4) และด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่มีระดับความสัมพันธ์ต่อปัจจัย
คุณภาพชีวิตการท างานน้อยที่สุด (R= .550 หรือ ร้อยละ 55.0)  
   2) การวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพที่มีอิทธิพลต่อการธ ารง
รักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต โดยการใช้การวิเคราะห์การถอด
ถอยพหุคูน (Multiple Regression Analysis) แบบวิธีคัดเลือกแบบข้ันตอน (Stepwise Selection) 
พบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลประกอบไปด้วยทั้งหมด 2 ด้าน ได้แก่ 1) ความก้าวหน้าในเงินเดือน และ 2) ความก้าวหน้า
ในการพัฒนาตนเอง 
 

5.1.2 สรุปผลการวิจัยคุณภาพ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการสัมภาษณ์ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรของโรงแรม ผู้วิจัย

สามารถสรุปข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์ในเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การ ปัจจัย
คุณภาพชีวิตการท างาน และปัจจัยการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี ้
 5.1.2.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์การ 

จากผลการวิเคราะหป์ัจจัยความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การสามารถสรุปได้
ดังนี้ ควรสร้างช่ือเสียงให้กับโรงแรมในด้านต่างๆเพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับพนักงาน จากนั้นควร
สร้างแรงจูงใจต่อเป้าหมายของโรงแรมโดยการเพิ่มเงินเดือนหรือ สวัสดิการอื่นๆ ถ้าท างานได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดก็จะได้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นอย่าง Service Charge และวัฒนธรรมของโรงแรม
ต้องเป็นวัฒนธรรมที่สามารถดึงดูดให้พนักงานอยากมาท างาน ต้องไม่ล้าสมัยและล้าหลัง  โดยด้าน
ความเต็มใจในการปฏิบัติงานต้องท าให้การบริหารงานไม่มีความซับซ้อน และมีมาตฐานจนเกินไป จะ
ท าให้พนักงานอึดอันในการท างานได้และไมม่ีความเต็มใจต่อการปฏิบัติงาน ในส่วนของการเต็มใจที่จะ
อยู่กับองค์การควรต้องสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจจากหัวหน้างานกับลูกน้องในแต่ละแผนก
ก่อนเพื่อจะท าให้พนักงานรู้สึกอบอุ่นและผูกพันต่อโรงแรมตามมา และสร้างความรู้สึกให้กับพนักงาน
ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญของโรงแรม และท าให้พนักงานรู้สึกเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน 
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5.1.2.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างาน 
ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานท าให้พนักงานรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัว

เดียวกัน และค่าตอบแทนด้านเงินเดือนควรจะให้เหมาะสมกับต าแหน่งงานและให้เป็นมาตรฐานกับ
โรงแรมอื่น โดยค่า Service Charge ต้องให้พนักงาน 90 เปอร์เซ็นต์ของยอด Service Charge ของ
เดือนนั้นและต้องมีการการันตี Service Charge ในช่วง Low season โดยความสมดุลของชีวิตการ
ท างานกับชีวิตส่วนตัวควรมีวันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์ และจากนั้นต้องมีการปรับต าแหน่งงานตาม
ความสามารถของพนักงานและต้องท าการ Promote พนักงานภายในก่อนเสมอ ส่วนในด้าน
สวัสดิการด้านอื่นๆที่นอกเหนือจากเงินเดือน ต้องมีที่พัก อาหาร รถรับส่ง และ ชุดพนักงานฟรี แต่
ส าหรับด้านสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย โดยในด้านนี้จะไม่ค่อยมีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษา
บุคลากรมากนักเนื่องจากงานโรงแรมเป็นงานที่ไม่ค่อยมีความเสี่ยงเลยท าให้ตัวแปรนี้ไม่มีผลต่อการ
ลาออกของพนักงาน และการฝึกอบรมก็ไม่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่เพราะพนักงานไม่สนใจที่จะพัฒนา
ตนเองมากเท่าไหร่  
  5.1.2.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 
  ควรเพิ่มเงินเดือนให้กับพนักงานในทุกปีโดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานในรอบปีที่
ผ่านมาในการประเมินผล ในส่วนของความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ควรมีการปรับต าแหน่งงาน
ให้กับพนักงานที่มีความสามารถ และต้องสรรหาพนักงานภายในก่อนที่จะรับบุคคลภายนอกมา ทั้งนี้
ด้านความก้าวหน้าการพัฒนาตนเองถือว่ามีอิทธิพลที่น้อย เนื่องจากสถิติของการจัดฝึกอบรมพนักงาน
ไม่ค่อยสนใจที่จะเข้าร่วมจึงท าให้ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์บางท่านไม่คิดว่าตัวแปรนี้จะมีอิทธิพลต่อ
การธ ารงรักษาบุคลากร และ การที่ทางโรงแรมจะลงทุนในเรื่องของการศึกษาหรือการฝึกอบรมแก่
พนักงานยอ่มที่จะมีต้นทุนที่สงู แม้ว่าพนักงานจะได้รับโอกาสนี้ พอได้ดีมีความรู้ที่มากข้ึนก็ย่อมที่จะท า
ให้พนักงานแสวงหาองค์กรทีไ่ด้ค่าตอบแทนสงูกว่าอยู่ดี สุดท้ายก็ต้องลาออก ซึ่งการลงทุนแก่พนักงาน
อาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนที่ดีกลับมา 
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5.2 อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 

5.2.1 การอภิปรายผลการศึกษาเชิงปริมาณ 
 ในส่วนนี้นั้นเกิดจากการพิจารณาและร่วมแสดงการอภิปรายค าถามการวิจัยและ
สมมติฐานการวิจัยที่ได้จัดตั้งเพื่อการศึกษาและวิจัยถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากร
ระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 
 1) เพื่อศึกษาปัจจัยความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การที่มีอิทธิพลต่อการธ ารง
รักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 
 2) เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรกัษาบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 
 3) เพื่อศึกษาปัจจัยการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษา
บุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 
 4) เพื่อศึกษาแนวทางการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ใน
จังหวัดภูเก็ต 

 ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาการวิจัย จึงก่อให้เกิดการตั้งค าถามการ
วิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษาในครั้งนี้ คือ  

 1) ปัจจัยความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การมีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากร
ระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างไร 

 2) ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างานมีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากร ระดับ
ปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างไร 

 3) ปจัจัยการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพมีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างไร   

 4) แนวทางการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัด
ภูเก็ตเป็นอย่างไร 
 จากการศึกษาและการรวบรวมข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาน้ัน มีส่วนประกอบ
ของข้อมูลจ านวน 3 ส่วน คือ 1) ปัจจัยความผูกพันของพนักงานทีม่ีต่อองค์การ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของ
ความเช่ือมั่นยอมรับและปฏิบัติตามเป้าของโรงแรม ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์กร และความ
ปรารถนาที่จะรักษาการเปน็สมาชิกในองค์กร 2) ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างาน โดยมุ่งเน้นในเรื่องของ
ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ สภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัยและถูกสุขภาพลักษณะ การ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน สังคมสัมพันธ์ สิทธิส่วนบุคลใน
การท างานหรือธรรมนูญในองค์การ ความดุลยภาพระหว่างานและกับชีวิตส่วนบุคคล และชีวิตการ
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ท างานที่มีความเกี่ยวข้องกับสังคม 3) ปัจจัยการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของ
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง และความก้าวหน้าในเงินเดือน ซึ่ง
ผลของค าถามการวิจัยในแต่ละส่วนจะได้น าเสนอในหัวข้อถัดไป  

 5.2.1.1 การอภิปรายปัจจัยความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์การท่ีมีอิทธิพลต่อ
การธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 
  จากค าถามการวิจัยที่ว่า “ปัจจัยความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การมีอิทธิพลต่อ
การธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างไร” โดยผล
การศึกษาได้แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรกัษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 
4 ดาวในจังหวัดภูเก็ต 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความเช่ือมั่นยอมรับและปฏิบัติตามเป้าหมายของโรงแรม 2) ความ
เต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์กร และ3) ความปรารถนาที่จะรักษาการเป็นสมาชิกในองค์กร ซึ่ง
สามารถอภิปรายผลได้ว่าด้านความเช่ือมั่นยอมรับและปฏิบัติตามเป้าของโรงแรมมีอิทธิพลด้านบวก
สูงสุดต่อการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต (ß= .436) 
พนักงานส่วนใหญ่จะมีความเช่ือมั่นและยอมรับเป้าหมายขององค์กรเนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่เป็น
โรงแรมในเครือของโรงแรมเชน ซึ่งมีนโยบายและสวัสดิการและช่ือเสียงที่ดี ซึ่งช่ือเสียงของโรงแรมเปน็
อีกส่วนหนึ่งที่ท าให้พนักงานอยากเข้ามาท างาน นอกเหนือจากช่ือเสียงทีเ่ปน็ที่รู้จกัแลว้ยังมีการบรหิาร
จัดการที่มีมาตรฐานและคุณภาพด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Mowday Porter และ Streer ที่
เห็นว่าพนักงานโรงแรมมคีวามเช่ือมั่นและยอมรบักบัองค์การ จะมีความตั้งใจที่จะลาออกจากงานน้อย
และอยู่กับองค์การได้อย่างยาวนาน (Mowday, Porter & Streer, 1982) ด้านความปรารถนาที่จะ
รักษาการเป็นสมาชิกในองค์กรมีอิทธิพลด้านบวกต่อการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของ
โรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต (ß= .388) เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลในล าดับถัดมา ซึ่งจะสอดคล้องกับ 
Becker ที่ได้กล่าวถึงทฤษฏี Side-Bet Theory ว่าการที่บุคคลใดมีความผูกพันกับสิ่งๆหนึ่งนั้น เป็น
เพราะบุคคลนั้นๆเขาได้ท าการลงทุน (Side-Bet) ต่อสิ่งที่เขาผูกพันไว้ มักจะมีความต้องการที่จะอยู่
กับสิ่งนั้นนาน (Becker, 1960) และสอดคล้องกับ Kim ที่ว่าความต้องที่จะเป็นสมาชิกในองค์การจะมี
ความตั้งใจลาออกจากงานน้อยและอยู่กับองค์การได้อย่างยาวนาน (Kim et al, 2005) โดยส่วนใน
ด้านความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์กรมีอิทธิพลด้านลบต่อการธ ารงรักษาบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต (ß= -.316) โดยความเต็มใจนี้จะต้องมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงข้ึนมาให้ดี เนื่องจากความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์กรมีอิทธิพลต่อการท าให้พนักงานคง
อยู่กับโรงแรม ถ้าพนักงานไม่มีความเต็มใจปฏิบัติงานย่อมที่จะส่งผลต่อโรงแรมโดยตรง ซึ่ งมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยนันท์ ไชยแสน และ นารี วีรกิจ ที่ว่า การมีกระบวนการท างานที่ชัดเจน 
ไม่ซับซ้อนจะส่งผลท าให้พนักงานสามารถปฎิบัติงานให้กับโรงแรมอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อ
สามารถเก็บรักษาคนดี คนเก่ง ไว้กับองค์กรได้ 
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5.2.1.2 การอภิปรายปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษา
บุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 
 จากค าถามการวิจัยที่ว่า “ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างานมีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษา
บุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างไร” โดยผลการศึกษาได้แสดง
ให้เห็นว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาวในจังหวัด
ภูเก็ต 4 ด้าน ได้แก่ 1) ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 2) ชีวิตการท างานที่มีความเกี่ยวข้องกับ
สังคม 3) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 4) สังคมสัมพันธ์ ซึ่งสามารถอภิปรายผล ด้าน
ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอมีอิทธิพลด้านบวกต่อการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของ
โรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต (ß= .258) ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัย Wailerdsak ที่บอกว่า
ปัจจัยด้านค่าตอบแทนมีผลอย่างมากต่อพนักงาน ถ้าได้รับผลตอบแทนที่น้อยย่อมที่จะส่งผลต่อการ
ลาออกของพนักงาน (Wailerdsak, 2017) ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อิงอร ตั้นพันธ์ ที่ได้
กล่าวว่า ปัจจัยด้านเงินเดือนมีผลอย่างมากต่อการการรักษาพนักงานให้คงอยู่  ซึ่งเขาได้กล่าวอีกว่า 
การที่พนักงานมีปัญหาคุณภาพชีวิตค่อนข้างสูง ทางด้านรายได้ และการด ารงชีพ โดยเฉพาะพนักงาน
ที่มีเงินเดือนต่ ากว่าเดือนละ 15,000 บาท ผู้บริหารโรงแรมจึงควรพิจารณาปรับฐานเงินเดือนจัดท า
โครงสร้างเงินเดือนให้เป็นมาตรฐาน และ ค่าบริการให้สูงข้ึน เพราะค่าครองชีพในปัจจุบันได้ปรับตัว
สูงข้ึน และควรเพิ่มสวัสดิการ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้ดีข้ึนกว่าปัจจุบัน เพิ่มวันหยุด
ประจ าเดือน และวันลาพักร้อนให้มากกว่า และได้สอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอซ์เบอร์ก 
(Herzberg’s Two-Factor) ที่ว่าปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้าน
สภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความมั่นคงในชีวิตส่วนตัว ด้านนโยบายการบริหารงาน ด้านการ
ปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านความมั่นคงในงาน และด้านความก้าวหน้า
ในต าแห่งงาน ถ้าองค์การไม่มีการบริหารจัดการถึงปัจจัยเหล่าน้ีที่ดีย่อมจะส่งผลต่อความพึงพอใจต่อ
พนักงานไดแ้ละท าให้พนักงานลาออกจากงานและแสวงหาองค์กรอื่นที่ดีกว่าได้ ต่อมาเป็นในเรื่องของ
ชีวิตการท างานที่มีความเกี่ยวข้องกับสังคม พบว่ามีอิทธิพลทางบวกต่อการธ ารงรักษาบุคลากร      
(ß= .230) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่เป็นโรงแรมเชน ที่มีเครือข่ายอยู่หลายแห่งและเป็นโรงแรมที่มี
ช่ือเสียงอยู่แล้วซึ่งโรงแรมเหล่าน้ีจะมีส่วนที่รับผิดชอบต่อสังคมและช่วยเหลือสังคมโดยรอบ จึงท าให้
พนักงานรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคมเหล่าน้ันเลยท าให้ พนักงานพึงพอใจใน
การท างานอยู่กับโรงแรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Mcdonal ที่กล่าวว่า การที่องค์กรได้มี
กิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคมจะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรได้ ซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลที่สามารถท าให้พนักงาน
เห็นคุณค่าในตัวของโรงแรมและอยากจะท างานกับโรงแรมต่อไป (Mcdonal, 2001)  
 ทั้งนี้ในเรื่องความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานก็ยังมีอิทธิพลด้านบวกต่อการธ ารง
รักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต (ß= .160) เป็นล าดับถัดมา โดย
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ความก้าวหน้านี้จะสามารถช่วยห้พนักงานมีอนาคตที่ได้ ไม่ว่าจะมีต าแหน่งที่ที่ที่มั่นคงแล้วยังรวมไปถึง
รายได้ที่มากขึ้นอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Mcdonale ที่ว่าความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
มีส่วนส าคัญอย่างมากต่อการที่จะท าให้พนักงานอยู่ปฏับติงานกับองค์การ ได้ยาวนาน เนื่องจาก
พนักงานย่อมที่จะมีอนาคตที่ดีและมีการคาดหวังที่สงูกบัอาชีพที่ตนเองปฏิบัติ (Mcdonal, 2001) โดย
จะสอดคล้องกับทฤษฏีล าดับข้ันความต้องการของมาสโลว์ (Maslow's Hierarchy of Needs) ที่ว่า
กระบวนการของแรงจูงใจเป็นหัวใจหลักของแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพของ มาสโลว์ โดย
เช่ือว่ามนุษย์เป็น "สัตว์ที่มีความต้องการ" (Wanting Animal) และเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากที่มนุษย์จะ
สามารถเกิดความพึงพอใจอย่างแท้จริง โดยในทฤษฎีล าดับข้ันความต้องการของ Maslow เมื่อบุคคล
มีความต้องการที่จะได้รับความพึงพอใจ และเมื่อเขาเหล่าน้ันได้รับความพึงพอใจในระดับหนึ่งแล้ว 
เขาก็จะแสวงหาสิ่งอื่นๆที่ท าให้เกิดความพึงพอใจมากยิ่งข้ึนต่อไป ซึ่งถือว่าเป็นคุณลักษณะของมนุษย์
อีกอย่างหนึ่ง ที่มีความต้องการในสิ่งที่จะท าให้มนุษย์เกิดความพึงพอใจได้ ทั้งนี้ Maslow ได้กล่าวว่า 
ความปรารถนาของมนุษย์นั้น ติดตัวมาแต่ก าเนิด และความปรารถนาเหล่านี้ จะเรียงล าดับข้ันของ
ความปรารถนา ตั้งแต่ข้ันแรกไปสู่ ความปรารถนาข้ันสูงข้ึนไปเป็นล าดับ (Maslow, 1970) โดยตัว
แปรด้านสังคมสัมพันธ์มีอิทธิพลด้านบวกต่อการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 
ดาว ในจังหวัดภูเก็ต (ß= .125) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อิงอร ตั้นพันธ์ ที่ว่าความสัมพันธ์ที่ดีระ
หว่าพนักงานด้วยกันจะส่งผลท าให้พนักงานมีแนวโน้มที่จะลาออกจากงานได้ยาก ถ้าความสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อนร่วมงานและมีหัวหน้าที่ค่อยเอาใจใส่ จะช่วยให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การได้ 
(อิงอร ตั้นพันธ์, 2556)  

 5.2.1.3 การอภิปรายปัจจัยการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพท่ีมีอิทธิพลต่อการธ ารง
รักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 
 จากค าถามการวิจัยที่ว่า “ปัจจัยการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพมีอิทธิพลต่อการธ ารง
รักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างไร” โดยผลการศึกษาได้
แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาวใน
จังหวัดภูเก็ต 2 ด้าน ได้แก่ 1) ความก้าวหน้าในเงินเดือน และ 2) ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง 
โดยด้านความก้าวหน้าในเงินเดือนมีอิทธิพลด้านบวกต่อการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของ
โรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต (ß= .475) ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wane และ ศุภชัย 
รุ่งเจริญสุขศรี ที่ว่าความก้าวหน้าของเงินเดือนมีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน เพราะท าให้พนักงาน
เกิดความพึงพอใจต่องานที่ปฏิบัติได้ (Wane, 2016; ศุภชัย รุ่งเจริญสุขศรี , 2558) ถัดมาด้าน
ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองมีอิทธิพลด้านบวกต่อการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของ
โรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต (ß= .283) ซึ่งมีความขัดแย้งกับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพที่ ว่า 
เนื่องจากสถิติของการจัดฝึกอบรม พนักงานไม่ค่อยสนใจที่จะเข้าร่วมจึงท าให้ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร
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มนุษย์บางท่านไม่คิดว่าตัวนี้จะมีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากร และ การที่ทางโรงแรมจะลงทุนใน
เรื่องของการศึกษาหรือการฝึกอบรมแก่พนักงานย่อมที่จะมีต้นทุนที่สูง ถึงแม้ว่าพนักงานจะได้รับ
โอกาสนี้ เมื่อพนักงานมีความรู้ความสามารถที่มากข้ึน ก็ย่อมที่จะส่งผลท าให้พนักงานเหล่าน้ีแสวงหา
องค์กรที่ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่า จึงส่งผลต่อการลาออกของพนักงาน ทั้งนี้การลงทุนแก่พนักงาน
อาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า  
 

5.2.2 การอภิปรายผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 5.2.2.1 อภิปรายผลด้านความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์กร 

จากผลการศึกษาปัจจัยความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การสิ่งที่โรงแรมควรสร้าง
คือค่านิยมที่ดีหรือวัฒนธรรมองค์การของโรงแรมในด้านต่างๆเพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับพนักงาน 
จากนั้นควรสร้างแรงจูงใจต่อเป้าหมายของโรงแรม ถ้าโรงแรมมีเป้าหมายที่ยากย่อมที่จะส่งผลต่อ
พนักงานโดยตรง แต่ถ้าน าเป้าหมายนั้นมาสร้างเป็นแรงจงูใจให้กับพนักงาน โดยการเพิ่มเงินเดือนหรือ 
สวัสดิการอื่นๆ ถ้าท างานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดก็จะได้ผลตอบแทนที่ เพิ่มข้ึนอย่าง Service 
Charge เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธมลวรรณ แก้วจ ารัส ที่พบว่าการยอมรับเป้าหมายของ
องค์การ และความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกขององค์การ จะมีส่วนท าให้พนักงานคงอยู่ 
เนื่องจากพนักงานมีการยอมรับและเช่ือมั่นในช่ือเสียงของโรงแรมมาก จะเห็นได้ว่าช่ือเสียงของ
โรงแรมย่อมที่จะมีส่วนที่ส าคัญต่อการตัดสินใจที่จะเข้ามาร่วมงานกับโรงแรม  ซึ่งเขาได้กล่าวอีกว่า
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การระดับค่อนข้างสูงได้แก่ ความพยายามทุ่มเทอย่าง
เต็มที่ในการท างาน ความจงรักภักดีต่อองค์การ และความภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การระดับ
ปานกลาง ธมลวรรณ แก้วจ ารัส (2548) ส่วนวัฒนธรรมองค์กรในโรงแรมต้องเปน็วัฒนธรรมที่สามารถ
ดึงดดูให้พนักงานอยากมาท างาน ต้องไม่ล้าสมัยและลา้หลงั โดยด้านความเต็มใจในการปฏิบัติงานต้อง
ท าให้การบริหารงานไม่มีความซับซ้อน และมีมาตฐานจนเกินไป จะท าให้พนักงานอึดอัดในการท างาน
ได้และไม่มีความเต็มใจต่อการปฏิบัติงาน ในส่วนของการเต็มใจที่จะอยู่กับองค์การควรต้องสร้าง
ความสัมพันธ์และความไว้วางใจจากหัวหน้างานกับลูกน้องในแต่ละแผนกก่อนเพื่อจะท าให้พนักงาน
รู้สึกอบอุ่นและผกูพันต่อโรงแรมตามมา และสร้างความรู้สึกให้กับพนักงานว่าเค้าเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญ
ของโรงแรม และท าให้พนักงานรู้สึกเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Wailerdsak ที่ว่าการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าพนักงานควรเริ่มจากการสร้างกิจกรรมภายในแผนก
ก่อนและต้องให้หัวหน้างานมีปฏิสัมพันธ์กับลูกน้องของตนเพื่อจะได้ให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่า
หัวหน้างานก็มีการเอาใจใส่  (Wailerdsak, 2559) จากความสัมพันธ์ของหัวหน้างานที่มีต่อลูกน้องจะ
ท าให้พนักงานเหล่านี้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อโรงแรมจึงจะท าให้พวกเขาเหล่าน้ีเกิดความรู้สึกผูกพันต่อ
โรงแรมตามมา ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีความต้องการที่แสวงหา McClelland (McClelland’s 
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Acquired Needs Theory) ของ  Maslow ที่ กล่ าวว่าความต้องการความผู กพัน  (Need for 
Affiliation) เป็นความต้องการที่จะเปน็สมาชิกของกลุม่ ต้องการที่จะเป็นที่รกัใคร่ของทุกคน เป็นคนที่
ชอบท างานร่วมกับผู้อื่น และช่ืนชอบในการท างานร่วมกับคู่แข่ง ไม่ชอบความเสี่ยงหรือความไม่
แน่นอนสูง ถ้าพนักงานรู้สึกถึงความรักจากเพื่อร่วมงานก็ย่อมส่งผลต่อความผู้พันที่มีต่อองค์การมาก
ยิ่งข้ึน จึงไม่ต้องการแสวงหาองค์การอื่นเพราะไม่รู้ว่าองค์การอื่นจะมีความสัมพันธ์ที่ดีแบบนี้หรือไม่ 
จึงท าให้พนักงานคงอยู่กับองค์การได้นาน 
 5.2.2.2 อภิปรายผลด้านคุณภาพชีวิตการท างาน 
 จากผลการศึกษาในเรื่องของคุณภาพชีวิตการท างานพบว่า สิ่งที่โรงแรมควรสร้างคือ
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานซึ่งท าให้พนักงานรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน และ
ค่าตอบแทนด้านเงินเดือนควรจะให้เหมาะสมกับต าแหน่งงานและให้เป็นมาตรฐานกับโรงแรมอื่น โดย
ค่า Service Charge ต้องให้พนักงาน 90 เปอร์เซ็นต์ของยอด Service Charge ทั้งหมดของเดือนนั้น
และต้องมีการการันตี Service Charge ในช่วง Low season ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Wailerdsak ที่ได้ท าการสัมภาษณ์ผู้บริหารของโรงแรมแห่งหนึ่งพบว่าส าหรับค่าตอบแทนที่พอเพียง
และยุติธรรมกล่าวได้ว่าพนักงานมีแนวโน้มที่จะไม่พึงพอใจค่าตอบแทนที่ได้รับ พนักงานเขียนแสดง
ความคิดเห็นในแบบสอบถาม ว่าบางคนคิดที่จะลาออกและก าลังหางานใหม่อยู่เนื่องจากเห็นว่า
ค่าตอบแทนของโรงแรมต่ าเกินไป ที่ผ่านมาโรงแรมยังไม่มีการปรับข้ึนเงินเดือน ไม่มีการจ่ายเงินค่า
ล่วงเวลา (โอที) จากจ านวนเวลาที่ท างานปกติคือ 8 ช่ัวโมง เงินโบนัส หรือเงินกองทุนสะสม ให้
เทียบเท่ากับโรงแรมอื่น ทั้งนี้ยังได้กล่าวอีกว่าการจ่ายค่าจ้างพนักงานต้องเป็นไปตามอัตราค่าจ้างข้ัน
ต่ าวันละ 300 บาทหรือเดือนละ 9,000 บาท หรือบางคนวุฒิการศึกษาที่สูงก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนตาม
วุฒิการศึกษาอย่างเช่น 15,000 บาท ทั้งนี้พนักงานยังมีรายได้เพิ่มเติมจากค่าบริการ (Service 
Charge) ในแต่ละเดือน จึงเห็นว่ารายได้รวมอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับภาระงานและระดับทักษะ
ความสามารถที่ใช้จึงจะท าให้พนักงานอยู่กับโรงแรมได้ยาวนาน (Wailerdsak, 2559) โดยความสมดุล
ของชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัวควรมีวันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์ โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Wong and Ko ที่พบว่าด้านความสมดุลของเวลาการท างานกับเวลาส่วนตัวต้องมีความยืดหยุ่นในการ
ท างานและด้านเวลาที่พอเพียงหลังจากเลิกการปฏิบัติงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างมาก ซึ่งพนักงานจะ
ได้มีเวลาพอเพียงหลังเลิกงานเพื่อใช้ชีวิตส่วนตัวกับครอบครัว โดยในตารางการท างาน ควรให้มี
วันหยุดที่เป็นมาตรฐานกับพนักงาน ควรให้พนักงานหยุด 2 วันต่อสัปดาห์ เพื่อให้มีเวลาได้ใช้ชีวิตกับ
ครอบครัวและเทียบเท่ากับองค์กรอื่น (Wong and Ko, 2009) จากนั้นการปรับต าแหน่งงานตาม
ความสามารถของพนักงานและต้องท าการ Promote พนักงานภายในก่อนเสมอ ส่วนในด้าน
สวัสดิการด้านอื่นๆที่นอกเหนือจากเงินเดือน ต้องมีที่พัก อาหาร รถรับส่ง และ ชุดพนักงานฟรี แต่
ส าหรับด้านสภาพแวดล้มการท างานที่ปลอดภัย โดยในด้านนี้จะไม่ค่อยมีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษา
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บุคลากรมากนักเนื่องจากงานโรงแรมเป็นงานที่ไม่ค่อยมีความเสี่ยงเลยท าให้ตัวแปรนี้ไม่มีผลต่อการ
ลาออกของพนักงาน และการฝึกอบรมก็ไม่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่เพราะพนักงานไม่สนใจที่จะพัฒนา
ตนเองมากนัก 
 5.2.2.3 อภิปรายผลด้านปัจจัยการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 

จากผลการศึกษาในเรื่องของควรเพิ่มเงินเดือนให้กับพนักงานในทุกปีโดยพิจารณาจาก
การปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาในการประเมินผล ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ควรมีการปรับ
ต าแหน่งงานให้กับพนักงานที่ มีความสามาร และต้องสรรหาพนักงานภายในก่อนที่จะรับ
บุคคลภายนอกมา และซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Foday ที่ว่าทั้งสองด้านนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อ
การ Turn over ของพนักงานโรงแรม เนื่องจากพนักงานทุกคนย่อมที่จะต้องการความก้าวหน้าใน
อาชีพเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน (Foday, 2014) สอดคล้องกับทฤษฏีความต้องการของฮอพ
พอค (Hoppock’s Theory) ที่ได้ให้แนวคิดของการพัฒนาความก้าวหน้าอาชีพไว้ว่า มนุษย์เรามักจะ
แสวงหาความก้าวหน้าเพื่อสนองความต้องการสูงสุดของตนเอง จากจุดเริ่มต้นจุดเล็กๆย้ายไปจุดใหญ่ 
ซึ่งก็เปรียบได้ว่าความต้องการความก้าวหน้าในอาชีพย่อมส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานเป็นอย่าง
มาก (Hoppock, 1935 อ้างถึงใน สุวิมล พิมลศิริ , 2555: 15) ทั้งนี้ด้านความก้าวหน้าการพัฒนา
ตนเองถือว่ามีอิทธิพลที่น้อย เนื่องจากสถิติของการจัดฝึกอบรมพนักงานไม่ค่อยสนใจที่จะเข้าร่วมจึง
ท าให้ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์บางท่านไม่คิดว่าตัวแปรนี้จะมีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากร และ 
การที่ทางโรงแรมจะลงทุนในเรื่องของการศึกษาหรือการฝึกอบรมแก่พนักงานย่อมที่จะมีต้นทุนที่สูง  
แม้ว่าพนักงานจะได้รับโอกาสนี้ พอได้ดีมีความรู้ที่มากข้ึนก็ย่อมที่จะท าใหพ้นักงานแสวงหาองค์กรที่ได้
ค่าตอบแทนสูงกว่าอยู่ดี สุดท้ายก็ต้องลาออก ซึ่งการลงทุนแก่พนักงานอาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนที่ดี
กลับมา 
 

5.3 ข้อเสนอแนะแนวทางการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรมระดับ 4 ดาว 
ในจังหวัดภูเก็ต  

จากสถานการณ์วิกฤตการของปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ภายใน
โรงแรม ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจโรงแรมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มธุรกิจ
โรงแรมในฝั่งทะเลอันดามัน จากการศึกษาปัญหาเหล่าน้ีจึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะท าการศึกษาวิจัยใน
หัวข้อเรื่องของแนวทางการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 
ซึ่งในหัวข้อดังต่อไปนี้จะเป็นการน าเสนอถึงแนวทางการธ ารงรักษาบุคลากร ที่ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวม
ข้อมูลจากการศึกษาเก็บข้อมูลแบบสอบถามกับพนักงานและสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้จัดการฝ่าย
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ทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรมและงานวิจัยหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากผลดังกล่าวสามารถน ามาสร้าง
เป็นแนวทางการธ ารงรักษาบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต ได้ดังนี ้
 แนวทางท่ี 1 การสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การส าหรับบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต จากผลการวิจัยพบว่าแนวทางการธ ารงรักษาบุคลากร 
ควรมีการด าเนินการดังนี้  
  1) ควรสร้างการรับรู้ถึงเป้าหมายของโรงแรมที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน และง่ายต่อการ
เข้าใจถึงกระบวนการในการปฏิบัติงาน  
  2) ควรสร้างวัฒนธรรมที่ดีภายในโรงแรมเพื่อใหเ้กิดความรูส้ึกทีเ่ปรยีบเสมือนเป็นคน
ในครอบครัวเดียวกัน และต้องท าให้พนักงานรู้สึกถึงความอบอุ่นและเช่ือมั่นในตัวของโรงแรม 
  3) ควรสร้างให้โรงแรมเป็นที่รู้จักในสังคม โดยการช่วยเหลือและสนับสนุนสังคมใน
ด้านต่างๆ เพื่อท าให้โรงแรมมีช่ือเสียงที่ดี 
  4) ควรให้สิทธิแก่พนักงานในการเสนอความคิดเห็นถึงแนวทางของการบริหารงาน  
  5) ควรสร้างกระบวนการในการปฏิบัติงานที่ไม่ซับซ้อนมากจนเกินไป ที่จะท าให้เกิด
ความยุ่งยากในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
  
 แนวทางท่ี 2 การสร้างคุณภาพชีวิตการท างานส าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 
4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต จากผลการวิจัยพบว่าแนวทางการธ ารงรักษาบุคลากร ควรมีการด าเนินการ
ดังนี ้
  1) โรงแรมควรจะมีกิจกรรมในการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ และต้องให้พนักงาน
มีส่วนร่วมกับกิจกรรมนั้นๆ  
  2) ควรจะต้องก าหนดข้ันต่ าที่ชัดเจนของค่าบริการ (Service Charge) และต้องเป็น
ข้ันต่ าที่อยู่ในระดับความพึงพอใจของพนักงาน ในช่วง Low season 
  3) Service Charge ควรจะให้พนักงาน 90 เปอร์เซ็นต์ ของทั้งหมดในแต่ละเดือน 
  4) ควรมีสวัสดิการด้านหอพัก รถรับส่ง พนักงานฟรีหรืออาจจะเก็บค่าบริการใน
ราคาที่ต่ าที่พนักงานสามารถจ่ายได้ โดยไม่กังวน 
  5) ควรมีอาหารและ Uniform ชุดพนักงาน ฟรีให้กับพนักงาน 
  6) ควรมีการประเมินผลงานทุกๆปีเพื่อปรับต าแหน่งงานให้กับพนักงาน 
  7) ควรมีการท ากิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ของพนักงานด้วยกัน 
  8) หัวหน้างานควรดูแลเอาใจใส่ลูกน้องอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างควรสัมพันธ์ที่ดี  
  9) ควรมีอัตราค่าจ้างข้ันต่ าวันละ 300 บาทหรือเดือนละ 9,000 บาท หรือบางคน
วุฒิการศึกษาที่สูงก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนตามวุฒิการศึกษาอย่างเช่น ป.ตรี ต้องจ่าย 15,000 บาท 
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  10) ควรมีวันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์ 
  11) เวลาท างานปกตคิวรต้องเป็น 8 ช่ัวโมง ต่อวันไม่ร่วมเวลาพัก  
 
  แนวทางท่ี 3 การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพส าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว 
ในจังหวัดภูเก็ต ดังนั้นแนวทางการธ ารงรักษาบุคลากร ควรมีการด าเนินการดังนี้ 
   1) ควรมีการปรับพิจารณาการข้ึนเงินเดือนในทุกๆปี  โดยการท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละคนไว้ เพื่อจะได้ทราบและน ามาประเมินเพื่อปรับข้ันเงินเดือน 
   2) ควรปรับเงินเดือนให้เป็นมาตรฐานเทียบเท่ากับโรงแรมอื่นๆหรือมากกว่า 
   3) ควรส่งเสริมให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานที่มีความสามารถ 
   4) หัวข้อในการอบรมควรเป็นด้านการพัฒนาทางวิชาชีพหรือควรเป็นหัวข้อที่แปลก
ใหม่บ้าง และควรมีการอบรบนอกสถานที่ 
   5) ไม่ควรมีการอบรมบ่อยจนเกินไป อาจสร้างความเบื่อหน่ายให้แก่พนักงาน 
 

5.4 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาและวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้สร้างให้เกิดการเรียนรู้ถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษา
บุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต ท าให้ผู้วิจัยค้นพบว่า 1) ความผูกพันของ
พนักงานที่มีต่อองค์การที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากรซึ่งจะประกอบไปด้วย ความเช่ือมั่นและ
การยอมรับเป้าหมายขององค์การ ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์การ และความต้องการที่จะ
รักษาความเป็นสมาชิกภาพในองค์การ 2) ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานที่มีต่อองค์การที่มีอิทธิพลต่อ
การธ ารงรักษาบุคลากรซึง่จะประกอบไปด้วย ชีวิตการท างานที่มีความเกี่ยวข้องกับสังคม ค่าตอบแทน
ที่ยุติธรรมและเพียงพอ ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน และสังคมสัมพันธ์ 3) ปัจจัยการพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพมีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากรซึ่งจะประกอบไปด้วย ความก้าวหน้าใน
เงินเดือน และความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้พัฒนากรอบการศึกษาเชิงวิชาการ
ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต
ข้ึนมาใหม่ เพื่อท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลได้อย่างแท้จริง โดยจะแสดงให้เห็นดังแผนภาพต่อไปนี้  
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ภาพท่ี 5.1 กรอบแนวคิดการศึกษาเชิงวิชาการของปจัจัยทีม่ีอิทธิพลตอ่การธ ารงรกัษาบุคลากรที่ได้
จากการวิจัยเชิงปรมิาณ 
แหล่งท่ีมา : พัฒนาจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
 
 จากภาพที่ 5.1 กรอบแนวคิดการศึกษาเชิงวิชาการของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษา
บุคลากรของงานวิจัยเชิงปริมาณ เป็นกรอบแนวคิดที่สร้างขึ้นมาใหม่โดยเกิดจากผลการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ ซึ่งกรอบแนวคิดน้ีสามารถน ามาเป็นข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 

- ความเชื่ อมั่ นและการยอมรับ เป้ าหมายขอ
องค์การ 
- ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์การ  
- ความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกภาพใน
องค์การ 

- ชีวิตการท างานที่มีความเกี่ยวข้องกับสังคม  
- ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ  
- ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน  
- สังคมสัมพันธ์ 

การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 
(Career Development) 

คุณภาพชีวิตการท างาน 
(Quality of Working Life) 

การคงอยู่ของบุคลากร
(Employee Retention) 

ความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์การ 
(Employee Engagement) 

- ความก้าวหน้าในเงินเดือน  
- ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง 

 



148 
 

5.4.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 5.4.1.1 จากกรอบแนวคิดการศึกษาเชิงวิชาการของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการธ ารง
รักษาบุคลากรในข้างต้น เป็นแนวความคิดที่สร้างขึ้นมาใหม่จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ซี่งกรอบแนวคิด
นี้เป็นผลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลในเชิงปริมาณ ทั้งนี้กรอบแนวคิดการศึกษาน้ีสามารถน าไปใช้กับการ
วิจัยเพื่อหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาบุคลากรของโรงแรม ในฝั่งทะเลอันดามันได้ เนื่องจาก
โรงแรมที่อยู่ในฝั่งทะเลอันดามมนัก าลงัประสบกับปัญหาในเรื่องของการลาออกของพนักงานที่สูง เพื่อ
จะได้น าข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานโรงแรม ได้น าไปแก้ไขปัญหา เพื่อ
รักษาพนักงานเหล่าน้ีให้สามารถปฏิบัติงานอยู่กับโรงแรมได้อย่างยาวนานที่สุดได้  
 5.4.1.2 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเฉพาะปัจจัยด้านความผูกพันของพนักงาน 
ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตการท างาน และปัจจัยด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ที่มีอิทธิพลต่อการธ ารง
รักษาบุคลากรของโรงแรมเท่านั้น ดังนั้นผู้วิจัยอยากจะเสนอให้การวิจัยครั้งต่อไปเป็นการศึกษาที่
เจาะลึกลงไปถึงต่อตัวแปรย่อยของการธ ารงรักษาบุคลากร ซึ่งจะมีตัวแปรย่อยของการธ ารงรักษา
บุคลากรอีก โดยตัวแปรย่อยมี 3 ด้าน คือ ด้านอยู่ปฏิบัติงานจนกว่าเกษียณ ด้านไม่คิดที่จะไปปฏิบัติ
กับองค์กรอื่นแม้นได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่า และด้านความรู้สึกที่คิดว่าโรงแรมนี้ดีที่สุด เพื่อจะได้
ทราบว่าปัจจัยไหนมีอิทธิต่อการธ ารงรักษาที่เป็นรายด้านได้อย่าชัดเจนต่อไป 
 

5.5 บทสรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
  
 ในบทนีใ้นบทนี้เป็นการแสดงผลสรุป และอภิปรายผลของงานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ซึ่งได้สรุปผลจากการวิเคราะห์ของมูลจากการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการธ ารงรักษาบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต จากนั้นน าผลที่ได้มาสร้างเป็นแนวทางในการธ ารง
รักษา ซึ่งมีทั้งหมด 3 แนวทางด้วยกัน ดังที่เห็นได้จากหัวข้อที่ผ่านมา โดยบทนี้ยังมีข้อเสนอแนะ
ส าหรับงานวิจัยครั้งอีกด้วย  
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ภาคผนวก ก 

 
 

แบบสอบถาม 
เรื่อง  แนวทางการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 
ค าช้ีแจง  
 แบบสอบถามฉบับนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลประกอบการท าวิจัยระดับ
ปริญญาโทของ นายอนุพงษ์ หมื่นชัยยะ นักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและ
บริการแบบบูรณาการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง
แนวทางการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาวในจังหวัดภูเก็ต โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อน าเสนอถึงแนวทางการธ ารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ใน
จังหวัดภูเก็ต จึงใคร่ขอความกรุณาให้ท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามฉบับนี้รวมทั้งหมด 6 ส่วน ดังนี้ 
  1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 7 ข้อ 
  2. แบบสอบถามปัจจัยความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การ 9 ข้อ 
  3. แบบสอบถามปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างาน 40 ข้อ 
  4. แบบสอบถามปัจจัยการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 9 ข้อ 
  5. แบบสอบถามการธ ารงรักษา 3 ข้อ 
  6. ข้อเสนอแนะ   

โดยข้อมูลที่ได้ ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับโดยเฉพาะ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ โทร 083-3241718, E-mail: Anupongwan@hotmail.com นายอนุพงษ์ หมื่นชัยยะ 
ผู้จัดท าวิจัย  
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ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เพศ    ชาย    หญงิ 

2. อายุ   ต่ ากว่าหรือเท่ากบั 25 ป ี  26-30 ปี  31-40 ปี   

    41-50 ปี   51 ปีข้ึนไป 

3. สถานภาพสมรส   โสด       สมรส  หม้าย/หย่า/แยกกันอยู ่  

  อื่นๆ หรอืไม่ระบุ  

4. ระดับการศึกษา  ต่ ากว่าปริญญาตร ี  ปรญิญาตร ี  สูงกว่าปรญิญาตรี   

5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  ต่ ากว่า 1 ป ี 1 – 4 ปี 

      5 – 10 ปี  มากกว่า 10 ป ี

6. รายได้   น้อยกว่าหรอืเท่ากับ 15,000 บาท  15,001 – 20,000 บาท 

    20,001 - 30,000 บาท   30,001 บาทข้ึนไป  

7. แผนกที่ท่านปฏิบัติงาน  แผนกต้อนรับ  แผนกแมบ่้าน   

 แผนกอาหารและเครื่องดื่ม  แผนกช่าง   

 อื่นๆ โปรดระบุ…………………………… 

 

ค าชี้แจงส่วนท่ี 2-5  โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องซึง่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

5 หมายถึง มากที่สุด / ท่านเห็นด้วยมากที่สุด 

4 หมายถึง มาก / ท่านเห็นด้วยมาก 

3 หมายถึง ปานกลาง / ท่านเห็นด้วยปานกลาง 

2 หมายถึง น้อย / ท่านเห็นด้วยน้อย 

1 หมายถึง น้อยทีสุ่ด / ท่านเห็นด้วยน้อยทีสุ่ด  
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปจัจัยความผูกพันของพนักงานที่มีตอ่องค์การ 

ประเด็นการศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

ด้านท่ี 1 ความเชื่อมั่นและการยอมรับเป้าหมายขององค์การ 
8. ท่านเช่ือมั่น ยอมรับและปฏิบัติตามเป้าหมายของโรงแรม      
9. ท่านเช่ือมั่น ยอมรับและปฏิบัติตามค่านิยมของโรงแรม (วัฒนธรรมองค์กร
หรือความเช่ือที่โรงแรมยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมา) 

     

10. ท่านพร้อมที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานทุกอย่างเพื่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของโรงแรม 

     

ด้านท่ี 2 ความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือองค์การ 
11. ท่านพร้อมจะปฏิบัติงานที่มีความซักซ้อนและความยากอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ 

     

12. ท่านจะทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มก าลังความสามารถเพื่อให้งานของ
โรงแรมประสบความส าเร็จเสมือนว่าเป็นงานของท่านเอง 

     

13. ท่านเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุดต่อโรงแรม 

     

ด้านท่ี 3 ความปรารถนาท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกในองค์การ 
14. ท่านมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นพนักงานของโรงแรมนี้      
15. ท่านจะปฏิบัติงานให้กับโรงแรมด้วยความจงรักภักดีอย่างสูงสุด      
16. ท่านรู้สึกมีความผูกพันต่อโรงแรมแห่งนี้      
 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามปจัจัยคุณภาพชีวิตการท างาน 

ประเด็นการศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

ด้านท่ี 1 ค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ 
17. ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับเพียงพอต่อการด ารงชีพของท่าน      
18. ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย      
19. สวัสดิการอื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนที่ท่านได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับ
โรงแรมอื่นถือว่ามีความเหมาะสม 

     

20. การข้ึนเงินเดือนที่ท่านได้รับการพิจารณาในแต่ละครั้งเหมาะสมกับความ      
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ตั้งใจในการปฏิบัติงานของท่าน 
21. ท่านมีความพึงพอใจกับค่าตอบแทนที่ท่านได้รับจากโรงแรมนี้      
ด้านท่ี 2 สภาพแวดล้อมการท างานท่ีปลอดภัยและถูกสุขภาพลักษณะ 
22. โรงแรมของท่านมีการตรวจร่างกายประจ าปี       
23. โรงแรมของท่านมีการอบรมเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้
บุคลากร 

     

24. โรงแรมของท่านมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือเพื่อใช้ในการป้องกันอุบัติเหตุและ
อันตรายที่ เกิดจากการปฏิบัติงาน อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานของท่าน 

     

25. สภาพแวดล้อมโดยรวมในการปฏิบัติงานของท่านมีความปลอดภัย      
26. ท่านรู้สึกปลอดภัยทุกครั้งเมื่อปฏิบัติงานในแผนกของท่าน      
ด้านท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
27. ท่านมีอิสระในการใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่      
28. ท่านมีโอกาสในการเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในเรื่องที่ท่านสนใจ      
29. ท่านน าความรู้ที่ ได้จากการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

     

30. ท่านรู้สึกท้าทายเมื่อท่านได้ใช้ความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติงานที่มี
ความยากและซับซ้อน 

     

31. ท่านพอใจในการอบรมหรือพัฒนาความรู้ที่ทางโรงแรมจัดให้ท่าน      
ด้านท่ี 4 ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 
32. ท่านเช่ือว่างานที่ท่านปฏิบัติอยู่นี้สามารถท าให้มีความก้าวหน้าไปยัง
ต าแหน่งที่สูงข้ึนได้   

     

33. ท่านมักจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่ต้องอาศัยทักษะความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

     

34. ทางโรงแรมของท่านพร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนท่านไปสู่ต าแหน่งหน้าที่ที่
สูงข้ึนอย่างเหมาะสมกับความสามารถของท่าน 

     

35. ท่านเช่ือว่างานที่ท่านปฏิบัติอยู่นี้ท าให้ท่านมีความมั่นคงในชีวิต      
36. ท่านพอใจกับความก้าวหน้าในงานของท่าน      
ด้านท่ี 5 สังคมสัมพันธ์ 
37. โรงแรมได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกันให้กับบุคลากร เพื่อเป็นการสร้าง      
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ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ลดการแบ่งแยกในองค์กร 
38. ท่านสามารถปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานของท่านได้อย่างมีความสุข      
39. เพื่อนร่วมงานของท่าน มักจะรับฟังความคิดเห็นของท่านอยู่เสมอ      
40. เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานท่านจะได้รับความช่วยเหลือหรือสามารถ
ปรึกษาปัญหากับเพื่อนร่วมงานเสมอ 

     

41. บรรยากาศในการปฏิบัติงานเป็นกันเองมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน      
ด้านท่ี 6 สิทธิส่วนบุคลในการท างานหรือธรรมนูญในองค์การ 
42. ในการปฏิบัติงานท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่   

     

43. ท่านสามารถปฏิเสธงานหรือหน้าที่ที่ไม่ตรงกับความรู้ ความสามารถและ
อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของท่านได้ 

     

44. ในการปฏิบัติงาน ท่านมีอิสระในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มที่  

     

45. ในการปฏิบัติงาน ท่านได้รับความยุติธรรมและความเสมอภาคจาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียมกัน 

     

46. โรงแรมของท่านให้ความเคารพในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล      
ด้านท่ี 7 ความดุลยภาพระหว่างงานและชีวิตส่วนบุคคล 
47. ท่านคิดว่าเวลาในการปฏิบัติงานของท่าน (เวลาการปฏิบัติงานที่ต้องเข้า
เป็นกะ เช้า บ่าย ดึก) มีความเหมาะสม 

     

48. ท่านมีเวลาเพียงพอส าหรับชีวิตส่วนตัวและสามารถดูแลครอบครัวได้อย่าง
เหมาะสม 

     

49. งานที่ท่านปฏิบัติไม่เป็นอุปสรรคในการวางแผนส าหรบักจิกรรมอื่นๆในชีวิต 
(กิจกรรมนอกเหนือเวลาปฏิบัติงาน) 

     

50. ท่านรู้สึกมีความสุขเมื่อได้มาปฏิบัติงานในแต่ละวัน      
51. ท่านมีเวลาอย่างเพียงพอ (เวลาที่นอกเหนือจากเวลาปฏิบัติงาน) ส าหรับ
การพักผ่อน 

     

ด้านท่ี 8 ชีวิตการท างานท่ีมีความเกี่ยวข้องกับสังคม 
52. ท่านเช่ือว่างานที่ท่านปฏิบัติ มีการด าเนินงานที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
สังคม 

     

53. ท่านรู้สึกภูมิ ใจทุกครั้งที่รับรู้ ว่าโรงแรมของท่านเป็นองค์กรที่มีความ      
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รับผิดชอบต่อสังคม 
54. ท่านเช่ือว่าโรงแรมที่ท่านปฏิบัติงานอยู่นี้ ได้รับการยอมรับและเช่ือถืออย่าง
มากจากบุคคลทั่วไป 

     

55. ท่านเช่ือว่าการที่โรงแรมได้ด าเนินกิจการ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็น
การเพิ่มคุณค่าความส าคัญของงานให้กับท่าน (อาทิ การช่วยเหลือสังคม มอบ
ทุนการศึกษา และใส่ใจสิ่งแวดล้อมรอบข้าง เป็นต้น) 

     

56. ท่านภูมิใจในการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้โรงแรมของท่าน สามารถด าเนิน
กิจการที่รับผิดชอบต่อสังคม 

     

 
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามปจัจัยการพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพ 

ประเด็นการศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

ด้านท่ี 1 ความก้าวหนา้ในต าแหน่งหน้าท่ี 
57. ท่านได้รับพิจารณาเลื่อนต าแหน่งอยู่เสมอ        
58. ท่านได้รับมอบหมายให้มีการรับผิดชอบงานที่มีความส าคัญต่อโรงแรมมาก
ข้ึน 

     

59. ท่านคิดว่าต าแหน่งที่ท่านก าลังปฏิบัติงานอยู่ในขณะนี้มีความก้าวหน้าเมื่อ
เทียบกับเพื่อนรุ่นเดียวกัน 

     

ด้านท่ี 2 ความก้าวหนา้ในการพัฒนาตนเอง 
60. นับตั้งแต่ท่านปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบันท่านมีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่
สูงข้ึน   

     

61. ความก้าวหน้าทางการศึกษามีผลต่อการเลื่อนต าแหน่งหรือข้ึนเงินเดือน      
62. ท่านมักเข้าอบรมโครงการที่ท่านเห็นว่ามีประโยชน์ต่อความก้าวหน้าใน
อาชีพของท่าน  

     

ด้านท่ี 3 ความก้าวหนา้ในเงินเดือน 
63. ท่านได้รับการพิจารณาข้ึนระดับเงินเดือนของท่านเสมอ      
64. ท่านคิดว่าระดับเงินเดือนของท่านเหมาะสมดีแล้วกับอายุการท างานใน
ขณะนี ้

     

65. ท่านคิดว่าระดับเงินเดือนของท่านเหมาะสมกับความสามารถในต าแหน่งที่
ท่านก าลังท าอยู่ 
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ส่วนที่ 5 แบบสอบถามการธ ารงรักษาบุคลากร 

ประเด็นการศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

การธ ารงรักษาบคุลากร 
66. ท่านคิดว่าท่านจะท างานในโรงแรมนี้ไปตลอดจนกว่าจะเกษียณ      
67. ท่านไม่คิดที่จะไปปฏิบัติงานกับองค์กรอื่น แม้ว่าจะได้รับค่าตอบแทนที่สูง
กว่า 

     

68. ส าหรับท่านแล้วโรงแรมนี้ถือเป็นโรงแรมที่ดีที่สุด       
 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบพรคุณส าหรบัการตอบแบบสอบถาม 
ผู้จัดท าวิจัย 
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ภาคผนวก ข 

แบบสัมภาษณ ์
 

เรื่อง แนวทางการธ ารงรักษาบุคลากรฝา่ยปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 
 

วันที่ท าการสัมภาษณ์………………………………………………….. 
สถานที่…………………………………………………………………….. 
ช่ือผู้ให้สมัภาษณ์……………………………………………………….. 
ต าแหน่ง…………………………………………………………………… 

 
1. แนวทางในการธ ารงรักษาพนักงานที่ดีทีสุ่ดในความคิดของทา่นเป็นอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ปัจจัยความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรใดบ้าง มีอิทธิพลต่อการธ ารงรกัษาพนักงานของ
ท่าน (ประกอบด้าน 3 ด้าน) 
 2.1 ความเช่ือมั่นและการยอมรบัเป้าหมายขององค์กร  
 2.2 ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์กร  
 2.3 ความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกภาพในองค์การ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานใดบ้าง ที่มีอทิธิพลต่อการธ ารงรกัษาพนักงานของท่าน 
(ประกอบด้วย 8 ด้าน) 
 3.1 ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 
 3.2 สภาพแวดล้อมในการท างานทีป่ลอดภัยและสง่เสรมิสุขภาพ  
 3.3 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  
 3.4 ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน  
 3.5 สังคมสมัพันธ์  
 3.6 สิทธิส่วนบุคลในการท างาน/ธรรมนูญในองค์การ  
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 3.7 ความดุลยภาพระหว่างานและกับชีวิตส่วนบุคคล  
 3.8 ชีวิตการท างานที่มีความเกี่ยวข้องกับสังคม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ปัจจัยการพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพใดบ้าง ทีม่ีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาพนักงานของท่าน 
(ประกอบด้วย 3 ด้าน) 
 4.1 ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่  
 4.2 ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง  
 4.3 ความก้าวหน้าในเงินเดือน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ค 

ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item objective congruence: IOC) ของ
แบบสอบถาม 
 

ข้อ ประเด็นค าถาม 
กรรมการ 

รวม 
ผลการ
ประเมิน คนท่ี 1 คนท่ี 2  คนท่ี 3 

1 เพศ 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
2 อายุ 1 0 1 0.67 สอดคล้อง 
3 สถานภาพสมรส 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
4 ระดับการศึกษา 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
5 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
6 รายได ้ 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
7 แผนกที่ท่านปฏิบัติงาน 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

8 
1. ท่านเช่ือมั่น ยอมรับและปฏิบัติตาม
เป้าหมายของ โรงแรม 

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

9 
2. ท่านเช่ือมั่น ยอมรับและปฏิบัติตาม
ค่านิยมของโรงแรม 

0 1 1 0.67 สอดคล้อง 

10 
3. ท่านพร้อมที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ทุกอย่างเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของ
โรงแรม 

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

11 
4. ท่ าน พ ร้ อ ม จ ะป ฏิ บั ติ ง าน ที่ ได้ รั บ
มอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ 

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

12 

5. ท่านจะทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็ม
ก าลังความสามารถเพื่อให้งานของโรงแรม
ประสบความส าเร็จเสมือนว่าเป็นงานของ
ท่านเอง 

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

13 
6. ท่านเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายาม
อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์
อย่างสูงสุดต่อโรงแรม 

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 



172 
 

ข้อ ประเด็นค าถาม 
กรรมการ 

รวม 
ผลการ
ประเมิน คนท่ี 1 คนท่ี 2  คนท่ี 3 

14 
7. ท่านเต็มใจที่จะท างานในโรงแรมนี้ด้วย
ความกระตือรือร้น 

1 1 -1 0.33 
ไม่

สอดคล้อง 

15 
8. ท่านภาคภูมิใจที่ ได้เป็นพนักงานของ
โรงแรมนี้ 

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

16 
9. ท่านจะปฏิบัติงานให้กับโรงแรมด้วย
ความจงรักภักดีอย่างสูงสุด เพื่อประโยชน์
ของโรงแรม 

1 1 0 0.67 สอดคล้อง 

17 
10. ท่านตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในโรงแรม
แห่งนี้ตลอดไป ไม่คิดลาออกถึงแม้จะได้รับ
โอกาสที่ดีกว่า   

1 0 0 0.33 
ไม่

สอดคล้อง 

18 
11. ท่านรู้สึกมีความผูกพันต่อโรงแรม เมื่อ
ท่านปฏิบัติงานในระยะเวลายาวนาน 

0 1 1 0.67 สอดคล้อง 

19 
1. ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับเพียงพอต่อการ
ด ารงชีพของท่าน 

1 1 0 0.67 สอดคล้อง 

20 
2. ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับเหมาะสมกับ
ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย 

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

21 
3. ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับเมื่อเปรียบเทียบ
กับโรงแรมอื่นถือว่ามีความเหมาะสม 

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

22 
4. ก าร ข้ึ น เงิ น เดื อ น ที่ ท่ าน ได้ รั บ ก าร
พิจารณาในแต่ละครั้งเหมาะสมกับความ
ตั้งใจในการปฏิบัติงานของท่าน 

1 0 1 0.67 สอดคล้อง 

23 
5. ท่านมีความพึงพอใจกับค่าตอบแทนที่
ท่านได้รับจากโรงแรมนี้ 

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

24 
6. โรงแรมของท่านมีการตรวจร่างกาย
ประจ าปี  

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

25 
7. โรงแรมของท่านมีการอบรมเรื่องความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้บุคลากร 
 

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 



173 
 

ข้อ ประเด็นค าถาม 
กรรมการ 

รวม 
ผลการ
ประเมิน คนท่ี 1 คนท่ี 2  คนท่ี 3 

26 

8. โรงแรมมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือเครื่องใช้
เพื่ อ ป้ อ งกั น อั น ต รายที่ เกิ ด จ ากก าร
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานของท่าน 

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

27 
9. สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของ
ท่านมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 

0 1 1 0.67 สอดคล้อง 

28 
10. ท่ าน รู้ สึ ก ป ล อ ด ภั ย ทุ ก ค รั้ ง เมื่ อ
ปฏิบัติงานในแผนกของท่าน 

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

29 
11. ท่ า น มี อิ ส ร ะ ใน ก า ร ใ ช้ ค ว า ม รู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

30 
12. ท่านมีโอกาสในการเข้ารับการอบรม
และพัฒนาความรู้ ในเรื่องที่ท่ านสนใจ
บ่อยครั้ง 

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

31 
13. ท่านน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม
หรือพัฒนาความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

32 
14. ท่านรู้สึกท้าทายเมื่อท่านได้ใช้ความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีความ
ยากและซับซ้อน 

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

33 
15. ท่านพอใจกับโอกาสในการอบรมหรือ
พัฒนาความรู้ที่ทางโรงแรมจัดให้ท่าน 

1 1 0 0.67 สอดคล้อง 

34 
16. ท่ าน เช่ือ ว่างานที่ ท่ านป ฏิบั ติ อยู่ นี้
สามารถท าให้ท่านมีความก้าวหน้าไปใน
ต าแหน่งที่สูงข้ึนได้   

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

35 
17. ท่ าน มั ก จ ะ ได้ รั บ ม อ บ ห ม าย ให้
รับผิดชอบงานที่ต้องอาศัยทักษะความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

36 
18. ทางโรงแรมของท่านพร้อมที่จะส่งเสริม
สนับสนุนท่านไปสู่ต าแหน่งหน้าที่ที่สูงข้ึน

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
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ข้อ ประเด็นค าถาม 
กรรมการ 

รวม 
ผลการ
ประเมิน คนท่ี 1 คนท่ี 2  คนท่ี 3 

อย่างเหมาะสมกับความสามารถของท่าน 

37 
19. ท่านเช่ือว่างานที่ท่านปฏิบัติอยู่น้ีท าให้
ท่านมีความมั่นคงในชีวิตและไม่คิดลาออก
จากโรงแรมนี้ 

0 1 1 0.67 สอดคล้อง 

38 
20. ท่านพอใจกับความก้าวหน้าในงานของ
ท่าน 

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

39 

21. โรงแรมได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน
ให้กับบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเป็นการ
สร้ างความสั มพั น ธ์ที่ ดี ต่ อกั น ล ดการ
แบ่งแยกในองค์การ 

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

40 
22. ท่านสามารถปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อน
ร่วมงานของท่านได้อย่างมีความสุข 

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

41 
23. เพื่อนร่วมงานของท่าน มักจะรับฟัง
ความคิดเห็นของท่านอยู่เสมอ 

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

42 
24. เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานท่านจะ
ได้รับความช่วยเหลือหรือสามารถปรึกษา
ปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้เสมอ 

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

43 
25. บรรยากาศในการปฏิบัติงานเปน็กันเอง
มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

44 
26. ในการปฏิบัติงานท่านมีอิสระในการ
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่   

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

45 
27. ท่านสามารถปฏิเสธงานหรือหน้าที่ที่ไม่
ตรงกับความรู้  ความสามารถและอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของท่าน 

1 1 0 0.67 สอดคล้อง 

46 

28. ในการปฏิบัติงาน ท่านมีอิสระในการ
ตัดสินใจที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่าง
เต็มที่ 
 

1 0 1 0.67 สอดคล้อง 
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ข้อ ประเด็นค าถาม 
กรรมการ 

รวม 
ผลการ
ประเมิน คนท่ี 1 คนท่ี 2  คนท่ี 3 

47 
29. ในการปฏิบัติงาน  ท่านได้รับความ
ยุ ติ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว าม เส ม อ ภ าค จ า ก
ผู้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียมกันเสมอ 

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

48 
30. หน่วยงานของท่านให้ความเคารพใน
เรื่องที่ เกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลของท่าน
เสมอ 

1 0 1 0.67 สอดคล้อง 

49 
31. ท่านคิดว่าเวลาในการปฏิบัติงานของ
ท่าน (เวลาการปฏิบัติงานที่ต้องเข้าเป็นกะ 
เช้า บ่าย ดึก) มีความเหมาะสม 

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

50 
32. ท่านมีเวลาเพียงพอส าหรับชีวิตส่วนตัว
และสาม ารถดู แ ลครอบครัว ได้ อย่ า ง
เหมาะสม 

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

51 
33. งานที่ท่านปฏิบัติไม่เป็นอุปสรรคในการ
วางแผนส าห รับ กิจกรรมอื่ นๆ ใน ชี วิต 
(กิจกรรมนอกเหนือจากเวลาปฏิบัติงาน) 

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

52 
34. ท่านรู้สึกมีความสุขเมื่อได้มาปฏิบัติงาน
ในแต่ละวัน 

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

53 
35. ท่ านมี เวลาอย่างเพี ยงพอ (เวลาที่
นอกเหนือจากเวลาปฏิบัติงาน) ส าหรับการ
พักผ่อน 

1 1 0 0.67 สอดคล้อง 

54 
36. ท่านเช่ือว่างานที่ท่ านปฏิบัติ  มีการ
ด าเนินงานที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสังคม 

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

55 
37. ท่านรู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่รับรู้ว่าโรงแรม
ของท่านเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

1 0 1 0.67 สอดคล้อง 

56 

38. ท่านเช่ือว่างานที่ท่านปฏิบัติอยู่น้ี ได้รับ
การยอมรับและเช่ือถืออย่างมากจากบุคคล
ทั่วไป 
 

1 0 1 0.67 สอดคล้อง 
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ข้อ ประเด็นค าถาม 
กรรมการ 

รวม 
ผลการ
ประเมิน คนท่ี 1 คนท่ี 2  คนท่ี 3 

57 

39. ท่านเช่ือ ว่าการที่ โรงแรมได้ด าเนิน
กิจการ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็น
การเพิ่มคุณค่าความส าคัญของงานให้กับ
ท่าน 

1 0 1 0.67 สอดคล้อง 

58 
40. ท่านภูมิใจในการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ท า
ให้โรงแรมของท่าน สามารถด าเนินกิจการ
ที่รับผิดชอบต่อสังคม 

1 0 1 0.67 สอดคล้อง 

59 
1. ท่านได้รับพิจารณาเลื่อนต าแหน่งอยู่
เสมอ   

1 1 0 0.67 สอดคล้อง 

60 
2. นับตั้งแต่เข้ามาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน
ท่ า น ได้ รั บ โอ ก าส ใน ก า รสั บ เป ลี่ ย น
หมุนเวียนงาน  

0 1 0 0.33 สอดคล้อง 

61 
3. ท่านได้รับมอบหมายให้มีการรับผิดชอบ
งานที่มีความส าคัญต่อโรงแรมมากข้ึน 

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

62 
4. ท่านคิดว่าต าแหน่งที่ท่านปฏิบัติงานอยู่
ในขณะนี้มีความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับเพื่อน
รุ่นเดียวกัน 

1 1 0 0.67 สอดคล้อง 

63 
5. นับตั้งแต่ท่านปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน
ท่านมีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน   

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

64 
6. ท่านได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษา
ต่อเพิ่มเติมจากโรงแรมแห่งนี้ 

1 0 0 0.33 สอดคล้อง 

65 
7. ความก้าวหน้าทางการศึกษามีผลต่อการ
เลื่อนต าแหน่งหรือข้ึนเงินเดือน 

1 1 0 0.67 สอดคล้อง 

66 
8. ท่านมีโอกาสเข้ารับการอบรมสัมมนา
เพื่อเพิ่มทักษะและความช านาญในการ
ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

0 1 1 0.67 สอดคล้อง 

67 
9. ท่ าน ได้ รั บ ก ารพิ จ ารณ า ข้ึน ระดั บ
เงินเดือนของท่านเสมอ   
 

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
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ข้อ ประเด็นค าถาม 
กรรมการ 

รวม 
ผลการ
ประเมิน คนท่ี 1 คนท่ี 2  คนท่ี 3 

68 
  10. เงินเดือนของท่านที่ได้รับในปัจจุบัน
จัดอยู่ ในระดับที่น่าพอใจ  เมื่อเทียบกับ
เพื่อนรุ่นเดียวกัน 

0 1 0 0.33 สอดคล้อง 

69 
11. ท่านคิดว่าระดับเงินเดือนของท่าน
เหมาะสมดีแล้วกับอายุการปฏิบัติงานใน
ขณะนี้ 

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

70 
12. ท่านคิดว่าระดับเงินเดือนของท่าน
เหมาะสมกับความสามารถในต าแหน่ง
หน้าที่การงาน 

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

71 
1. ท่านคิดว่าท่านจะท างานในโรงแรมนี้ไป
ตลอดไม่คิดลาออกจนกว่าจะเกษียณ 

1 1 0 0.67 สอดคล้อง 

72 
2. ท่านไม่คิดที่จะไปปฏิบัติงานกับองค์กร
อื่น แม้ว่าจะได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่า 

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

73 
3. ส าหรับท่านแล้วโรงแรมนี้ถือเป็นโรงแรม
ที่ดีที่สุด  

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

รวม 0.69  
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ภาคผนวก ง 

ตารางการสกัดข้อค าถามของการวิจัย 
 

การสกัดค าถามการวิจัยเกี่ยวกับ ปัจจัยความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์การ 

ตัวแปร แหล่งท่ีมาของแบบสอบถาม Research instrument 

1. ความเชื่อม่ันและ
การยอมรับเป้าหมาย
ขององค์การ 

1. วิรัชดา พงษ์ไพโรจน์, 2558 
2. โสมย์สิรี มูลทองทิพย์, 2556 
3. ไพสิทธ์ิ กอสงาลักษณ, 2555 
4. ธีระวฒุึ ตรีประสิทธ์ิชัย, 2557 

1. ท่านเชื่อม่ันยอมรับและปฏิบัติตามเป้าหมายของ
องค์การ  
2. ท่านเชื่อม่ันยอมรับและปฏิบัติตามค่านิยมของ
องค์การ  
3. เป้ าหมายที่ ท่ านก าหนดไว้ในการปฏิบั ติ งาน
คล้ายคลึงกับเป้าหมายขององค์การ  
4. ท่านเต็มใจและพร้อมที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ทุกอย่างเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์การ  
5. ท่านคิดว่าองค์การน้ีเป็นองค์การที่ดีที่สุดส าหรับ
ท่าน 

2. ความเต็ม ใจที่ จะ
ป ฏิ บั ติ ง า น เ พื่ อ
องค์การ 

6. ท่านพร้อมจะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจาก
องค์การอย่างเต็มก าลังความสามารถ  
7. ท่านยินดีท างานล่วงเวลาอย่างเต็มที่ถึงแม้ไม่ได้รับ
ค่าตอบแทน  
8. ท่านจะทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถเพื่อให้งานขององค์การประสบ
ความส าเร็จเสมือนว่าเป็นงานของท่านเอง  
9. ท่านเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็ม
ความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อ
องค์การ  
10. ท่านเต็มใจที่จะท างานในองค์การน้ีด้วยความ
กระตือรือร้น 

3. ความปรารถนาที่
จะ รั กษ าค วาม เป็ น
สมาชิกในองค์การ 

11. ท่านภูมิใจมากที่ได้เป็นสมาชิกขององค์การน้ี  
12. ท่านจะปฏิบัติงานให้กับองค์การด้วยความ
จงรักภักดีและซ่ือสัตย์อย่างสูงสุดเพื่อประโยชน์ของ
องค์การ  
13. ท่านตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในองค์การน้ีตลอดไปไม่
คิดลาออกถึงแม้จะได้รับโอกาสที่ดีกว่า   
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14. เม่ือท่านปฏิบัติงานในองค์การนานขึ้นท่านรู้สึกมี
ความผูกพันต่อองค์การมากขึ้น  
15. การที่ท่านได้เป็นส่วนหน่ึงขององค์การท าให้ท่าน
สามารถสนับสนุนสร้างสรรค์องค์การน้ีให้ดียิ่งขึ้น 

 
การสกัดค าถามการวิจัยเกี่ยวกับ ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างาน 

ตัวแปร แหล่งท่ีมาของแบบสอบถาม Research instrument 

1. ค่าตอบแทนที่
ยุติธรรมและเพียงพอ  

1. วิรัชดา พงษ์ไพโรจน์, 2558 
2. ปกรณ์ ลิ้มโยธิน, 2555 
3. ธีระวฒุึ ตรีประสิทธ์ิชัย, 2557 

1. ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับเพียงพอต่อการด ารงชีวิต
ตามมาตรฐานของสังคมทั่วไป  
2. ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานที่
ได้รับมอบหมาย  
3. ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับเม่ือเปรียบเทียบกับ
องค์การอ่ืนที่มีลักษณะงานที่คล้ายคลึงกันถือว่ามีความ
ยุติธรรม (หรือใกล้เคียงกัน)  
4. การเลื่อนขั้นหรือขึ้นเงินเดือนที่ท่านได้รับการ
พิจารณาในแต่ละครั้งเหมาะสมกับความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานของท่าน  
5. ท่านมีความพึงพอใจกับค่าตอบแทนที่ท่านได้รับ
จากองค์การน้ี 

2. สภาพแวดล้อมการ
ท างานที่ปลอดภัยและ
ถูกสุขภาพลักษณะ  

6. ในหน่วยงานมีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเช่นการ
ตรวจร่างกายประจ าปีมีสถานที่ออกก าลังกายและจัด
ให้มีวันหยุดพักผ่อนอย่างเพียงพอ  
7. หน่วยงานมีการอบรมเรื่องความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานให้บุคลากรหรือมีเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยมา
ดูแลอย่างสม่ าเสมอ  
8. หน่วยงานมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อ
ป้องกันอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของท่าน 
9. สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของท่านมีความ
ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ  
10. ท่านรู้สึกปลอดภัยทุกครั้งเมื่อปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของท่าน 

3. การพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร  

11. ท่านมีอิสระในการใช้ความรู้ความสามารถ
ความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่  



180 
 

12. ท่านมีโอกาสในการเข้ารับการอบรมและพัฒนา
ความรู้ในเรื่องที่ท่านสนใจบ่อยครั้งเพียงใด  
13. ท่านน าความรู้ที่ได้จากการไปอบรมหรือพัฒนา
ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
14. ท่านรู้สึกท้าทายเม่ือท่านได้ใช้ความรู้
ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการ
ปฏิบัติงานที่มีความยากและซับซ้อน  
15. ท่านพอใจกับโอกาสในการอบรมหรือพัฒนา
ความรู้ที่หน่วยงานจัดให้ท่านระดับใด 

4. ความก้าวหน้าและ
ความม่ันคงในงาน  

16. ท่านเชื่อว่างานที่ท่านปฏิบัติอยู่น้ีสามารถท าให้
ท่านมีความก้าวหน้าไปในต าแหน่งที่สูงขึ้นได้  
17. ท่านมัดจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่ต้อง
อาศัยทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอยู่
เสมอ  
18. หน่วยงานของท่านพร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุน
ท่านไปสู่ต าแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นอย่างเหมาะสมกับ
ความสามารถของท่าน  
19. ท่านเชื่อว่างานที่ท่านปฏิบัติอยู่น้ีท าให้ท่านมีความ
ม่ันคงในชีวิตและไม่คิดลาออกจากองค์การ  
20. ท่านพอใจกับความก้าวหน้าในงานของท่านระดับ
ใด 

5. สังคมสัมพันธ์  21. หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมร่วมกันให้กับบุคลากร
ในหน่วยงานเสมอเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกันลดการแบ่งแยกในองค์การ  
22. ท่านสามารถปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานของ
ท่านได้อย่างมีความสุข  
23. เพื่อนร่วมงานรับฟังความคิดเห็นของท่าน  
24. เม่ือเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานท่านจะได้รับความ
ช่วยเหลือหรือสามารถปรึกษาปัญหากับเพื่อนร่วมงาน
ได้เสมอ  
25. บรรยากาศในการปฏิบัติงานเป็นกันเองมีการ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

6. สิทธิส่วนบุคลใน
การท างานหรือ
ธรรมนูญในองค์การ  

26. ในการปฏิบัติงานท่านมีอิสระในการแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานอย่าง
เต็มที่   
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27. ท่านสามารถปฏิเสธงานหรือหน้าที่ที่ไม่ตรงกับ
ความรู้ ความสามารถและอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของท่านได้  
28. ในการปฏิบัติงานท่านมีอิสระในการตัดสินใจที่
เก่ียวกับการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่  
29. ในการปฏิบัติงานท่านได้รับความยุติธรรมและ
ความเสมอภาคจากผู้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียมกัน
เสมอ  
30. หน่วยงานของท่านให้ความเคารพในเรื่องที่
เก่ียวกับสิทธิส่วนบุคคลของท่านเสมอ 

7. ความดุลยภาพระ
หว่างานและกับชีวิต
ส่วนบุคคล  

31. ท่านคิดว่าเวลาในการปฏิบัติงานของท่าน (เวลา
ปฏิบัติงานตามเวรที่ท่านต้องการปฏิบัติงานจริงเช่น 
เวรเช้า บ่าย ดึก) มีความเหมาะสม  
32. ท่านมีเวลาเพียงพอส าหรับชีวิตส่วนตัวและ
สามารถดูแลครอบครัวได้อย่างเหมาะสม  
33. งานที่ท่านปฏิบัติไม่เป็นอุปสรรคในการวางแผน
ส าหรับกิจกรรมอ่ืนๆในชีวิต(กิจกรรนอกเหนือจาก
เวลาปฏิบัติงาน)  
34. ท่านรู้สึกมีความสุขเม่ือได้มาปฏิบัติงานในแต่ละ
วัน  
35. ท่านมีเวลาอย่างเพียงพอ (เวลาที่นอกเหนือจาก
เวลาปฏิบัติงาน) ส าหรับการพักผ่อน 

8. ชีวิตการท างานที่มี
ความเก่ียวข้องกับ
สังคม 

36. ท่านเชื่อว่างานที่ท่านปฏิบัติ มีการด าเนินงานที่
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสังคม  
37. ท่านรู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่รับรู้ว่าองค์การของท่าน
เป็นองค์การที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
38. ท่านเชื่อว่างานที่ท่านปฏิบัติอยู่ได้รับการยอมรับ
และเชื่อถืออย่างมากจากบุคคลทั่วไป  
39. ท่านเชื่อว่าการที่องค์การด าเนินกิจการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมเป็นการเพิ่มคุณค่าความส าคัญของ
งานให้กับท่าน  
40. ท่านภูมิใจในการที่ได้เป็นส่วนหน่ึงที่ท าให้องค์การ
สามารถด าเนินกิจการที่รับผิดชอบต่อสังคม 
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การสกัดค าถามการวิจัยเกี่ยวกับ ปัจจัยการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 

ตัวแปร แหล่งท่ีมาของแบบสอบถาม Research instrument 

1. ความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าที่ 

1. ธารินี ท่อลิม่, 2558 

2. อารีรัตน์ ล าเจียกมงคล, 

2555 

1. ท่านได้รับพิจารณาเลื่อนต าแหน่งอยู่เสมอ  
2. นับตั้งแต่เข้ามาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบันท่านได้รับ
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานบ่อยครั้งเพียงใด  
3. ท่านได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่สูงขึ้น  
4. ท่านคิดว่าต าแหน่งที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ในขณะน้ีมี
ความก้าวหน้าเพียงใดเม่ือเทียบกับเพื่อนรุ่นเดียวกัน 

2. ความก้าวหน้าใน
เงินเดือน 

5. ท่านได้รับการพิจารณาระดับเงินเดือนของท่าน
เสมอ  
6. เงินเดือนของท่านที่ได้รับในปัจจุบันจัดอยู่ในระดับ
ที่น่าพอใจเพียงใดเม่ือเทียบกับเพื่อนรุ่นเดียวกัน  
7. ท่านคิดว่าระดับเงินเดือนของท่านเหมาะสมดีแล้ว
กับอายุการปฏิบัติงานในขณะน้ี  
8. ท่านคิดว่าระดับเงินเดือนของท่านเหมาะสมกับ
ความสามารถในต าแหน่งหน้าที่การงาน 

3.ความก้าวหน้าใน
การพัฒนาตนเอง 

9. นับตั้งแต่ท่านปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบันท่านมีโอกาส
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
10. ท่านได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กร  
11. ความก้าวหน้าทางการศึกษามีผลต่อการเลื่อน
ต าแหน่งหรือขึ้นเงินเดือน  
12. ท่านมีโอกาสเข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่ม
ทักษะและความช านาญในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
การสกัดค าถามการวิจัยเกี่ยวกับ การธ ารงรักษาบุคลากร 

ตัวแปร แหล่งท่ีมาของแบบสอบถาม Research instrument 

การธ ารงรักษา
บุคลากร 

1. ศิริพงษ์ สุนทรวัฒนกิจ, 
2554 
2. อารีรัตน์ ล าเจียกมงคล, 
2555 
3. วิรัชดา พงษ์ไพโรจน์, 2558 

1. ท่านคิดว่าท่านจะท างานในองค์การน้ีไปตลอดจนกว่า
เกษียณ  
2. ท่านจะตอบปฏิเสธหากมีองค์การอ่ืนมาชักชวนท่าน
ให้ไปร่วมงานด้วย โดยเสนอค่าตอบแทนที่สูงกว่า 
3. ส าหรับท่านแล้วองค์การน้ีถือเป็นองค์การที่ดีที่สุด ที่
น่าท างานด้วย  
4. ท่านพยายามโน้มน้าวให้เพื่อนร่วมงานท างานอย่าง
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เต็มที่เพื่อความก้าวหน้าขององค์การ  
5. ท่านมีความรู้สึกถึงว่าท่านมีคุณค่าในตัวเองและท่าน
เป็นส่วนหน่ึงที่มีความส าคัญต่อองค์การ  
6. ท่านมีความภูมิใจที่ได้เข้าเป็นพนักงานขององค์การ 
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ภาคผนวก จ 

 
หนังสือขอเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่อมือ 

 



185 
 

 
 
 
 



186 
 

 
 
 
 



187 
 

ภาคผนวก ฉ 

ใบตอบรับการเขา้สัมภาษณ์และเก็บข้อมูล 
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