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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพนักงานโรงแรมระดับ 
3-5 ดาวในจังหวัดภูเก็ตที่มีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและความผูกพันต่อองค์การ 2) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมใน
จังหวัดภูเก็ต 3) เพ่ือศึกษาอิทธิพลระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานโรงแรมระดับ 3 – 5 
ดาว ในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 400 คน จากนั้นนำแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้จำนวน 400 ฉบับ มา
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย และการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง (t-test) , (f-test) 
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเชิงเส้น (Multiple Linear 
Regression) 

          ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับความคิดเห็นของพนักงานโรงแรมระดับ 3 ดาวถึง 5 ดาวมี
ความคิดเห็นที่แตกต่างกันต่อตัวแปรภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและตัวแปรความผูกพันต่อองค์การ  
พบว่า ตัวแปรด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและตัวแปรความผูกพันต่อองค์การ พนักงานโรงแรมในแต่
ละระดับที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน  2) ภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูงกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมใน
จังหวัดภูเก็ต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 พบว่า โดยตัวแปรภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้าน
การสร้างแรงบันดาลใจ กับตัวแปรความผูกพันต่อองค์การ ด้านการปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ของ
องค์การ มีความสัมพันธ์การสูงสุด รองลงมา คือ ตัวแปรภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญา กับตัวแปรความผูกพันต่อองค์การ ด้านการปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การ 3) ภาวะผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต อย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ซึ่งพบว่า ตัวแปรด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อความผูกพันต่อ
องค์การด้านการปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การ สามารถอธิบายความผันผวนของตัวแปรอิสระที่
มีต่อตัวแปรตามได้สูงที่สุด รองลงมาคือ ตัวแปรด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อความผูกพันต่อ
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องค์การด้านความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป และ ตัวแปรด้านภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การด้านความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ตามลำดับ 
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         This objective of this study were 1) To compare the level of 3-5 stars hotel 

employees opinion in Phuket towards Transformational Leadership and Organization 

Commitment 2) To study the correlation between Transformational Leadership and 

Organization Commitment of hotel employees in Phuket 3) To study the influencing 

between Transformational Leadership and Organization Commitment of hotel 

employees in Phuket. There were 400 questionnaires collected from 3-5 stars hotel 

employees. Data analysis were used as descriptive statistic, t-test analysis, f-test 

analysis, and inferential statistic such as Pearson Correlation, and Multiple Linear 

Regression. 

         The results showed that 1) The level opinion of 3-5 stars hotel employees 

opinion had different opinions on the variables of Transformational Leadership and the 

variables of Organization Commitment which found that the difference between the 

level of hotels employees had different opinions. 2) The correlation between 

Transformational Leadership and Organization Commitment is in high level 3) 
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Transformational Leadership had positive influencing to Organization Commitment. 
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บทที ่1 
 

บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

องค์การการท่องเที่ยวโลก (United Nation of World Tourism Organization: UNWTO) 
ได้มีการจัดทำรายงานสรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวโลกปี 2561 ซึ่งมีการระบุว่า อุตสาหกรรมการ
บริการและการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูงมากอย่างต่อเนื่อง และมีบทบาทสำคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลก เนื่องจากการเติบโตของรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่มี
อัตราสูงกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกและเติบโตต่อเนื่องสูงเป็นปีที 9 โดยในปี 2561 นักท่องเที่ยว
เดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศทั่วโลกสูงถึง 1.4 พันล้านคน ขยายตัวกว่าร้อยละ 5.6 จากปีที่ผ่าน
มา สร้างรายได้จากการส่งออกภาคบริการที่เกิดจากการท่องเที่ยวสูงถึง 1.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ 
หรือขยายตัวร้อยละ 4.4 จากปีทีผ่่านมา 

โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่ านมา อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพ่ิมขึ้นจาก 14.58 ล้านคนในปี 2551 เป็น 38.17 ล้านคนในปี 2561 หรือ
เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 10.10 ต่อปี ทำให้ปี 2561 มีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงเป็นอันดับ 4 ของโลกในปี 
2561 และมีคนไทยเที่ยวไทยเป็นจำนวน 166 ล้านครั้ง ซึ่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถสร้างรายได้ให้กับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1.87 ล้านล้านบาท ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 12.56 ต่อปี เมื่อ
รวมรายได้จากคนไทยเที่ยวไทยอีก 1.07 ล้านล้านบาท การท่องเที่ยวสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียน
ในระบบเศรษฐกิจไทยกว่า 2.94 ล้านล้านบาท 

จากข้อมูลของ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย (2562) พบว่า จำนวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย มีจำนวนมากถึง 39.73 ล้านคน คิดเป็น
อัตราการเติบโตอยู่ที่ 4.06% โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต มี
จำนวนประมาณ 10 ล้านคน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562) สร้างรายได้กว่า 5 แสนล้าน
บาท ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ ยวและบริการในภาคใต้  ซึ่ งหนึ่ งในธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับ
ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการที่มีความสำคัญอย่างหนึ่ง ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่
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มีความเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเป็นสำคัญ โดยเฉพาะภาคใต้ของประเทศไทย นับเป็นจุดหมาย
ปลายทางยอดนิยมแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวจากต่างชาติ จากการที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล 
ธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่ดึงดูดความสนใจ และติดอันดับโลกกระจายอยู่ในหลายๆ จังหวัด โดย
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) หมวดโรงแรมและภัตตาคาร ปี 2561 ประมาณ 9.2 แสน
ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 5.6 %ของมูลค่าทั้งหมด นอกจากนี้ความได้เปรียบด้านราคา
ห้องพักและค่าครองชีพของไทยอยู่ในระดับที่ไม่สูง มีความคุ้มค่าเงิน และมีความสะดวก ใน การ
คมนาคมขนส่งหลายๆ ด้าน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค และอัตราการเติบโตของ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาพำนักในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ยิ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้
ธุรกิจโรงแรมได้รับความสนใจจากผู้ประกอบธุรกิจ ในปัจจุบัน ทั้งที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมอยู่
แล้ว และผู้ประกอบธุรกิจประเภทอ่ืนๆ ทีเล็งเห็นโอกาสในการประกอบธุรกิจประเภทนี้ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า (2562) ส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างรุนแรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในธุรกิจบริการที่พัก
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงแรมและรีสอร์ท เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจของ C9Hotelworks 
(2020) ที่พบว่าโรงแรมเปิดใหม่ในจังหวัดภูเก็ตปี 2562-2566 มีจำนวนห้องพักเพ่ิมขึ้นกว่า 15,348 
ห้อง หรือคิดเป็น 18% จากจำนวนห้องพักที่จะเปิดใหม่ในประเทศไทย ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าธุรกิจ
โรงแรมที่มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีความต้องการแรงงานและบุคลากรจำนวนมาก
เพ่ือมาปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดปัญหาการลาออกและย้ายสถานที่ทำงานของพนักงาน
โรงแรมในอัตราที่ค่อนข้างสูง ส่งผลให้องค์การไม่สามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทดแทนให้
เพียงพอและตรงต่อความต้องการขององค์การ อีกทั้งการรับพนักงานใหม่มีต้นทุนสูงกว่าการรักษา
พนักงานเก่า โดยมีต้นทุนอันเกิดจากกระบวนการสรรหา การคัดเลือก การอบรมและพัฒนาทักษะ
และความสามารถของพนักงานเพ่ือให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน และต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการขาด
แคลนพนักงานในการดำเนินงานขององค์การ เป็นต้น (กรกฎ พลพานิช , 2540; จิราพร เรืองทวีศิลป์, 
2557)  

ซึ่งการที่องค์การจะประสบความสำเร็จในการดำเนินงานหรือสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้
นั้น ทรัพยากรบุคคลมีส่วนสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนองค์การ ถ้าพนักงานมีความผูกพันต่อ
องค์การ พนักงานก็จะมีทัศนคติหรือคุณลักษณะที่มีความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์การ การเต็มใจที่จะทำงานเพ่ือองค์การอย่างเต็มกำลัง ความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพ
ขององค์การต่อไป การปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การ และความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์การ ก็จะส่งผลให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายได้ อีกทั้งยังลดอัตราการลาออก การขาด
งานหรือพฤติกรรมที่ส่งผลลบต่อองค์การได้อีกด้วย (ญาดา สามารถ , 2558; ไกรศักดิ์ พิกุล, 2559 ; 
ศิริพงศ์ อินทวดี, 2541 และอำนาจ ธีระวนิช, 2553)  
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จากความสำคัญของความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน พนักงานจะเกิดความผูกพันต่อ
องค์การได้นั้น สาเหตุหนึ่งเกิดจากปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
เป็นกระบวนการที่ผู้นำตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเพ่ือไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ไม่ว่าจะเป็น
การเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ การดำเนินงาน รวมถึงวัฒนธรรมและบรรทัดฐานของ
องค์การ ซึ่งผู้นำจะสร้างและส่งเสริมให้บุคลากรมองเห็นเป้าหมายในการพัฒนาองค์การร่วมกัน โดยมี
การสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนบุคลากรให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความรู้ใหม่ๆในการนำมาแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้นำกระตุ้นและสนับสนุนบุคลากรในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยไม่วิจารณ์
ความคิดเห็นของบุคลากร นอกจากนี้ผู้นำยังส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองอยู่เสมอ และให้เกียรติเพ่ือนร่วมงานทุกๆคนอย่างเท่าเทียมกัน (Bass, 1985; Bass & Avolio, 
1994 และ Burns, 1978) 

ด้วยเหตุดังกล่าวธุรกิจโรงแรมจึงดำเนินการหากลยุทธ์หรือเครื่องมือต่างๆเพ่ือมาใช้ในการ
บริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์การของตนเองโดยการพยายามสร้างภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์การเพ่ือให้พนักงานของตนเองเกิดความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งจะทำให้
พนักงานมีความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ การเต็มใจที่จะทำงานเพ่ือองค์การ
อย่างเต็มกำลัง ความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป การปกป้องชื่อเสียง
ภาพลักษณ์ขององค์การ และความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือถ้า
พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การมากเท่าใดก็จะส่งผลให้อัตราการลาออกของพนักงานลดลง 
(ปรัชญา วัฒนจัง, 2549) 

ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นที่จะทำศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพ่ือส่งเสริม
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 

 

1.2 คำถามงานวิจัย 

1.2.1  ระดับความคิดเห็นของพนักงานโรงแรมระดับ 3-5 ดาวในจังหวัดภูเก็ตท่ีมีต่อภาวะ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและความผูกพันต่อองค์การเป็นอย่างไร 
 1.2.2  ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
โรงแรมในจังหวัดภูเก็ตหรือไม่อย่างไร 
 1.2.3  ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมใน
จังหวัดภูเก็ตหรือไม่อย่างไร 
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1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.3.1  เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพนักงานโรงแรมระดับ 3-5 ดาวในจังหวัด
ภูเก็ตท่ีมีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและความผูกพันต่อองค์การ 
 1.3.2  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 
 1.3.3  เพ่ือศึกษาอิทธิพลระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 
 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

1.4.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน

โรงแรมในจังหวัดภูเก็ต มีขอบเขตการวิจัยโดยการศึกษาครั้งนี้ ได้ทำการศึกษาภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงและความผูกผันต่อองค์การ 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมของผู้นำที่สร้างความต้องการ ความคาดหวัง
และจิตสำนึกให้กับผู้ตาม ซึ่งส่งผลให้ผู้ตามมีศักยภาพในการทำงานสูงกว่าความคาดหวังของตนเอง 
และผู้นำยังให้ความสำคัญกับความสามารถและความเป็นอยู่ของผู้ตาม นอกจากนี้ผู้ตามจะเกิดการ
มองสิ่งต่างๆอย่างรอบด้าน เห็นผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การมากกว่าผลประโยชน์ของตน 

1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized influence) หมายถึง พฤติกรรมของผู้นำที่
เป็นเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ตาม โดยผู้ตามจะยกย่อง มีความศรัทธาและไว้วางใจ ทำให้ผู้ตามเกิด
ความภาคภูมิใจในการทำงานร่วมกันและพยายามปฏิบัติตามหรือลอกเลียนแบบพฤติกรรมของผู้นำ 
โดยคุณลักษณะของผู้นำจะต้องเป็นบุคคลที่มีศีลธรรมและจริยธรรม มีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอด
ไปยังผู้ตามได้ ผู้นำจะปฏิบัติตนเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่ใช่อำนาจเพ่ือตนเอง นอกจากนี้ผู้นำยัง
แสดงถึงความมีสมรรถภาพ ความตั้งใจ ความแน่วแน่ในอุดมการณ์ ความเชื่อและค่านิยม ทำให้ผู้ตาม
เกิดความภาคภูมิใจ ความเชื่อมั่นและความจงรักภักดี มุ่งมั่นในการทำงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายของ
องค์การ 

2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational motivation) หมายถึง พฤติกรรมของผู้นำที่สร้าง
แรงบันดาลใจให้กับผู้ตาม โดยผู้นำจะสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหม่ๆในการแก้ไข
ปัญหาให้กับผู้ตาม ทั้งการมองปัญหา การตั้งสมมติฐาน และการเผชิญหน้ากับปัญหา โดยผู้นำจะ
กระตุ้นและให้กำลังใจผู้ตามในการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแสดงความคิดเห็นและการให้



 5 

เหตุผล ซึ่งผู้นำทำให้ผู้ตามรู้สึกว่าปัญหาที่ เกิดขึ้นสามารถแก้ไขร่วมกันได้และมีความท้าทาย 
นอกจากนี้ผู้นำยังมีการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ตามว่าทุกปัญหาหรืออุปสรรคมีวิธีแก้ไขได้จากความ
ร่วมมือร่วมใจกันของทุกคน ผู้นำยังกระตุ้นให้ผู้ตามฝึกคิดทบทวนค่านิยม ความเชื่อ วิสัยทัศน์และ
พันธกิจของผู้นำและองค์การ ซึ่งการกระตุ้นทางปัญญานั้นเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนา
ศักยภาพและความสามารถของผู้ตามในการเข้าใจ ตระหนักและแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง 

3) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual stimulation) หมายถึง พฤติกรรมของผู้นำที่
กระตุ้นให้ผู้ตามตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและทำให้ผู้ตามมีความคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น โดยเปลี่ยนมุมมองในรับรู้และเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ อีกทั้งผู้นำยังสร้าง
แรงจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหม่ๆของผู้ตาม ซึ่งผู้ตามจะรู้สึกท้าทายในการหาวิธีการใหม่ๆ
และมีความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับเพ่ือนร่วมงานคนอ่ืน นอกจากนี้ผู้นำยังกระตุ้นให้ผู้
ตามทบทวนและฝึกคิดในค่านิยมและความเชื่อของตนเอง ผู้นำและองค์การ ซึ่งการกระตุ้นทางปัญญา
นั้นเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาความสามารถของผู้ตามเพ่ือให้เกิดการตระหนัก เข้าใจและแก้ไข
ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้สำเร็จด้วยตนเอง 

4) การคำนึ งถึ งความเป็ นปั จ เจกบุ คคล ( Individualized consideration) หมายถึ ง 
พฤติกรรมของผู้นำที่ให้ความเอาใจใส่ดูแล สนับสนุนและให้ความสำคัญกับผู้ตามเป็นรายบุคคล มี
ความเป็นห่วงเป็นใยต่อพัฒนาการและสวัสดิภาพของผู้ตาม ซึ่งผู้นำจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา 
(Advisor) หรือพ่ีเลี้ยง (Coach) ในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของผู้ตามให้สูงขึ้น ทำ
ให้ผู้ตามมีความรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญและมีคุณค่า นอกจากนี้ผู้นำจะส่งเสริมและสร้าง
บรรยากาศในการทำงานที่ดีที่สนับสนุนและคำนึกถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งในด้านความรู้ 
ความสามารถ ผู้นำจะรับฟังอย่างเอาใจใส่ต่อความต้องการของผู้ตามและตอบสนองความต้องการของ
ผู้ตามแต่ละคน อีกทั้งยังให้โอกาสผู้ตามในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและใช้ความคิดและความสามารถของ
ตนเองได้อย่างเต็มที่โดยไม่ถูกปิดกั้น 

ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง พนักงานที่ปฏิบัติงานนั้นมีความรู้สึกภาคภูมิใจในการเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์การเมื่อมีคนถามถึงเรื่องเกี่ยวกับงานก็ภูมิใจที่ตอบทุกครั้งว่าทำงานอยู่กับองค์การ
แห่งนี้ และความภาคภูมิใจยังจะเกิดได้ในเรื่องของภาคภูมิใจในตัวเพ่ือนร่วมงาน  ภาคภูมิกับหัวหน้า
งาน ภาคภูมิใจกับงานที่ได้รับผิดชอบและก็จะทำให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในองค์การ 

1) ความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานที่
มีความผูกพันและแสดงตนว่าตนเองนั้นเป็นหนึ่งเดียวกับองค์การ  ยอมรับค่านิยมขององค์การ
เหมือนกับพนักงานคนอ่ืนและเต็มที่จะอุทิศตนเองทั้งกำลังกายและกำลังใจเพ่ือปฏิบัติงานให้กับ
องค์การ ซึ่งความรู้สึกนี้จะแตกต่างจากความรู้สึกอันเนื่องมากจากการเป็นสมาชิกขององค์การทั่วไป 
ตรงที่พฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การ จะมุ่งเน้นที่ความเต็มใจที่จะ
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ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ พนักงานจะต้องมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ คือการยอมรับแนวทางการปฏิบัติงานตามที่ทางองค์การได้ตั้งไว้
เพ่ือให้สำเร็จตามเป้าหมายและเป็นไปตามค่านิยมขององค์การ มีความภาคภูมิใจในผลงานและการ
เป็นพนักงานที่องค์การ  

2) การเต็มใจที่จะทำงานเพ่ือองค์การอย่างเต็มกำลัง หมายถึง การที่พนักงานทุ่มทั้งกำลังกาย
กำลังใจและด้านความคิดในการทำงาน เพ่ืออยากให้การทำงานให้องค์การนั้นได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 
พนักงานจะคอยช่วยเหลือองค์การในทุกๆ  ด้านที่เท่าที่สามารถทำได้ พยายามศึกษาค้นคว้าเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ และพัฒนาทักษะทั้งด้านความรู้และการทำงาน เพ่ือนำมาเป็นข้อมูลและปรับใช้กับการ
ทำงาน เมื่อเจอปัญหาจากการทำ งานมารูปแบบใด จะพยายามหาทางวิธีทางจัดการกับปัญหานั้น 
อย่างไม่เบื่อหน่ายและทำอย่างสุดความสามารถของตน 

3) ความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป หมายถึง ความต้องการที่จะคง
อยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป คือการที่พนักงานทำงานกับองค์การแล้วเกิดความรักและผูกพัน
ต่อองค์การไม่อยากที่จะลาออกเพ่ือที่จะไปทำงานที่อ่ืนจะพยายามท้ำงานรับผิดชอบหน้าที่ของตนให้ดี 
อยากที่จะปฏิบัติงานอยู่กับองค์การต่อไปไม่มีความคิดที่อยากจะออกจากองค์การเนื่องจากมีความ
ผูกพันกับองค์การจึงทาให้เกิดความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป  

4) การปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การ หมายถึง การที่พนักงานมีความรู้สึกและ
ทัศนคติที่ดีต่อองค์การ เกิดความรักและผูกพันกับองค์การ เมื่อเวลามีใครพูดถึงองค์การในทางไม่ดี
พนักงานก็จะกล่าวปกป้ององค์การและกล่าวแก้ไขให้ไปในทางที่ดี เมื่อมีการพูดถึงองค์การก็จะมักพูด
ถึงแต่เรื่องในแง่ดีๆ ต่างๆ จะไม่ว่าร้ายหรือพูดให้องค์การเสียหาย อยากที่จะบอกกล่าวถึงข้อดีต่างๆ 
ขององค์การให้กับคนอ่ืนเมื่อมีโอกาส 

5) ความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ หมายถึง พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การ
เป็นพนักงานที่มีทัศนคติที่ดีต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจขององค์การและรู้สึกภาคภูมิใจทั้งในด้าน
งานที่ตนเองทำและความภาคภูมิใจกับเพ่ือนร่วมงานและอีกทั้งการสร้างความภาคภูมิใจต่อองค์การที่
ทำงานด้วย 

 
1.4.2  ขอบเขตด้านประชากร 
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้แก่ พนักงานโรงแรมระดับ 3 – 5 ดาวในจังหวัด

ภูเก็ต 
 
1.4.3  ขอบเขตด้านเวลา 
ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.5.1  ทำให้ทราบถึงระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 
 1.5.2  ทำให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 
 1.5.3  ทำให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพ่ือส่งเสริมความผูกพัน
ต่อองค์การ 
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บทที ่2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพ่ือส่งเสริมความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต” ได้มีการนำแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกได้เป็นหัวข้อ ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ 
 2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรม 
 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

2.1.1 ความหมายของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

จากสถานการณ์ในปัจจุบัน ภาวะผู้นำเป็นปัจจัยที่สำคัญมากสำหรับองค์การ หากองค์การใด

ขาดภาวะผู้นำ การดำเนินงานขององค์การอาจประสบปัญหาความยากลำบากและขาดความเป็น

ระเบียบในการบริหารจัดการ บุคลากรแต่ละแผนกต่างฝ่ายต่างทำงาน ไม่ประสานงานเป็นน้ำหนึ่งใจ

เดียวกันและอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นตามมา ทำให้องค์การประสบกับความล่าช้าในการบรรลุ

เป้าหมาย 

ผู้นำ (Leader) เป็นบุคคลที่มีความสำคัญกับองค์การ มีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดทิศทาง
ขององค์การว่าจะมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายขององค์การด้วยวิธีการใด นอกจากนี้ผู้นำยังมีหน้าที่ในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งปัญหาภายในองค์การและปัญหาภายนอกองค์การ หากผู้นำต้องการนำพา
องค์การไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ผู้นำต้องสามารถชักจูงบุคลากรในองค์การให้เกิดความเสียสละ อุทิศตน
และทุ่มเทในการปฏิบัติงานกับองค์การอย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ผู้นำอาจเป็นได้ทั้งผู้นำที่เป็นทางการ
และผู้นำที่ไม่เป็นทางการ (มัลลิกา ต้นสอน, 2544) ซึ่งสอดคล้องกับ จุฑารัตน์ ตำนานวัน (2551) ที่
กล่าวว่า ในปัจจุบันได้มีแนวคิดและทฤษฎีที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นำเป็นจำนวนมาก อีกทั้ง
สภาพการณ์และบริบทของสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงมีการพัฒนาแนวคิดทาง
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การศึกษาเรื่องภาวะผู้นำในแนวทางใหม่ หรือที่มีการกล่าวถึงกันมาก คือ “ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
(Transformational Leadership)” (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2544) 
  ตามแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านได้ ให้ความหมายของภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงแตกต่างกันออกไป ซึ่งการศึกษานี้ไดมี้การรวบรวมมาดังนี้ 
  ญาดา สามารถ (2558) กล่าวว่า ผู้นำตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงขององค์การ ทั้ง
ในด้านของวิสัยทัศน์ รูปแบบการทำงาน กลยุทธ์หรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมภายในองค์การ โดย
สนับสนุนความสามารถและศักยภาพของผู้ตามว่าสามารถพัฒนาไปได้มากกว่าที่ผู้ตามคาดหวัง 
นอกจากนี้ผู้นำยังให้ผู้ตามมีความเชื่อมั่น และความคิดสร้างสรรค์ โดยมีการทำงานที่เน้นความสัมพันธ์
ระหว่างผู้นำและผู้ตามเพ่ือลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานให้น้อยที่สุด 
  ติณณ์ รัตนประเสริฐ (2557) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงว่า 
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้นำที่สามารถสร้างผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อผู้ตาม โดยผู้นำจะให้
ความสำคัญกับสวัสดิการและความสามารถของผู้ตาม ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด ความ
ต้องการ จิตสำนึกและความคาดหวังของผู้ตาม นอกจากนี้ผู้นำทำให้ผู้ตามทุกคนเห็นผลประโยชน์และ
ความสำเร็จขององค์การอยู่เหนือผลประโยชน์ส่วนบุคคล กระตุ้นให้เกิดการมองสิ่งรอบตัวอย่าง
รอบคอบและเชื่อมโยง ซึ่งผู้นำจะเปลี่ยนแปลงด้านวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ วัฒนธรรม รวมไปถึงการใช้
นวัตกรรมใหม่ๆในองค์การ   
  สุธิดา สมแสง (2554) กล่าวว่า ผู้นำการเปลี่ยนแปลง คือ ระดับพฤติกรรมของผู้นำที่
เปลี่ยนแปลงขีดความสามารถของผู้ตามให้มากกว่ากว่าความคาดหวังของผู้ตาม โดยพัฒนาศักยภาพ 
รวมไปถึงการทำงานของผู้ตามให้สูงขึ้นเกินความคาดหวัง ผู้นำทำให้ผู้ตามตระหนักถึงวิสัยทัศน์ซึ่งทำ
ให้ผู้ตามมองการณ์ไกลกว่าความสนใจของตนเอง ก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์การ 

  สุรินทร์ ชุมแก้ว (2556) ให้ความหมายของผู้นำการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นผู้นำที่ทำให้ผู้
ตามเกิดความต้องการ ความคาดหวังและมีจิตสำนึก มองเห็นสิ่งรอบตัวมีความเชื่อมโยงกันรอบด้าน 
ไม่เห็นผลประโยชน์ของตนเองมาก่อนผลประโยชน์ของส่วนรวม นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการ
เป็นอยู่และความสามารถของผู้ตามด้วยอันจะเป็นการทำให้ผู้ตามเกิดแรงจูงใจที่จะตั้งใจทำงานอย่าง
เต็มกำลังให้แก่องค์การ ซึ่งสอดคล้องกับคำนิยามของ (เกษรา ชัยรังสีเลิศ, 2547; กันยา พีรพัฒนา
นันท์, 2546; เอกชัย บูรณธน, 2550; Mester C., Visser D., และ Roodt G., 2003 และ (Nahum-
Shani, 2011)  
  Bass (1985) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงว่า เป็นผู้นำที่ทำให้ผู้
ตามมองเห็นประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของตนเอง โดยกระตุ้นให้ผู้ตามมองเห็นสิ่งต่างๆ
รอบตัวอย่างรอบด้านและมีความเก่ียวข้องเชื่อมโยงกัน นอกจากนี้ผู้นำยังให้ความสำคัญกับการเป็นอยู่
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และความสามารถของผู้ตาม อีกทั้งยังสร้างความต้องการ การมีจิตสำนึกที่ดีและความคาดหวังให้กับผู้
ตาม  
  E. A. Brown and Arendt (2010) กล่าวว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็น
ความสามารถของผู้นำในการกระตุ้นผู้ตามให้ปฏิบัติหน้าที่มากกว่าความคาดหวังของพวกเขา 
  Downton (1973) สอดคล้องกับ You-De, You-Yu, Kuan-Yang, and Hui-Chun 
(2013) ได้กล่าวว่าภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับแรงจูงใจร่วมกันระหว่างผู้นำ
และผู้ตาม โดยจะเปลี่ยนความเชื่อและทัศนคติของพนักงานจากการมุ่งหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลไป
เป็นการมุ่งหาผลประโยชน์ร่วมกันและเป้าหมายขององค์การ (Burns, 1978) 
  Muchinsky Paul M. (2006) ได้กล่าวไว้ว่า ภาวะผู้ นำการเปลี่ ยนแปลงเป็น
กระบวนการที่ผู้นำมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความคิด ทัศนคติของผู้ตามในองค์การ ก่อให้เกิดการ
สร้างความผูกพันในการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์การ นอกจากนี้ภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงยังส่งผลกระทบด้านอิทธิพลต่อผู้ตาม โดยทำให้ผู้ตามเปลี่ยนมาเป็นผู้นำในการพัฒนา
องค์การ 
  Tracey and Hinkin (1994) ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ  Amarjit, Stephen, Smita, 
Harvinder, and Suraj (2010) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นกระบวนการ
ของการมีอิทธิพลหลักต่อทัศนคติและสมมติฐานของสมาชิกในองค์การและสร้างคำมั่นสัญญาต่อพันธ
กิจและวัตถุประสงค์ขององค์การ 
  จากความหมายของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น ทำให้การศึกษานี้
สามารถสรุปความหมายของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้ว่า หมายถึง พฤติกรรมของผู้นำที่สร้าง
ความต้องการ ความคาดหวังและจิตสำนึกให้กับผู้ตาม ซึ่งส่งผลให้ผู้ตามมีศักยภาพในการทำงานสูง
กว่าความคาดหวังของตนเอง และผู้นำยังให้ความสำคัญกับความสามารถและความเป็นอยู่ของผู้ตาม 
นอกจากนี้ผู้ตามจะเกิดการมองสิ่งต่างๆอย่างรอบด้าน เห็นผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การมากกว่า
ผลประโยชน์ของตน  (Bass B. M. & Avolio B. J., 1994) 
 

2.1.2 องค์ประกอบของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
การศึกษาเรื่องภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีเพ่ือใช้ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการหรือ

ขั้นตอนในการปฏิบัติงานขององค์การ โดยจะทำให้องค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น (พิ
ชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552) ซ่ึง Burns (1978) เป็นบุคคลแรกที่ได้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับภาวะ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยกล่าวไว้ว่าเป็นกระบวนการที่ผู้นำและผู้ตามช่วยกันยกระดับแรงจูงใจและ
คุณธรรมของกันและกันให้สูงขึ้น (สุ เทพ พงศ์ศรีวัฒน์ , 2550 และ Achua & Lussier, 2010) 
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นอกจากนี้ Bass (1985) เป็นนักวิชาการอีกท่านที่ได้ทำการศึกษาเรื่องภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดย
ใช้พื้นฐานแนวคิดของ Burns 

 

ตารางที่ 2.1 ตารางรวบรวมตัวบ่งชี้ด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
 

ตัวแปรต้น ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง  

ลำดับ ชื่อนักทฤษฎี ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง  

1 2 3 4 5 6 
1 กิตติรานีย์ ขวงพร (2558) *   * * * 
2 ญาดา สามารถ (2558) *   * * * 
3 ติณณ์ รัตนประเสริฐ (2557) *   * * * 
4 สุธิดา เลิศอุไรวงศ์ (2557)  * * * * * 
5 สุธิดา สมแสง (2554) *   * * * 
6 สุรินทร์ ชุมแก้ว (2556) *   * * * 
7 Akhentoolove Corbin & Philmore 

Alleyne (2014) 
 * * * * * 

8 Bass (1985) *   * * * 
9 Bruce J. Avolio & Bernard M. Bass 

(2008) 
*   * * * 

10 Eric A. Brown & Susan W. Arendt 
(2011) 

*   * * * 

11 Maria Tims, Arnold B. Baker & 
Despoina Xanthopoulou (2011) 

*   * * * 

12 You-De Dai, You-Yu Dai, Kuan-
Yang Chen, Hui-Chun Wu (2013) 

*   * * * 

  10 2 2 12 12 12 

 
 ซึ่งตาราง 2.1 ตารางรวบรวมตัวบ่งชี้ด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีผู้ศึกษาวิจัยเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ไว้ดังนี้ 

1)  การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ หมายถึง พฤติกรรมของผู้นำที่เป็นเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับผู้ตาม โดยผู้ตามจะยกย่อง มีความศรัทธาและไว้วางใจ ทำให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจในการ
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ทำงานร่วมกันและพยายามปฏิบัติตามหรือลอกเลียนแบบพฤติกรรมของผู้นำ โดยคุณลักษณะของผู้นำ
จะต้องเป็นบุคคลที่มีศีลธรรมและจริยธรรม มีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้ตามได้ ผู้นำจะ
ปฏิบัติตนเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่ใช่อำนาจเพ่ือตนเอง นอกจากนี้ผู้นำยังแสดงถึงความมี
สมรรถภาพ ความตั้งใจ ความแน่วแน่ในอุดมการณ์ ความเชื่อและค่านิยม ทำให้ผู้ตามเกิดความ
ภาคภูมิใจ ความเชื่อม่ันและความจงรักภักดี มุ่งม่ันในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ 

2)  การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ในด้านคุณลักษณะ หมายถึง พฤติกรรมทีผู้นําแสดงให้
เห็นในการจัดการหรือการบริหารงาน เป็นกระบวนการทีผู้นํามีอิทธิพลต่อผู้ตามและผู้ร่วมงานโดยการ
เปลี่ยนสภาพและเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง
พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น ทําให้เกิดความตระหนักรู้
ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่ม จูงใจให้ผู้ร่วมงานมองไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่
ประโยชน์ของกลุ่มหรือสังคม 

3)  การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ในด้านพฤติกรรม หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้นำแสดงออก
ด้วยแบบตัวอย่างบทบาทที่เข้มแข็งให้ผู้ตามมองเห็น เมื่อผู้ตามรับรู้พฤติกรรมของผู้นำ ผู้ตามจะ
ลอกเลียนแบบพฤติกรรม ซึ่งผู้นำจะมีการประพฤติปฏิบัติที่มีมาตรฐานทางศีลธรรมและจริยธรรมสูง
จนเกิดการยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงาม 

4)  การสร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง พฤติกรรมของผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ตาม 
โดยผู้นำจะสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ตาม ทั้งการมอง
ปัญหา การตั้งสมมติฐาน และการเผชิญหน้ากับปัญหา โดยผู้นำจะกระตุ้นและให้กำลังใจผู้ตามในการ
ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแสดงความคิดเห็นและการให้เหตุผล ซึ่งผู้นำทำให้ผู้ตามรู้สึกว่าปัญหา
ที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขร่วมกันได้และมีความท้าทาย นอกจากนี้ผู้นำยังมีการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้
ตามว่าทุกปัญหาหรืออุปสรรคมีวิธีแก้ไขได้จากความร่วมมือร่วมใจกันของทุกคน ผู้นำยังกระตุ้นให้ผู้
ตามฝึกคิดทบทวนค่านิยม ความเชื่อ วิสัยทัศน์และพันธกิจของผู้นำและองค์การ ซึ่งการกระตุ้นทาง
ปัญญานั้นเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของผู้ตามในการเข้าใจ 
ตระหนักและแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง 

5)  การกระตุ้นทางปัญญา หมายถึง พฤติกรรมของผู้นำที่กระตุ้นให้ผู้ตามตระหนักถึงปัญหาที่
เกิดขึ้นและทำให้ผู้ตามมีความคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเปลี่ยนมุมมองในรับรู้
และเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ อีกทั้งผู้นำยังสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่ม
ใหม่ๆของผู้ตาม ซึ่งผู้ตามจะรู้สึกท้าทายในการหาวิธีการใหม่ๆและมีความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกันกับเพ่ือนร่วมงานคนอ่ืน นอกจากนี้ผู้นำยังกระตุ้นให้ผู้ตามทบทวนและฝึกคิดในค่านิยมและ
ความเชื่อของตนเอง ผู้นำและองค์การ ซึ่งการกระตุ้นทางปัญญานั้นเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนา
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ความสามารถของผู้ตามเพ่ือให้เกิดการตระหนัก เข้าใจและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้สำเร็จด้วย
ตนเอง 

6)  การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง พฤติกรรมของผู้นำที่ให้ความเอาใจใส่ดูแล 
สนับสนุนและให้ความสำคัญกับผู้ตามเป็นรายบุคคล มีความเป็นห่วงเป็นใยต่อพัฒนาการและสวัสดิ
ภาพของผู้ตาม ซึ่งผู้นำจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา (Advisor) หรือพ่ีเลี้ยง (Coach) ในการให้ความ
ช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของผู้ตามให้สูงขึ้น ทำให้ผู้ตามมีความรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญและมี
คุณค่า นอกจากนี้ผู้นำจะส่งเสริมและสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีที่สนับสนุนและคำนึกถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ผู้นำจะรับฟังอย่างเอาใจใส่ต่อความต้องการ
ของผู้ตามและตอบสนองความต้องการของผู้ตามแต่ละคน อีกทั้งยังให้โอกาสผู้ตามในการเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆและใช้ความคิดและความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่โดยไม่ถูกปิดกั้น 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องข้างต้น สามารถสกัดตัวแปรด้านภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา
และการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งใช้เป็นตัวแปรต้นในการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ 
 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ 

 2.2.1  ความหมายของความผูกพันต่อองค์การ 
 ความสัมพันธ์ในเชิงพ่ึงพากันระหว่างสมาชิกกับองค์การมีมานาน โดยการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกในองค์การและองค์การ ได้รับความสนใจจากนักวิชาการและผู้บริหารจำนวนมากเพ่ือ
หาแนวทางและวิธีการที่จะสร้างเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานของสมาชิกในองค์การ
เพ่ือนำไปสู่ความสำเร็จขององค์การ จากสาเหตุดังกล่าวได้มีนักทฤษฎีและนักวิชาการจำนวนมากได้
ทำการศึกษาในเรื่องนี้ ซึ่งความผูกพันต่อองค์การสามารถทำนายอัตราการลาออก (Turnover rate) ของ
สมาชิกในองค์การได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสมาชิกในองค์การที่มีความผูกพันกับองค์การสูงจะมีความ
ปรารถนาอย่างมากที่จะทำงานอยู่กับองค์การต่อไป ซึ่งส่งผลให้อัตราการลาออกของสมาชิกใน
องค์การลดลง (อนันต์ชัย คงจันทร์, 2529 และ Bearse L., 1984)  อีกทั้งยังมีงานวิจัยของ Mowday, 
Steers, and Porter (1979) ที่พบว่าสมาชิกขององค์การที่มีความผูกพันต่อองค์การสูงจะมี
แรงผลักดันในการทำงานได้ดีกว่าสมาชิกที่มีความผูกพันต่อองค์การในระดับต่ำ เนื่องจากสมาชิกที่มี
ความผูกพันต่อองค์การจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของร่วมกันในองค์การและสร้างความสำเร็จให้กับ
องค์การของตนเอง 
 จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องความผูกพันต่อองค์การ ได้มีนักวิชาการจำนวนมากให้
ความหมายไว้หลากหลาย ซึ่งการศึกษานีไ้ด้ทำการรวบรวมไว้ ดังนี้ 
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Mowday, Porter L., and Steers R. (1982) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นการ
แสดงออกของสมาชิกในองค์การที่มีมากกว่าความจงรักภักดีที่เกิดขึ้นตามปกติ แต่เป็นความสัมพันธ์
แน่นแฟ้นและผลักดันให้สมาชิกในองค์การมีความเต็มใจที่จะอุทิศตนเองเพ่ือองค์การ 

Meyer and Allen (1990)ได้ให้ความหมายความผูกพันต่อองค์การว่าความผูกพันต่อ
องค์การ หมายถึง ลักษณะความสัมพันธ์ของพนักงานกับองค์การ มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
ของสมาชิกในองค์การ ซึ่งแบ่งความผูกพันเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ความผูกพันด้านจิตใจ ที่กล่าวถึง 
การรับรู้ของพนักงานในด้านจิตใจที่มีความผูกพันต่อองค์การ ความผูกพันต่อเนื่อง กล่าวถึง การรับรู้
ของพนักงานในด้านค่าตอบแทนและการลาออกจากองค์การ และสุดท้ายความผูกพันตั้งใจที่จะดำรง
อยู่ต่อ ซึ่งกล่าวถึงการรับรู้ของพนักงานในด้านกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์การ  

โดย Porter, Steers, Mowday, and Boulian (1974)  ได้ให้ทัศนะซึ่งสอดคล้องกับ กิ่งแก้ว 
ทรัพย์พระวงศ์, ณภัทร วุฒิวงศา, ภรภัทร ชูแข, and ปิยวุฒิ ศิริมงคล (2558) ว่า ความผูกพันต่อ
องค์การ หมายถึง ความตั้งใจอันแรงกล้าของสมาชิกขององค์การที่มีความตั้งใจและยินดีที่จะใช้ความ
พยายามอย่างสุดความสามารถเพ่ือองค์การ อีกยังยังมีความเชื่อมั่นและยอมรับคุณค่าและเป้าหมาย
ขององค์การ 

1)  ความม่ันคงในอาชีพและผลตอบแทนจากองค์การต่างมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานทั้งสิ้น 

2)  คุณลักษณะของงาน เป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องกำหนดขอบเขตและวิธีปฏิบัติให้ชัดเจน ได้แก่ 
(1) ความรับผิดชอบและขอบเขตของงานที่สมาชิกได้รับมอบหมาย อิงจาก ประสบการณ์

การทำงาน ระดับการศึกษา ความสามารถ ความถนัดและตำแหน่งที่ได้รับ 
(2)  ความท้าทายของงาน กล่าวคือ งานง่ายหรืองานยาก ต้องใช้คนประเภทไหนทำ อาจ

รวมไปถึงงานที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานมากน้อยต่างกันด้วย 
(3)  ความรับผิดชอบ ความเข้าใจในหน้าที่และบทบาทของสมาชิกที่ได้รับมอบหมาย 
(4)  ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย โดยจะมีการพิจารณาจากผลงานของสมาชิกที่ได้รับ

มอบหมายจากหัวหน้างานว่ามีการบรรลุเป้าหมายหรือประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด 
(5)  ความพึงพอใจในหน้าที่และงาน กล่าวคือ งานที่สมาชิกแต่ละคนได้รับมอบหมายนั้น

ตรงกับความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญของสมาชิกหรือไม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงลักษณะของ
งานมีความน่าสนใจหรือท้าทายสมาชิกหรือไม่ 

(6)  ความพึงพอใจต่อหัวหน้างาน ซึ่งสมาชิกจะมีความสุขหากหัวหน้างานมีการเอาใจใส่
ต่อลูกน้อง 

(7)  ความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าในสายงาน คนจะมีความภาคภูมิใจและพึงพอจาก
เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือมีความก้าวหน้าในอาชีพจากการที่เขาบรรลุเป้าหมายขององค์การ 
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3)  คุณลักษณะขององค์การ คือสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องยึดเป็นแนวทางในการบริหาร ดังนี้ 
(1)  มีการกระจายอำนาจในการดูแลและปกครองสมาชิกให้มีความเท่าเทียมกัน 
(2)  ให้ความสำคัญในการจัดระบบ ทั้งในด้านโครงสร้างและการดำเนินงานขององค์การ

ให้มีความชัดเจน 
(3)  จัดทำข้อกำหนด กฎระเบียบและข้อปฏิบัติให้สมาชิกในองค์การสามารถปฏิบัติได้

จริงและมีความต่อเนื่อง 
(4)  จัดขั้นตอนหรือสายการบังคับบัญชา สายธุรการและสารบรรณของแต่ละหน่วยงาน

ในองค์การให้เป็นระบบเดียวกันและสามารถตรวจสอบได้เป็นระยะและติดตามข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็ว 

(5)  จัดตั้งหน่วยงานหรือบุคลากรในองค์การเป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานใน
องค์การเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นและรวดเร็ว 

(6)  เปิดโอกาสให้สมาชิกในองค์การมีส่วนร่วมในการบริหารงานทั้งในระดับปฏิบัติการ
และนโยบาย เพ่ือให้สมาชิกสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหา 

4)  ประสบการณ์ของสมาชิกในองค์การ ทั้งในด้านความรู้สึกและทัศนคติ 
(1)  สมาชิกมีความเต็มใจและยินดีที่จะทุ่มเทในการทำงานให้กับองค์การ หากองค์การมี

การเอาใจใส่และให้ความสำคัญอย่างเท่าเทียมกันกับสมาชิกยามที่สมาชิกประสบพบเจอปัญหาใดๆก็
ตาม  

(2)  ทัศนคติของเพ่ือร่วมงาน ซึ่งมีอิทธิพลต่อชีวิตและจิตใจ สามารถโน้มน้าวให้เอียน
เอียงไปทางที่ดีหรือไม่ดีต่อองค์การได้ หากผู้บริหารมีความเป็นผู้นำและมีใจผูกพันต่อองค์การที่ดี 
สมาชิกก็จะเกิดทัศนคติที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์การ 

2.2.2 องค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การ 
1)  ความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 

ความผูกพันต่อองค์การ คือ ความรู้สึกของพนักงานที่มีความผูกพันและแสดงตนว่าตนเองนั้น
เป็นหนึ่งเดียวกับองค์การ ยอมรับค่านิยมขององค์การเหมือนกับพนักงานคนอ่ืนและเต็มที่จะอุทิศ
ตนเองทั้งกำลังกายและกำลังใจเพ่ือปฏิบัติงานให้กับองค์การ ซึ่งความรู้สึกนี้จะแตกต่างจากความรู้สึก
อันเนื่องมากจากการเป็นสมาชิกขององค์การทั่วไป ตรงที่พฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานที่มี
ความผูกพันต่อองค์การ จะมุ่งเน้นที่ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 
พนักงานจะต้องมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ คือการ
ยอมรับแนวทางการปฏิบัติงานตามที่ทางองค์การได้ตั้งไว้เพ่ือให้สำเร็จตามเป้าหมายและเป็นไปตาม
ค่านิยมขององค์การ มีความภาคภูมิใจในผลงานและการเป็นพนักงานที่องค์การ (Buchana, 1974 
และSteers, 1977) ซึ่งสอดคล้องกับ Robinson (2004) อธิบายคุณลักษณะของพนักงานที่มีความ
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ผูกพันต่อองค์การ ว่าเป็นพนักงานที่มีความรักและความผูกพันต่อองค์การจะเป็นพนักงานที่มีทัศนคติ
ที่ดีต่อองค์การ ยอมรับเป้าหมายทิศทาง และค่านิยมในการดำเนินธุรกิจขององค์การ พนักงานจะ
ตระหนักถึงบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจขององค์การ การทำงานร่วมกับเพ่ือน
ร่วมงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานเพ่ือผลประโยชน์ต่อองค์การและ Towers (2005) ให้
ความเห็นในด้านความคิดและทัศนคติ (Think) ของพนักงานที่มีความทุ่มเทมีใจต่อองค์การ มีความ
เชื่อมั่นและสนับสนุนเป้าหมายและค่านิยมขององค์การโดยที่พนักงานจะมีความเชื่อมั่นอย่างสูงใน
ทิศทางและเป้าหมายขององค์การที่ตนเอง ทุ่มเทและสนับสนุนจุดยืนขององค์การแห่งนี้อย่างเต็มที่ซึ่ง
สอดคล้องกับ วิไลพร คัมภิรารักษ์ (2542) ที่ได้ให้ความหมายของคาว่าความทุ่มเทมีใจของพนักงาน 
(Employee Engagement) ไว้คือ ความรู้สึกและพฤติกรรมของพนักงานที่แสดงออกมาต่อองค์การที่
ตนเองทำงานอยู่ โดยพนักงานจะยอมรับจุดมุ่งหมายและค่านิยมขององค์การ แสดงตนเป็นหนึ่ง
เดียวกับองค์การ ทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ และ
เพ่ือความก้าวหน้าขององค์การ ซึ่งพนักงานก็จะมีความจงรักภักดีและต้องการที่จะทำงานกับองค์การ
ต่อไป 

2)  การเต็มใจที่จะทำงานเพ่ือองค์การอย่างเต็มกำลัง 
ความผูกพันต่อองค์การนั้นเป็นความรู้สึกและทัศนคติของพนักงานที่มีต่อองค์การ  เป็นการ

ประเมินองค์การในแง่มุมทางบวก ซึ่งจะก่อเกิดความผูกพันระหว่างองค์การกับพนักงานนั้นๆ และเป็น
ความตั้งใจที่จะทำงานให้องค์การบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่องค์การตั้ง ไว้ (Sheldon, 1971) 
ซึ่งสอดคล้องกับ Kanter (1968) ได้กล่าวไว้ว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงาน พนักงานจะมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจในการทำงานอย่างสุด
ความสามารถและพนักงานจะมีความจงรักภักดีให้แก่ระบบสังคมที่ตนเองทำงานอยู่ ซึ่งความผูกพันต่อ
องค์การ คือความรู้สึกจงรักภักดี (Royalty) ที่พนักงานมีต่อองค์การที่ตนเองปฏิบัติอยู่นั้นและมี
ทัศนคติสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การที่ต้องการตามที่ Marsh and Mannari (1977) ได้กล่าว
ไว้ซึ่ง Schaufeli, Salanova, González-romá, and Bakker (2002) ได้นำ เสนอคุณลักษณะของ
พนักงานที่มีความผูกพันกับองค์การไว้ดังนี้ 

(1)  มีความขยันกระปรี้กระเปร่า พนักงานที่มีความรักและมีความผูกพันต่อองค์การ ทำให้
งานที่ตนเองปฏิบัติออกมามีประสิทธิภาพ ถ้างานที่ได้รับมอบหมายนั้นเป็นงานที่มีความสำคัญมาก 
เขาจะใช้ทั้งกำลังกายและกำลังใจในการทุ่มเทเพ่ือทำงานที่ได้รับผิดชอบ พนักงานจะใส่ความพยายาม
อย่างมากลงไปในงานและจะไม่ท้อแท้เมื่อพบกับปัญหาและความผิดพลาดในการทำงาน 

(2)  การสนุกสนานกับการทำงาน พนักงานที่มีความรักและความผูกพันต่อองค์การ จะรู้สึกมี
ความสุข สนุกสนานในการทำงาน พยายามค้นหาและเรียนรู้งานอย่างลึกซึ้ง จนไม่มีเวลาที่จะคิดหรือ
สนใจสิ่งรอบข้าง 
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(3)  อุทิศตนเพ่ือการทำงาน พนักงานที่มีความรักความผูกพันต่อองค์การ จะรู้สึกว่างานเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิต การทำงานเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นสิ่งที่สามารถเติมเต็มชีวิตของเขา  และใน
มุมมองของพนักงานกลุ่มนี้นั้นเขาจะคิดว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้น มันเป็นผลมาจากความทุ่มเทและอุทิศตน
เพ่ือการทำงาน พนักงานที่มีความผูกพันกับองค์การนั้นจะทำงานโดยทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างดีที่สุดและมีความรู้สึกว่าองค์การนี้ช่วยกระตุ้นให้พนักงานได้ใช้
ความสามารถของตนที่มีอยู่อย่างเต็มความสามารถ มีความเต็มใจที่จะทำงานเพ่ือองค์การโดยพนักงาน
จะทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ สติปัญญาในการทำงาน ใช้ความพยายามอย่างมากในการทำงานเพ่ือ
ตอบสนองหรือมุ่งสู่เป้าหมายขององค์การให้สำเร็จอย่างมีคุณภาพ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะ
ส่งผลที่ดีต่อองค์การพนักงานจะต้องพิจารณาอย่างจริงจังในการที่จะลาออกไปจากองค์การนี้ และมี
การวางแผนที่อยู่กับองค์การตลอดไป (Steers, 1977; Towers Perrin, 2005) ซึ่ง Eisenberger, 
Fasolo, and Davis-LaMastro (1990) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การว่าเป็น
ความคิดเห็นและทัศนคติของพนักงานที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับองค์การ  เป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานที่ได้รับการช่วยเหลือเกื้อหนุนจากองค์การ  และผลที่ตามมาคือความ
พยายาม ความอุตสาหะและความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพ่ือองค์การสอดคล้องกับ  (Hewitt 
Associates , 2008; Buchana, 1974) ได้เห็นสอดคล้องกันว่าพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การ 
จะทุ่มเททั้งความรู้ความสารถ ทุ่มเทเวลาในการทำงานอย่างเต็มที่ พัฒนาทักษะและความสามารถ
ของตนเองอยู่เสมอ พนักงานจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมและทำงานตามบทบาทของตนเพ่ือ
ความก้าวหน้าและเพ่ือประโยชน์ขององค์การอย่างเต็มที่ รวมไปถึงพนักงานจะพยายามหาวิธีทาง
ใหม่ๆ ในการทำงานเพ่ือให้องค์การบรรลุเป้าหมาย 

กล่าวสรุปคือการเต็มใจที่จะทำงานเพ่ือองค์การอย่างเต็มกำลังคือ การที่พนักงานทุ่มทั้งกำลัง
กายกำลังใจและด้านความคิดในการทำงาน เพ่ืออยากให้การทำงานให้องค์การนั้นได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 
พนักงานจะคอยช่วยเหลือองค์การในทุกๆ  ด้านที่เท่าที่สามารถทำได้ พยายามศึกษาค้นคว้าเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ และพัฒนาทักษะทั้งด้านความรู้และการทำงาน เพ่ือนำมาเป็นข้อมูลและปรับใช้กับการ
ทำงาน เมื่อเจอปัญหาจากการทำ งานมารูปแบบใด จะพยายามหาทางวิธีทางจัดการกับปัญหานั้น 
อย่างไม่เบื่อหน่ายและทำอย่างสุดความสามารถของตน 

3)  ความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป 
ความผูกพันต่อองค์การว่าเป็นสิ่งที่เหนี่ยวรั้งให้คนยังอยากที่จะทำงานอยู่ในองค์การ  ซึ่งความ

ผูกพันต่อองค์การจะแบ่งออกได้เป็น 3 ด้านคือ ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่กับองค์การ และด้านบรรทัด
ฐาน โดยด้านต่างๆเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงพนักงานเข้ากับองค์การโดยความผูกพันด้านจิตใจนั้นจะเกิดขึ้น
เมื่อพนักงานได้รับประสบการณ์ทำงานที่ดีและตรงกับสิ่งที่ตนเองคาดหวังไว้ทา ให้พนักงานปรารถนา
ที่จะทำงานอยู่กับองค์การต่อไป ด้านคงอยู่กับองค์การคือการได้รับผลตอบแทนจากองค์การและขาด
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ความรู้ถึงการที่จะหาทางเลือกใหม่ หรือมีความยากลำบากที่จะหางานใหม่ทำ จึงทำให้พนักงาน
จำเป็นที่จะต้องอยู่กับองค์การ ในขณะที่ความผูกพันด้านบรรทัดหน้าเกิดจะเกิดขึ้นจากค่านิยมส่วน
บุคคลที่มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากองค์การ ทำให้พนักงานมี
ความรู้สึกว่าเขาควรที่จะอยู่กับองค์การต่อไป  (Meyer & Allen, 1990) ซึ่งสอดคล้องกับ Steers 
(1977) และ Towers Perrin (2005) ได้กล่าวไว้ว่าความรู้สึกของพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การ
จะมีความรู้สึกภาคภูมิใจและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ โดยเมื่อมีใครถามหรือกล่าวถึงองค์การก็
จะพยายามกล่าวถึงแต่เรื่องดีๆ และแนะนำกับคนอ่ืนว่าองค์การที่ตนเองทำงานอยู่นั้นคือสถานที่ที่ทำ 
งานที่ดีที่สุด และมีความภาคภูมิใจที่ตนเองได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การแห่งนี้  พนักงานมีความรู้สึกที่
แสดงตนเป็นหนึ่งเดียวกับองค์การ ซึ่งพนักงานมีความปรารถนาที่จะอยู่เป็นสมาชิกขององค์การไม่
อยากเปลี่ยนงาน ซึ่งพนักงานก็จะปฏิบัติงานอย่างแน่วแน่ตั้งใจ ไม่มีความคิดที่จะลาออกจากองค์การ
และตั้งใจทำงานของตนที่ได้รับมอบหมายอย่างสุดความสามารถ ซึ่ง (Hewitt Associates, 2008) ได้
กล่าวไว้ว่าพนักงานที่มีผูกพันต่อองค์การจะพยายามรักษาสถานภาพของการเป็นสมาชิกขององค์การ
ไว้แม้ว่าในบางครั้งองค์การจะอยู่ในสถานการณ์ท่ียากลำบากหรือบางครั้งที่พนักงานได้รับข้อเสนอด้าน
ผลประโยชน์ตอบแทนที่สูงกว่าจากองค์การสอดคล้องกับ Buchanan (1974) ได้กล่าวไว้ว่า ความ
ผูกพันต่อองค์การคือความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ (Identification) ที่มีต่อเป้าหมาย
และค่านิยมขององค์การซึ่งสัมพันธ์กับบุคคลนั้นโดยเขาคิดว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การโดยจะ
ปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเองอย่างเต็มที่ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วม  (Involvement) ในกิจกรรม
ขององค์การรวมถึงความจงรักภักดี (Loyalty) โดยปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป และ 
สุพานี สฤษฎ์วานิช (2549) ได้กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์การคือ  สิ่งที่องค์การพยายามสร้าง
บรรยากาศความรู้สึกให้เกิดขึ้นทำให้พนักงานรู้สึกรักและผูกพันกับองค์การ เมื่อเกิดความผูกพันทำให้
พนักงานทำตนให้เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและอยากที่จะเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป  โดยไม่
ต้องการที่จะไปทำงานกับองค์การอ่ืนกล่าวสรุปคือ ความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพของ
องค์การต่อไป คือการที่พนักงานทำงานกับองค์การแล้วเกิดความรักและผูกพันต่อองค์การไม่อยากที่
จะลาออกเพ่ือที่จะไปทำงานที่ อ่ืนจะพยายามท้ำงานรับผิดชอบหน้าที่ของตนให้ดี  อยากที่จะ
ปฏิบัติงานอยู่กับองค์การต่อไปไม่มีความคิดที่อยากจะออกจากองค์การเนื่องจากมีความผูกพันกับ
องค์การจึงทาให้เกิดความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป 

4)  การปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การ 
การที่จะทำให้ทุกคนในองค์การรักองค์การนั้นจะต้องมีความเชื่อถือ  น่าเลื่อมใส ดูแลทั่วถึง

ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม และการที่จะทำให้ทุกคนรักองค์การ องค์การจะต้องให้ความรักและความ
ยุติธรรม เห็นความสำคัญของพนักงานทุกคนในองค์การ ซึ่งพนักงานที่มีความรักและความทุ่มเทมีใจ
ต่อองค์การนั้นจะอยากที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพ่ือที่จะให้ผลงานออกมาดีขอเพียงทำเพ่ือบริษัทก็มี
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ความภูมิใจแล้ว และเมื่อเวลาพูดถึงองค์การก็จะพูดแต่แง่ดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง โดยที่จะไม่มีการติ
ฉินนินทาองค์การและผู้บริหารในทางที่เสียหาย ซึ่งสอดคล้องกับ ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร (2554) ได้
กล่าวถึงความผูกพันต่อองค์การไว้ว่าการที่พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การ  พนักงานนั้นจะกล่าวถึง
บริษัทแต่ในแง่ที่ดี เมื่อมีคนมาต่อว่าหรือบอกว่าบริษัทที่ตนเองทำงานอยู่นั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้  
พนักงานเหล่านี้ก็จะไม่ร่วมนินทาบริษัทไปด้วยกับคนอ่ืนแต่จะพยายามพูดถึงบริษัทแต่ในทางที่ดี  
พยายามแก้ไขคำพูดของคนอ่ืนที่ว่าองค์การให้เข้าใจว่าไม่ได้เป็นแบบที่คนพูดกัน  ยิ่งไปกว่านั้น
พ นั ก ง า น ก็ จ ะ เป็ น ค น ที่ ไ ป ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ใ ห้ ค น อ่ื น ภ า ย น อ ก ได้ ท ร า บ ด้ ว ย ซึ่ ง  
สุพานี สฤษฎ์วานิช (2549) ได้กล่าวถึงความผูกพันต่อองค์การไว้ว่า องค์การจะให้ความสำคัญกับ
พนักงานสร้างความรู้สึกผูกพันทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์การเมื่อเวลาพูดถึง
องค์การจะพูดถึงแต่เรื่องดีๆจะกล่าวปกป้ององค์การเมื่อมีผู้กล่าวถึงองค์การในเรื่องไม่ดีเช่นเดียวกับ  
Hewitt Associates (2008) ได้ให้ความเห็นว่าพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การจะเป็นผู้ที่มีมุมมอง
ทัศนคติที่ดีต่อองค์การ และเมื่อจะพูดถึงองค์การผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และลูกค้าในทางที่ดีอยู่
เสมอเมื่อมีใครพูดถึงองค์การหรือเพ่ือนร่วมงานในองค์การพนักงานก็จะเกิดความภาคภูมิใจ  จะ
พยายามพูดและแนะนำแต่สิ่งดีๆ ที่อยู่ในองค์การให้คนคนนั้นฟัง นอกจากนี้ความผูกพันต่อองค์การยัง
เกี่ยวข้องกับความรู้สึกและทัศนคติของพนักงานในองค์การที่พนักงานทำงานอยู่  รวมไปถึงความ
จงรักภักดีและความตั้งใจที่ใช้ความสามารถที่มีเพ่ือให้งานที่ได้รับมอบหมายบรรลุเป้าหมายและเพ่ือ
การดำรงความเป็นสมาชิกกับองค์การนั้นต่อไป การแสดงความผูกพันต่อองค์การอาจจะแสดงอยู่ใน
รูปแบบของพฤติกรรมต่างๆ เช่นการพูดถึงองค์การแต่ในแง่ดีตั้งใจและทุ่มเทในการทำงาน ต้องการที่
รักษาสถานภาพในการทำงาน หากองค์การมีพนักงานที่มีความผูกพันเป็นจำนวนมากก็จะช่วยเพ่ิม
ระดับคุณภาพในการให้บริการ เพ่ิมลูกค้าที่จงรักภักดีและเพ่ิมผลตอบแทนให้กับองค์การในที่สุด (พร
รัตน์ แสดงหาญ, 2553)  

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การ คือ การที่พนักงานมี
ความรู้สึกและทัศนคติที่ดีต่อองค์การ เกิดความรักและผูกพันกับองค์การ เมื่อเวลามีใครพูดถึงองค์การ
ในทางไม่ดีพนักงานก็จะกล่าวปกป้ององค์การและกล่าวแก้ไขให้ไปในทางที่ดี เมื่อมีการพูดถึงองค์การ
ก็จะมักพูดถึงแต่เรื่องในแง่ดีๆ ต่างๆ จะไม่ว่าร้ายหรือพูดให้องค์การเสียหาย อยากที่จะบอกกล่าวถึง
ข้อดีต่างๆ ขององค์การให้กับคนอ่ืนเมื่อมีโอกาส 

5)  ความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การเป็นพนักงานที่มีทัศนคติที่ดีต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจ

ขององค์การและรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ (Robinson, 2004) ซึ่งงานวิจัยของ สุ
พานี สฤษฎ์วานิช (2549) ได้กล่าวไว้ว่าความผูกพันต่อองค์การคือสิ่งที่องค์การพยายามสร้าง
บรรยากาศความรู้สึกให้เกิดขึ้น ทำให้พนักงานรู้สึกรักและผูกพันกับองค์การ  เมื่อเกิดความผูกพัน
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พนักงานจะปฏิบัติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและเกิดความภาคภูมิใจ  โดยไม่ต้องการที่จะไป
ทำงานกับองค์การอ่ืน สอดคล้องกับ ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร (2554) ได้กล่าวไว้ว่าแนวทางการสร้าง
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน โดยต้องสร้างบรรยากาศของความภาคภูมิใจ ทั้งในด้านงานที่
ตนเองทำและความภาคภูมิใจกับเพ่ือนร่วมงานและอีกทั้งการสร้างความภาคภูมิใจต่อองค์การที่
ทำงานด้วย จะทำให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งขององค์การโดยที่  Cherrington 
(1994) ได้กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นการที่พนักงานในองค์การแสดงถึงความภาคภูมิใจและ
ความจงรักภักดีต่อองค์การ ความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญขององค์การ โดยแบ่งออกเป็น 2 
ประเภทคือ 

(1)  ความผูกพันที่ถูกคาดคะเนผลได้ผลเสียก่อน (Calculative Commitment) 
ซึ่งความผูกพันกับองค์การในเรื่องเกี่ยวกับการให้ค่าตอบแทนเมื่อพนักงานเข้ามาอยู่ในองค์การก็
จะต้องมีการตกลงเรื่องค่าจ้างหรือค่าตอบแทนในการทำงาน และเมื่อพนักงานได้รับรู้เกี่ยวกับค่าจ้าง
หรือผลตอบแทนที่จะได้รับจากการทำงานแล้วก็จะทำให้เกิดความผูกพันที่คาดคะเนผลได้หรือผลเสีย
ไว้ก่อนการเริ่มทำงาน 

(2)  ความผูกพันที่เกิดจากขวัญและกำลังใจ (Morale Commitment) ซึ่งเป็นความ
ผูกพันที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นและแนวคิดของแต่ละบุคคลที่ได้รับรู้เป้าหมายและค่านิยมของ
องค์การและเห็นด้วยกับการปฏิบัติและการดำเนินงานขององค์การ ทำให้การทำงานของพนักงานเกิด
ความผูกพันที่เกิดจากขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

กล่าวโดยสรุปการมีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานนั้น
มีความรู้สึกภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การเมื่อมีคนถามถึงเรื่องเกี่ยวกับงานก็ภูมิใจที่ตอบ
ทุกครั้งว่าทำงานอยู่กับองค์การแห่งนี้ และความภาคภูมิใจยังจะเกิดได้ในเรื่องของภาคภูมิใจในตัว
เพ่ือนร่วมงาน ภาคภูมิกับหัวหน้างาน ภาคภูมิใจกับงานที่ได้รับผิดชอบและก็จะทำให้เกิดความ
ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในองค์การ 
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ตารางที่ 2.2  ตารางรวบรวมตัวบ่งชี้ด้านความผูกพันต่อองค์การ 
 

ตัวแปรตาม ความผูกพันต่อองค์การ 

ลำดับ ชื่อนักทฤษฎี ความผูกพันต่อองค์การ 

1 2 3 4 5 
1 กาญจณี เตะเหร็ม (2548) * * *   
2 กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์, ณภัทร วุฒิวงศา

, ภรภัทร ชูแขและปิยวุฒิ  ศิริมงคล 
(2558) 

* * *   

3 ไกรศักดิ์ พิกุล (2559) * * * * * 
4 ธนาภรณ์ ถาวรวัฒน์สกุล (2557) * * *   
5 นิยดา ผุยเจริญ (2545) * * *   
6 ภัทรพล กาญจนปาน, 2552 * * * * * 
7 อิสเรศ รุ่งณรงค์รักษ์ (2541) * * * * * 
8 อนันต์ มณีรัตน์  * *  * 
9 Aamir Ali Chughtai & Sohail Zafar 

(2006) 
* * *   

10 Arne L. Kalleberg (1993) * * *   
11 John P. Meyer & Natalie J. Allen 

(1984) 
* * *   

12 Lyman W. Porter, Richard M. 
Steers & Richard T. Mowday 
(1974) 

* * *   

  11 12 12 3 4 

 
จากตารางที่ 2.2 ตารางรวบรวมตัวบ่งชี้ด้านความผูกพันต่อองค์การ ได้มีผู้ทำการศึกษาเรื่อง

ความผูกพันต่อองค์การไว้ดังนี้ 
 1) ความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานที่
มีความผูกพันและแสดงตนว่าตนเองนั้นเป็นหนึ่งเดียวกับองค์การ  ยอมรับค่านิยมขององค์การ
เหมือนกับพนักงานคนอ่ืนและเต็มที่จะอุทิศตนเองทั้งกำลังกายและกำลังใจเพ่ือปฏิบัติงานให้กับ
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องค์การ ซึ่งความรู้สึกนี้จะแตกต่างจากความรู้สึกอันเนื่องมากจากการเป็นสมาชิกขององค์การทั่วไป  
ตรงที่พฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การ จะมุ่งเน้นที่ความเต็มใจที่จะ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ พนักงานจะต้องมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ คือการยอมรับแนวทางการปฏิบัติงานตามที่ทางองค์การได้ตั้งไว้
เพ่ือให้สำเร็จตามเป้าหมายและเป็นไปตามค่านิยมขององค์การ มีความภาคภูมิใจในผลงานและการ
เป็นพนักงานที่องค์การ 
 2) การเต็มใจที่จะทำงานเพ่ือองค์การอย่างเต็มกำลัง หมายถึง การที่พนักงานทุ่มทั้งกำลังกาย
กำลังใจและด้านความคิดในการทำงาน เพ่ืออยากให้การทำงานให้องค์การนั้นได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 
พนักงานจะคอยช่วยเหลือองค์การในทุกๆ  ด้านที่เท่าที่สามารถทำได้ พยายามศึกษาค้นคว้าเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ และพัฒนาทักษะทั้งด้านความรู้และการทำงาน เพ่ือนำมาเป็นข้อมูลและปรับใช้กับการ
ทำงาน เมื่อเจอปัญหาจากการทำ งานมารูปแบบใด จะพยายามหาทางวิธีทางจัดการกับปัญหานั้น 
อย่างไม่เบื่อหน่ายและทำอย่างสุดความสามารถของตน 
 3) ความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป หมายถึง ความต้องการที่จะคง
อยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป คือการที่พนักงานทำงานกับองค์การแล้วเกิดความรักและผูกพัน
ต่อองค์การไม่อยากที่จะลาออกเพ่ือที่จะไปทำงานที่อ่ืนจะพยายามท้ำงานรับผิดชอบหน้าที่ของตนให้ดี 
อยากที่จะปฏิบัติงานอยู่กับองค์การต่อไปไม่มีความคิดที่อยากจะออกจากองค์การเนื่องจากมีความ
ผูกพันกับองค์การจึงทาให้เกิดความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป 
 4) การปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การ หมายถึง การที่พนักงานมีความรู้สึกและ
ทัศนคติที่ดีต่อองค์การ เกิดความรักและผูกพันกับองค์การ เมื่อเวลามีใครพูดถึงองค์การในทางไม่ดี
พนักงานก็จะกล่าวปกป้ององค์การและกล่าวแก้ไขให้ไปในทางที่ดี เมื่อมีการพูดถึงองค์การก็จะมักพูด
ถึงแต่เรื่องในแง่ดีๆ ต่างๆ จะไม่ว่าร้ายหรือพูดให้องค์การเสียหาย อยากที่จะบอกกล่าวถึงข้อดีต่างๆ 
ขององค์การให้กับคนอ่ืนเมื่อมีโอกาส 
 5) ความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ หมายถึง พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การ
เป็นพนักงานที่มีทัศนคติที่ดีต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจขององค์การและรู้ สึกภาคภูมิใจทั้งในด้าน
งานที่ตนเองทำและความภาคภูมิใจกับเพ่ือนร่วมงานและอีกทั้งการสร้างความภาคภูมิใจต่อองค์การที่
ทำงานด้วย 
 ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การ 

สามารถสกัดตัวแปรด้านความผูกพันต่อองค์การได้ดังนี้ ความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่านิยม

ขององค์การ การเต็มใจที่จะทำงานเพ่ือองค์การอย่างเต็มกำลัง ความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิก
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ภาพขององค์การต่อไป การปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การ ความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่ง

ขององค์การ โดยจะใช้เป็นตัวแปรสำหรับการศึกษาในครั้งนี้ 

2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรม 

2.3.1  ความหมายของโรงแรม 
โรงแรม หมายถึง สถานที่พักแรมที่สร้างขึ้นเฉพาะมีการแบ่งเป็นห้องพักและมีสิ่งอำนวย

ความสะดวกที่จำเป็นสำหรับผู้เข้าพัก มีการเก็บค่าเช่าเป็นรายห้อง (สถาบันฝึกอบรมวิชาการโรงแรม
และการท่องเที่ยว (สรท.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2545) 

โรงแรม หมายถึง สถานที่สำหรับนักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางที่มาพักและมีบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545) 

นงค์นุช ศรีธนาอนันต์ (2548)  กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช 2547 
มาตรา 4 นั้นได้ให้ความหมายของคำว่า “โรงแรม” ว่า เป็นสถานที่พักซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
ทางธุรกิจเป็นที่พักชั่วคราวโดยรับค่าตอบแทนจากนักเดินทางหรือบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ไม่รวมถึง 

(1)   สถานที่พักที่ตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการที่พักชั่วคราวซึ่งดำเนินการโดยส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอ่ืนของภาครัฐ หรือเพ่ือการกุศล หรือการศึกษา โดยไม่
แสวงหากำไรหรือนำรายได้มาแบ่งปันกัน 

(2)   สถานที่พักที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำหรับให้บริการที่พักที่มีการคิดค่าบริการ
เป็นรายเดือนเท่านั้น 

(3)   สถานที่พักอ่ืนๆตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
นอกจากนี้แล้ว สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์ (2553) ได้สรุปความหมายของคำว่า “ โรงแรม” ดังนี้ 

(1)  โรงแรมเป็นสถานที่บริการห้องพักชั่วคราว โดยผู้เข้าพักจะต้องจ่ายค่าตอบแทน
ให้กับทางโรงแรมเพ่ือแลกเปลี่ยนกับการใช้บริการ 

(2)   โรงแรมมีการให้บริการในส่วนของเครื่องดื่มและอาหารแก่ผู้เข้าพัก 
(3)   โรงแรมให้บริการที่พักชั่วคราวและมีระยะเวลาในการเข้าพักไม่เกินหนึ่งเดือน 
(4)   โรงแรมเป็นสถานประกอบการที่มีต้นทุนและใช้แรงงานมากเนื่องจากเป็นสถาน

ประกอบการขนาดใหญ่ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าพักจึงต้องมีการบริหารจัดการที่ดีและ
มีมาตรฐานในการดำเนินการและให้บริการ 

นิศา ชัชกุล (2551) กล่าวว่า ธุรกิจโรงแรมหรือที่พัก หมายถึง ธุรกิจประเภทให้บริการด้านที่
พัก อาหารและเครื่องดื่มแก่ท่องเที่ยว โดยคิดค่าบริการเพ่ือผลกำไรให้กับธุรกิจ เมื่อการท่องเที่ยว
พัฒนาอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ธุรกิจอ่ืนๆที่มีความเก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว
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จึงมีการขยายตัวเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจโรงแรม ซึ่งมีการขยายตัวออกไปเป็นอุตสาหกรรม
ประเภทหนึ่ง ที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “อุตสาหกรรมโรงแรม”  

ฉันทัช วรรณถนอม (2552) ให้ความหมายของโรงแรมว่า เป็นสถานที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว
หรือนักเดินทาง โดยมีบริการหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับระดับของสิ่งอำนวยความสะดวกและการ
ให้บริการ 

อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช (2546) ได้ให้ความหมายของประเภทที่พักที่มีความคล้ายคลึงกับคำ
ว่า โรงแรม (hotel) ดังนี้ 

(1) Inn หมายถึง ที่พักขนาดเล็ก ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม มีทำเลที่ตั้งอยู่ริมทาง 
(2) Tavern หมายถึง ที่พักที่มีลักษณะคล้ายกับโรงเตี๊ยม สำหรับนักเดินทางที่เดินทางโดยใช้

ม้าเป็นพาหนะ 
(3) Accommodation หมายถึง ที่พักสำหรับนักเดินทาง มีอาหารและเครื่องดื่มให้บริการ

แก่ผู้เข้าพัก 
(4) Motel หมายถึง ที่พักขนาดเล็ก มีทำเลที่ตั้งอยู่ริมถนนสายสำคัญ ให้บริการแก่นัก

เดินทางที่เดินทางโดยรถยนต์ 
(5) Lodge หมายถึง ที่พักที่ให้บริการสำหรับค้างคืน คิดค่าเช่าเป็นค่าตอบแทน มีบริการ

อาหาร เครื่องดื่มและสระว่ายน้ำแก่ผู้เข้าพัก 
(6) Guest house หมายถึง ที่พักขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นห้องโถง มีห้องน้ำรวม ค่าเช่าถูก

และไม่มีบริการอ่ืนๆให้แก่ผู้เข้าพัก 
 

2.2.3  ประเภทของโรงแรม 
โสภิต ภัทรพิพัฒน์ (2538) ที่ได้มีการแบ่งประเภทของโรงแรมตามลักษณะหน้าที่ในการดำเนิน

ธุรกิจของโรงแรม ดังนี้ 
(1)  โรงแรมเพ่ือการค้าหรือการพาณิชย์ (Commercial hotel) คือ โรงแรมที่ตั้งอยู่ใจกลาง

เมืองหรือย่านธุรกิจ มีความสะดวกสบายต่อนักธุรกิจในการประชุมหรือติดต่องานซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้า
หลักของโรงแรม นอกจากนี้โรงแรมยังมุ่งขายห้องพักสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป รวมไปถึงนักท่องเที่ยว
ประเภทกรุ๊ปทัวร์  

(2)  โรงแรมเพ่ือการพักผ่อน (Resort hotel) คือ โรงแรมที่ตั้งอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม
ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เช่น ภูเขา ริมแม่น้ำ ชายทะเลหรือทำเลที่ห่างไกลจากย่านชุมชน มี
ความเงียบสงบ เป็นต้น เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปพักผ่อนในช่วงวันหยุด ซึ่งสอดคล้อง
กับ สถาพร วงษ์ไพศาล (2544) ที่กล่าวไว้ว่าโรงแรมเพ่ือการพักผ่อนจะมีกิจกรรมบันเทิงและ
นันทนาการให้บริการกับนักท่องเที่ยวเป็นพิเศษ เช่น สนามกอล์ฟ สนามเทนนิส สระว่ายน้ำ ลู่ขี่ม้า 
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อุปกรณ์เล่นสกี อุปกรณ์ดำน้ำ ไนต์คลับ ผับ รวมไปถึงห้องอาหารหลากหลายสัญชาติ เป็นต้น  มี
บรรยากาศการให้บริการแบบสบายๆเพ่ือให้ลูกค้ารู้สึกติดใจและกลับมาพักอีก 

(3)  โรงแรมเพ่ือการประชุม (Convention hotel) คือ โรงแรมที่มีสถานที่สำหรับจัดประชุม 
สัมมนาหรือจัดเลี้ยงที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากได้ มีขนาดของห้องประชุมและห้อง
จัดเลี้ยงแตกต่างกันออกไป ซึ่งโรงแรมประเภทนี้อาจมีจำนวนห้องพักถึงหลักพันห้องเลยก็ได้เพ่ือให้
เพียงพอสำหรับการประชุมขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก 

(4)  โรงแรมเพ่ือการพักอาศัย (Residential hotel) คือ โรงแรมที่ให้บริการห้องพักในรูปแบบ
ห้องชุด (Suite room) สำหรับลูกค้าเข้าพักระยะยาว บางแห่งมีบริการซักรีด ทำความสะอาด อาหาร
และเครื่องดื่มไว้คอยบริการให้กับลูกค้า มักมีทำเลที่ตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมืองหรือย่านธุรกิจ 

(5)  โรงแรมเพ่ือให้บริการสำหรับลูกค้าที่เดินทางโดยรถยนต์ (Motel) คือ โรงแรมที่มีทำเล
ตั้งอยู่ริมถนนสายสำคัญ โดยโรงแรมประเภทนี้มีลักษณะพิเศษคือมีที่จอดรถอยู่ติดกับห้องพัก ทำให้
ลูกค้าได้รับความสะดวกในการพักค้างคืนระหว่างการเดินทาง  

นอกจากนี้ สมบัติ กาญจนกิจ (2544) กล่าวว่า รูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้ในการแบ่งประเภทของ
โรงแรมคือระยะเวลาในการเข้าพักของลูกค้า ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

(1)  โรงแรมสำหรับการเข้าพักระยะสั้น (Transient hotel) คือ โรงแรมที่ลูกค้าเข้าพักเป็น
ระยะเวลาสั้นๆ สำหรับธุรกิจ ท่องเที่ยวพักผ่อน ประชุมหรือสัมมนา 

(2)  โรงแรมสำหรับการเข้าพักระยะยาว (Residential hotel) คือ โรงแรมที่ลูกค้าเข้าพักเป็น
เวลาอย่างน้อย 1 เดือน โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน ลักษณะห้องพักของโรงแรมประเภทนี้จะเป็น
ห้องชุด (Suite room) ภายในมีห้องครัวขนาดเล็กอยู่ด้วย บางโรงแรมอาจมีบริการทำความสะอาด
ห้องพัก ซักรีดหรือร้านอาหารให้แก่ลูกค้า 
 

2.3.3 ลักษณะการบริหารงาน 
ธุรกิจโรงแรมในปัจจุบันสามารถแบ่งรูปแบบของลักษณะการบริหารออกได้เป็น 2 รูปแบบ

ใหญ่ๆ (นงค์นุช ศรีธนาอนันต์, 2548) ได้แก่  
(1) โรงแรมบริหารงานแบบอิสระ (Independent hotel) หมายถึง โรงแรมที่มีเจ้าของ

เป็นผู้บริหาร มีตำแหน่งบริหารสูงสุดในโรงแรม เป็นผู้วางนโยบายและกำหนดทิศทางการบริหาร
กิจการด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีอำนาจในการสั่งการและควบคุมในทุกๆด้าน โดยทั่วไปนั้น โรงแรมที่
มีการบริหารงานแบบอิสระมีรายได้หลักมาจากการให้บริการห้องพักแก่นักท่องเที่ยว มีกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดที่จำกัดเนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ หากกิจการ
ต้องการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันจะนิยมร่วมกลุ่มความร่วมมือทางการตลาด (consortia) 
เพ่ือประโยชน์จากการทำการตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการ
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สื่อสาร โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต ทำให้เกิดการพัฒนาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ซึ่ง
ส่งผลทำให้โรงแรมที่บริหารงานแบบอิสระสามารถเพ่ิมช่องทางการจำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์ 
(website) ที่กำลังเป็นที่นิยมและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับลูกค้าทั่วโลก โรงแรมที่มีการบริหารงานอิสระมี
โครงสร้างองค์การที่สามารถควบคุมได้โดยตรง มีความคล่องตัวในการบริหาร สามารถปรับเปลี่ยน
แนวทางการบริหารได้อย่างรวดเร็วทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่มีความเสี่ยงเนื่องต่อการ
ผิดพลาดเนื่องจากผู้บริหารต้องตัดสินใจโดยลำพัง 

(2)  โรงแรมบริหารงานแบบเครือข่าย (Chain hotel) หมายถึง โรงแรมที่มีการจัดการ
โดยใช้ระบบเดียวกัน มีสมาชิกของโรงแรมเครือข่ายเป็นจำนวนมากทั่วโลก นอกจากนี้การประกอบ
ธุรกิจมีการใช้ชื่อประกอบการร่วมกันหรืออยู่ภายใต้การบริหารจัดการเดียวกันที่มาจากส่วนกลาง การ
จัดการด้านต่างๆของโรงแรมเครือข่ายจะมาจากส่วนกลาง เช่น ด้านการตลาดของโรงแรม ซึ่งได้มีการ
ให้คำแนะนำตั้งแต่ขั้นตอนของการวางแผน การออกแบบและการบริการในส่วนต่างๆของโรงแรม 
รวมถึงกลยุทธ์และเทคนิคต่างๆในด้านการขาย กิจกรรมส่งเสริมการขายของโรงแรมประเภทนี้จะเข้า
ร่วมระบบจองแบบรวมศูนย์ (Centralized reservation system) และเครือข่ายการจำหน่ายทั่วโลก 
(Global distribution system) โดยโรงแรมเครือข่ายจะได้เปรียบทางการตลาด ส่วนในด้านการ
บริหารการเงินจะได้รับความช่วยเหลือในการวางระบบการบริหารการเงินจากผู้เชี่ยวชาญที่มาจาก
ส่วนกลางและควบคุมการดำเนินกิจการให้มีมาตรฐานคุณภาพเหมือนกันกับโรงแรมอ่ืนในเครือ
เดียวกันทั่วโลก 
 

2.3.4  การจัดอันดับโรงแรม 
ธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการเดินทางและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ได้แก่ สมาคมยานยนต์

อเมริกัน (American Automobile Association: AAA)  ได้มีการจัดอันดับโรงแรม โดยโรงแรมที่ได้
คะแนนสูงสุดจะได้รับเพชร (Diamond) จำนวน 5 เม็ด จากนั้นลดหลั่นจนไปจนถึง 1 เม็ดสำหรับ
โรงแรมที่ได้คะแนนน้อยสุดในการจัดลำดับ นอกจากนี้โมบิล แทรเวิล ไกด์ จัดอันดับโรงแรมที่ได้
คะแนนสูงสุดโดยใช้ดาว (Star) จำนวน 5 ดาวและลดหลั่นลงไปจนถึง 1 ดาวสำหรับโรงแรมที่ได้
คะแนนจากการจัดลำดับน้อยที่สุด ในประเทศอังกฤษได้มีหลายหน่วยงานที่ได้จัดอันดับกลุ่มโรงแรม
และร้านอาหาร ซึ่งจะใช้ “ดาว” หรือ “เครื่องหมายคุณภาพ” เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เลือกใช้บริการ
ตามความต้องการของตน สำหรับความหมายของอันดับดาวต่างๆนั้น  อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช 
(2546)ได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

1)  กลุ่มโรงแรมดาวเดียว  หมายถึง โรงแรมที่มีขนาดเล็ก ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์
แบบง่ายๆ มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอสำหรับการพักค้างคืนชั่วคราว เช่น ห้องพักทุกห้องมี
เครื่องทำอาบอุ่น มีห้องส่วนรวมที่ลูกค้าทุกคนสามารถมาใช้ร่วมกัน มีบรรยากาศเป็นกันเอง มีบริการ
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อาหารและเครื่องดื่มให้กับลูกค้าเท่านั้น โดยโรงแรมประเภทนี้ส่วนใหญ่จะมีเจ้าของเป็นผู้ดูแลและ
บริหารเอง 

2)  กลุ่มโรงแรมสองดาว หมายถึง โรงแรมที่มีมาตรฐานในด้านการบริการสูงกว่าและ
มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่ากลุ่มโรงแรมดาวเดียว เช่น ห้องพักพร้อมห้องน้ำในตัว มีโทรทัศน์และ
โทรศัพท์ให้บริการภายในห้อง มีบริการอาหารละเครื่องดื่มสำหรับลุกค้าที่เข้าพักหลากหลายกว่า
โรงแรมดาวเดียว 

3)  กลุ่มโรงแรมสามดาว หมายถึง โรงแรมที่มีมาตรฐานในด้านการบริการสูงกว่าและ
มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่ากลุ่มโรงแรมสองดาว มีการตกแต่งสวยงาม ห้องพักมีขนาดใหญ่มาก
ขึ้น มีอ่างอาบน้ำในห้องน้ำและบริการอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลายครบถ้วน 

4) กลุ่มโรงแรมสี่ดาว หมายถึง โรงแรมที่มีมาตรฐานในด้านการบริการสูงกว่าและมีสิ่ง
อำนวยความสะดวกมากกว่ากลุ่มโรงแรมสามดาว เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ มีการตกแต่งสวยงาม มี
มาตรฐานในการให้บริการสูง บางโรงแรมอาจมีห้องอาหารมากกว่า 1 ห้องอาหาร 

5) กลุ่มโรงแรมห้าดาว หมายถึง โรงแรมที่มีมาตรฐานในด้านการบริการสูงกว่าและมี
สิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่ากลุ่มโรงแรมสี่ดาว โรงแรมมีขนาดใหญ่ มีการตกแต่งหรูหราสวยงาม มี
มาตรฐานสูงในการให้บริการในระดับสากล ทั้งในส่วนของห้องพัก ห้องอาหาร และสิ่งอำนวยความ
สะดวกต่างๆมีความหลากหลาย 
 

2.3.5  ความหมายของโรงแรมระดับหนึ่งถึงห้าดาว 
เพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานในการให้บริการของโรงแรมในประเทศไทยให้มีความเป็น

สากล ทางมูลนิธิพัฒนามาตรฐานบุคลากรและการท่องเที่ยวได้จัดให้มีเกณฑ์ในการตัดสินมาตรฐาน
โรงแรมขึ้น โดยมีความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก เช่น กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว 
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว รวมไปถึงสถาบันการศึกษาต่างๆในประเทศ โดยมีปัจจัยในการ
พิจารณา ดังนี้ 

1)  ลักษณะทางกายภาพ เช่น ทำเลที่ตั้งหรือสภาพแวดล้อมโดยรอบโรงแรม เป็น
ต้น 

2)  การก่อสร้าง เช่น การเลือกใช้วัสดุในโรงแรม โครงสร้างทางกายภาพของอาคาร
โรงแรม ระบบการรักษาความปลอดภัยภายในโรงแรม เป็นต้น 

3)  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรมสำหรับลูกค้า 
4)  คุณภาพของการให้บริการและการรักษาความสะอาด เช่น สุขอนามัย ความ

สะอาด การให้บริการ เป็นต้น 
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5)  การดูแลรักษาโรงแรมและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม 
 สำหรับมาตรฐานของโรงแรมในประเทศไทยตามที่มูลนิธิพัฒนามาตรฐานและบุคลากรใน
บริการและการท่องเที่ยวกำหนดไว้จะประกอบไปด้วย 3 ด้าน ได้แก่ การก่อสร้าง เช่น สิ่งอำนวยความ
สะดวกต่างๆ การบำรุงรักษาโรงแรมและคุณภาพของการให้บริการของพนักงานโรงแรม ซึ่งแบ่ง
ออกเป็นระดับหนึ่งถึงห้าดาว โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1)  มาตรฐานโรงแรมระดับหนึ่งดาว 
โรงแรมมาตรฐานระดับหนึ่งดาวมีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน เหมาะสำหรับพักค้างคืน

ชั่วคราว เช่น ห้องพักขนาดเล็กพร้อมเตียง 3 ฟุต มีขนาดห้องไม่ต่ำกว่า 10 ตารางเมตร มีสิ่งอำนวย
ความสะดวกง่ายๆ เช่น กระจกแต่งหน้า โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอ้ี ถังขยะ ผ้าเช็ดตัวและกระดาษชำระ
บริการ 

2)  มาตรฐานโรงแรมระดับสองดาว 
โรงแรมมาตรฐานขนาดสองดาวมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไปให้บริการสำหรับลูกค้า เช่น 

ห้องพักขนาดเล็กพร้อมเตียงนอนขนาด 3 ฟุต โดยห้องพักมีขนาดไม่ต่ำกว่า 14 ตารางเมตร มีสิ่ง
อำนวยความสะดวกง่ายๆ เช่น โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอ้ี กระจกแต่งหน้า ถังขยะ ผ้าเช็ดตัว กระดาษ
ชำระ น้ำดื่ม นอกจากนี้ยังมีโทรทัศน์และโทรศัพท์ไว้บริการในห้องพักด้วย 

3)  มาตรฐานโรงแรมระดับสามดาว 
โรงแรมมาตรฐานขนาดสามดาวมีสิ่งอำนวยความสะดวกระดับปานกลางให้บริการในห้องพัก 

เช่น ห้องพักท่ีมีขนาดห้องไม่ต่ำกว่า 18 ตารางเมตร มีตู้เสื้อผ้า โคมไฟหัวเตียง โทรทัศน์ โทรศัพท์ อ่าง
อาบน้ำพร้อมระบบน้ำร้อนและน้ำเย็น อุปกรณ์เครื่องเขียนบนโต๊ะทำงาน นอกจากนี้ยังมีบริการเสริม
อ่ืนๆ เช่น ร้านกาแฟ บริการสั่งอาหารในห้องพัก ห้องประชุมพรอมอุปกรณ์ท่ีจำเป็น เป็นต้น  

4)  มาตรฐานโรงแรมระดับสี่ดาว 
โรงแรมมาตรฐานขนาดสี่ดาว มีการตกแต่งสวยงาม มีการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

ครบครันเช่น ห้องพักขนาดไม่ต่ำกว่า 24 ตารางเมตร มีโทรทัศน์พร้อมรายการทีวีให้ชมหลากหลาย 
มินิบาร์พร้อมเครื่องดื่ม โทรศัพท์ที่สามารถโทรทางไกลได้ ไดร์เป่าผม เตารีด กาต้มน้ำร้อนพร้อมชุดชา
กาแฟ เสื้อคลุมอาบน้ำ อุปกรณ์โกนหนวด สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย นอกจากนี้บางโรงแรม
อาจจะมีห้องอาหารหลายสัญชาติ เป็นต้น  

5)  มาตรฐานโรงแรมระดับห้าดาว 
โรงแรมมาตรฐานขนาดห้าดาวมีการตกแต่งที่หรูหรางดงาม พร้อมสิ่ งอำนวยความสะดวกที่

หลากหลายและเพียบพร้อม มีมาตรฐานให้การให้บริการระดับดีเยี่ยมและเป็นสากล  
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2.3.6  รูปแบบโครงสร้างขององค์การโรงแรม 
นงค์นุช ศรีธนาอนันต์ (2548) ได้อธิบายการจัดรูปแบบองค์การของธุรกิจโรงแรม ซึ่งแบบ

ออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 
1)  โครงสร้างองค์การแบบจัดตามหน้าที่การทำงาน (Function) คือ การจัดลักษณะหรือ

หน้าที่ของงานที่คล้ายคลึงกันให้อยู่ในแผนกเดียวกัน ซึ่งแต่ละแผนกนั้นจะมีหัวหน้างานหรือผู้จัดการ
คอยดูแลและควบคุมการทำงาน เช่น แผนกส่วนหน้า แผนกแม่บ้าน แผนกอาหารและเครื่องดื่ม 
แผนกบุคคลและฝึกอบรม แผนกการขายและการตลาด เป็นต้น 

2)  โครงสร้างองค์การแบบจัดตามมาตรฐานระบบบัญชีสำหรับโรงแรม (Uniform and 
Standard System of Accounts) แบ่งออกได้เป็น 2 ฝ่าย ดังนี้ 

(1)  ฝ่ายปฏิบัติงาน (Operated Department) ประกอบด้วยกิจกรรมที่สร้างรายได้
ให้กับโรงแรม เช่น งานด้านห้องพัก งานด้านอาหารและเครื่องดื่ม งานด้านสปา งานซักรีด เป็นต้น 

(2)  ฝ่ายสนับสนุน (Support Service Department) ประกอบด้วยกิจกรรมที่สนับสนุน
และมีส่วนช่วยให้การบริการลูกค้ามีคุณภาพ ซึ่งกิจกรรมประเภทนี้ไม่สร้างรายได้โดยตรงให้กับโรงแรม 
เช่น งานสำนักงานทั่วไป งานซ่อมบำรุง เป็นต้น 
 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 จากงานวิจัยของ ทวนชัย ช่องสว่าง (2541) ได้ศึกษาเรื่องภาวะผู้นำและความพึงพอใจด้าน
ผลประโยชน์ตอบแทนที่มีผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทยจำนวน 215 คน ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นำ ความพึงพอใจด้านผลประโยชน์ตอบแทน
และสถานภพสมรสเป็นปัจจัยที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อความผูกพันต่อองค์การ 
 จากงานวิจัยของ จิรวดี ตั้งศิริสัมฤทธิ์ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) โดยวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) การศึกษานี้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างพนักงานบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 269 คน จากการใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างตามสะดวก อีกทั้งยังมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย T-
Test ค่าความถี่ร้อยละ การวิเคราะห์สมการถดถอยและการวิเคราะห์ความแปรปรวน ซึ่งผลจาก
การศึกษาพบว่า กลุ่มของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสดและมีอายุอยู่
ในช่วง 26-30 ปี มีระดับการศึกษาวุฒิปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วงระหว่าง 10,000-20,000 
บาท นอกจากนี้เป็นพนักงานตำแหน่งระดับ 4-5 และทำงานมาแล้วเป็นระยะเวลา 1-5 ปี โดยผล
การศึกษาครั้งนี้พบว่าพนักงานมีความผูกพันต่อองค์การ โดยมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยของความ
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ผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ด้านภาวะผู้นำ ด้านองค์การ ด้านงานและด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยู่
ในระดับมากทุกด้าน และปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ได้แก่ ด้านภาวะผู้นำ 
ด้านองค์การและด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในด้าน
ภาพรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.05 ส่วนปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ
ระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ อายุ ระดับตำแหน่งงาน
และระดับรายได้ ส่วนเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรถ และระยะเวลาในการทำงานกับองค์การ
ไม่มีอิทธิพลกับระดับความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

จากงานวิจัยของ ผกานันท์ ภู่กัณหพันธ์ (2552) เรื่องความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ โดยทำการศึกษาจากพนักงานจำนวนทั้งสิ้ น 219คน 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม และค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การแจกแจงแบบที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และ
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบเส้นตรง (Linear 
Regression) จากการศึกษาพบว่าความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน พบว่าระดับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับผูกพันต่อองค์การ 
โดยพนักงานมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างความผูกพันต่อองค์การใน ด้านองค์การ ด้ าน
งานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านภาวะผู้นำในระดับเห็นด้วยมาก ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความ
ผูกพันต่อองค์การในด้านต่างๆ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการผูกพันองค์การ โดยปัจจัยด้านภาวะผู้นำ
มีความสัมพันธ์ทางบวกมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านองค์การ และด้าน
งาน ตามลำดับ ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อระดับความผูกพันต่อองค์การ
ในภาพรวม คือ เพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ส่วนปัจจัยอายุ ระดับตำแหน่งงาน 
อัตราเงินเดือน ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อระดับความผูกพันต่อองค์การ 
 จากงานวิจัยของ นิธิพรรณ พิทักษ์ (2553) ได้ศึกษาระดับภาวะผู้นำ ความพึงพอใจในงาน
และความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน เปรียบเทียบความยึดมั่นผูกพันของพนักงานตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระยะเวลาในการทำงานและเงินเดือน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้นำ ความพึงพอใจในงานและความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน ตลอดจนศึกษาปัจจัยที่ร่วมกัน
พยากรณ์ความยึดมั่นผูกพันของพนักงานระดับบังคับบัญชาในกลุ่มบริษัทพลาสติกอุตสาหกรรมแห่ง
หนึ่ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ พนักงานระดับบังคับบัญชาในกลุ่มบริษัทพลาสติกอุตสาหกรรม
แห่งหนึ่ง จำนวน 129 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบวัดภาวะผู้นำ แบบวัดความพึงพอใจในงาน
และแบบวัดความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 
สถิติที่ใช้ในการวัดข้อมูล คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบแบบที การ
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วิเคราะห์ความแปรปรวนสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ 
ผลการวิจัยพบว่า ระดับภาวะผู้นำ ความพึงพอใจในงานและความยึดมั่นผูกพันของพนักงานอยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง พนักงานที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระยะเวลาในการทำงานและเงินเดือนต่างกันมี
ความยึดมั่นผูกพันของพนักงานไม่ต่างกัน ภาวะผู้นำและความพึงพอใจในงานสัมพันธ์กันในทางบวก 
กับความยึดมั่นผูกพันของพนักงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตัวแปรที่ร่วมกันทำนายผล
การปฏิบัติงาน คือ ภาวะผู้นำและความยึดมั่นผูกพันของพนักงานโดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ความ
ยึดมั่นผูกพันของพนักงานได้ร้อยละ 60.5 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากงานวิจัยของ (ญาดา สามารถ , 2558) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยนกับความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจของพนักงาน และ
ศึกษารูปแบบภาวะผู้นำของหัวหน้างานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจของบุคลากร
สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเจนเนอเรชันเอ็กซ์และเจน
เนอเรชันวาย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม ประกอบด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ภาวะผู้นำของหัวหน้างาน ซึ่งประกอบด้วยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน 
และแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ ซึ่งมีค่า Cronbach’s alpha ของแต่ละตัว
แปรเท่ากับ 0.96, 0.78และ 0.84 ตามลำดับ โดยมีแบบสอบถามที่สมบูรณ์และนำมาใช้ในการวิเคราะห์ผล
ทั้งสิ้น 372 ฉบับ คิดเป็นอัตราการตอบกลับ ร้อยละ 92.77 และใช้สถิติการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Pearson 

correlation) และการวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression analysis) ผลการวิจัยพบว่า ทั้งภาวะ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การด้าน
จิตใจ และเมื่อทำการเปรียบเทียบระหว่างเจนเนอเรชันเอ็กซ์และเจนเนอเรชันวาย พบว่า ภาวะผู้นำ
ทั้งสองรูปแบบมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจในเจนเนอรชันเอ็กซ์มากกว่าเจนเนอ เร
ชันวาย 

 



บทที ่3 
 

กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา 

3.1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

วิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปร 2 กลุ่มดังนี ้
 3.1.1  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 

1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
 3.1.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variazbles) 

1) ความผูกพันต่อองค์การ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพ่ือส่งเสริม
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 
 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

- การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

- การสร้างแรงบันดาลใจ 

- การกระตุ้นทางปัญญา 

- การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

 

ความผูกพันต่อองค์การ 

- ความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยม

ขององค์การ 

- การเต็มใจที่จะทำงานเพื่อองค์การอย่างเต็ม

กำลัง 

- ความต้องการที่จะคงอยู่ เป็นสมาชิกของ

องค์การต่อไป 

- การปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การ 

- ความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
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3.2 สมมติฐานในการวิจัย 

 สมมติฐานข้อที่ 1 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 
 สมมติฐานข้อที่ 2 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลกับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 
 

3.3 นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 
3.3.1 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมของผู้นำที่สร้างความต้องการ ความคาดหวัง

และจิตสำนึกให้กับผู้ตาม ซึ่งส่งผลให้ผู้ตามมีศักยภาพในการทำงานสูงกว่าความคาดหวังของตนเอง 
และผู้นำยังให้ความสำคัญกับความสามารถและความเป็นอยู่ของผู้ตาม นอกจากนี้ผู้ตามจะเกิดการ
มองสิ่งต่างๆอย่างรอบด้าน เห็นผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การมากกว่าผลประโยชน์ของตน 
ประกอบตัวแปร ดังต่อไปนี้ 

1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ หมายถึง พฤติกรรมของผู้นำที่เป็นเป็นแบบอย่างที่
ดีให้กับผู้ตาม โดยผู้ตามจะยกย่อง มีความศรัทธาและไว้วางใจ ทำให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจในการ
ทำงานร่วมกันและพยายามปฏิบัติตามหรือลอกเลียนแบบพฤติกรรมของผู้นำ โดยคุณลักษณะของผู้นำ
จะต้องเป็นบุคคลที่มีศีลธรรมและจริยธรรม มีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้ตามได้ ผู้นำจะ
ปฏิบัติตนเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่ใช่อำนาจเพ่ือตนเอง นอกจากนี้ผู้นำยังแสดงถึงความมี
สมรรถภาพ ความตั้งใจ ความแน่วแน่ในอุดมการณ์ ความเชื่อและค่านิยม ทำให้ผู้ตามเกิดความ
ภาคภูมิใจ ความเชื่อม่ันและความจงรักภักดี มุ่งม่ันในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ 

2) การสร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง พฤติกรรมของผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้
ตาม โดยผู้นำจะสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ตาม ทั้งการ
มองปัญหา การตั้งสมมติฐาน และการเผชิญหน้ากับปัญหา โดยผู้นำจะกระตุ้นและให้กำลังใจผู้ตามใน
การใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแสดงความคิดเห็นและการให้เหตุผล ซึ่งผู้นำทำให้ผู้ตามรู้สึกว่า
ปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขร่วมกันได้และมีความท้าทาย นอกจากนี้ผู้นำยังมีการสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้ตามว่าทุกปัญหาหรืออุปสรรคมีวิธีแก้ไขได้จากความร่วมมือร่วมใจกันของทุกคน ผู้นำยัง
กระตุ้นให้ผู้ตามฝึกคิดทบทวนค่านิยม ความเชื่อ วิสัยทัศน์และพันธกิจของผู้นำและองค์การ ซึ่งการ
กระตุ้นทางปัญญานั้นเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของผู้ตามใน
การเข้าใจ ตระหนักและแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง 
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3) การกระตุ้นทางปัญญา หมายถึง พฤติกรรมของผู้นำที่กระตุ้นให้ผู้ตามตระหนักถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นและทำให้ผู้ตามมีความคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเปลี่ยนมุมมอง
ในรับรู้และเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ อีกทั้งผู้นำยังสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนความคิด
ริเริ่มใหม่ๆของผู้ตาม ซึ่งผู้ตามจะรู้สึกท้าทายในการหาวิธีการใหม่ๆและมีความเชื่อมั่นในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกันกับเพ่ือนร่วมงานคนอ่ืน นอกจากนี้ผู้นำยังกระตุ้นให้ผู้ตามทบทวนและฝึกคิดในค่านิยม
และความเชื่อของตนเอง ผู้นำและองค์การ ซึ่งการกระตุ้นทางปัญญานั้นเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนา
ความสามารถของผู้ตามเพ่ือให้เกิดการตระหนัก เข้าใจและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้สำเร็จด้วย
ตนเอง 

4) การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง พฤติกรรมของผู้นำที่ให้ความเอาใจ
ใส่ดูแล สนับสนุนและให้ความสำคัญกับผู้ตามเป็นรายบุคคล มีความเป็นห่วงเป็นใยต่อพัฒนาการและ
สวัสดิภาพของผู้ตาม ซึ่งผู้นำจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา (Advisor) หรือพ่ีเลี้ยง (Coach) ในการให้
ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของผู้ตามให้สูงขึ้น ทำให้ผู้ตามมีความรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญ
และมีคุณค่า นอกจากนี้ผู้นำจะส่งเสริมและสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีที่สนับสนุนและคำนึกถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งในด้านความรู้  ความสามารถ ผู้นำจะรับฟังอย่างเอาใจใส่ต่อความ
ต้องการของผู้ตามและตอบสนองความต้องการของผู้ตามแต่ละคน อีกทั้งยังให้โอกาสผู้ตามในการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและใช้ความคิดและความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่โดยไม่ถูกปิดกั้น 

 
 3.3.2 ความผูกพันต่อองค์การ  
ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ความตั้งใจอันแรงกล้าของสมาชิกขององค์การที่มีความ

ตั้งใจและยินดีที่จะใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถเพ่ือองค์การ อีกยังยังมีความเชื่อมั่นและ
ยอมรับคุณค่าและเป้าหมายขององค์การ นอกจากนี้สมาชิกในองค์การมีความเต็มใจที่จะดำรงรักษา
ความเป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไปและเต็มใจที่จะบรรจุเป้าหมายขององค์การแม้จะต้องสละ
ความสุขบางส่วนของตนเอง ประกอบด้วยตัวแปรดังต่อไปนี้ 

1) ความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ หมายถึง ความรู้สึกของ
พนักงานที่มีความผูกพันและแสดงตนว่าตนเองนั้นเป็นหนึ่งเดียวกับองค์การ ยอมรับค่านิยมของ
องค์การเหมือนกับพนักงานคนอ่ืนและเต็มที่จะอุทิศตนเองทั้งกำลังกายและกำลังใจเพ่ือปฏิบัติงาน
ให้กับองค์การ ซึ่งความรู้สึกนี้จะแตกต่างจากความรู้สึกอันเนื่องมากจากการเป็นสมาชิกขององค์การ
ทั่วไป ตรงที่พฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การ จะมุ่งเน้นที่ความเต็มใจ
ที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ พนักงานจะต้องมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและการ
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ คือการยอมรับแนวทางการปฏิบัติงานตามที่ทางองค์การได้
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ตั้งไว้เพ่ือให้สำเร็จตามเป้าหมายและเป็นไปตามค่านิยมขององค์การ มีความภาคภูมิใจในผลงานและ
การเป็นพนักงานที่องค์การ 

2. การเต็มใจที่จะทำงานเพ่ือองค์การอย่างเต็มกำลัง หมายถึง การที่พนักงานทุ่มทั้ง
กำลังกายกำลังใจและด้านความคิดในการทำงาน เพ่ืออยากให้การทำงานให้องค์การนั้นได้ผลลัพธ์ที่ดี
ที่สุด พนักงานจะคอยช่วยเหลือองค์การในทุกๆ ด้านที่เท่าที่สามารถทำได้ พยายามศึกษาค้นคว้าเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ และพัฒนาทักษะทั้งด้านความรู้และการทำงาน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลและปรับใช้กับการ
ทำงาน เมื่อเจอปัญหาจากการทำ งานมารูปแบบใด จะพยายามหาทางวิธีทางจัดการกับปัญหานั้น 
อย่างไม่เบื่อหน่ายและทำอย่างสุดความสามารถของตน 

3) ความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป หมายถึง ความต้องการ
ที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป คือการที่พนักงานทำงานกับองค์การแล้วเกิดความรัก
และผูกพันต่อองค์การไม่อยากท่ีจะลาออกเพ่ือที่จะไปทำงานที่อ่ืนจะพยายามท้ำงานรับผิดชอบหน้าที่
ของตนให้ดี อยากที่จะปฏิบัติงานอยู่กับองค์การต่อไปไม่มีความคิดที่อยากจะออกจากองค์การ
เนื่องจากมีความผูกพันกับองค์การจึงทาให้เกิดความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การ
ต่อไป 

4) การปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การ หมายถึง การที่พนักงานมีความรู้สึก
และทัศนคติที่ดีต่อองค์การ เกิดความรักและผูกพันกับองค์การ เมื่อเวลามีใครพูดถึงองค์การในทางไม่
ดีพนักงานก็จะกล่าวปกป้ององค์การและกล่าวแก้ไขให้ไปในทางที่ดี เมื่อมีการพูดถึงองค์การก็จะมัก
พูดถึงแต่เรื่องในแง่ดีๆ ต่างๆ จะไม่ว่าร้ายหรือพูดให้องค์การเสียหาย อยากที่จะบอกกล่าวถึงข้อดี
ต่างๆ ขององค์การให้กับคนอ่ืนเมื่อมีโอกาส 

5) ความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ หมายถึง พนักงานที่มีความผูกพันต่อ
องค์การเป็นพนักงานที่มีทัศนคติที่ดีต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจขององค์การและรู้สึกภาคภูมิใจทั้งใน
ด้านงานที่ตนเองทำและความภาคภูมิใจกับเพ่ือนร่วมงานและอีกทั้งการสร้างความภาคภูมิใจต่อ
องค์การที่ทำงานด้วย 

 
3.3.3 พนักงาน  
พนักงาน หมายถึง พนักงานประจำของโรงแรมระดับ 3 – 5 ดาวที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกหรือ

เคยเป็นสมาชิกกับสมาคมโรงแรมไทยในจังหวัดภูเก็ต 
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3.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่  1, 2 และ 3 อันได้แก่ เพ่ือ
เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพนักงานโรงแรมระดับ 3 – 5 ดาวในจังหวัดภูเก็ตที่มีต่อภาวะผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงและความผูกพันต่อองค์การ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต  และเพ่ือศึกษาอิทธิพล
ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต  
โดยวิจัยเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานโรงแรมที่ทำงานอยู่ในโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตที่

จดทะเบียนกับสมาคมโรงแรมไทย ซึ่งไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน  เนื่องจากการอัตรา
หมุนเวียนของพนักงานในอุตสาหกรรมโรงแรมนั้นค่อนข้างผันผวนอยู่ตลอด  รวมทั้งจำนวนตัวเลข
พนักงานของแต่ละโรงแรมนั้นถือเป็นความลับของทางโรงแรมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ใช้โรงแรม
ทั้งหมดโดยที่มีการคำนวณโดยสูตรของคอแครน (Cochran) ในการคำนวณขนาดตัวอย่างจาก
ประชากรที่ไม่ทราบจำนวน โดยกำหนดความเชื่อมั่นที่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อน 5% ซึ่งค่าของ n 
จะได้เท่ากับ 384 ตัวอย่าง ดังนั้นจึงทำการเก็บกลุ่มตัวอย่างโดยเก็บพนักงานโรงแรมระดับ 3 – 5 ดาว 
ในจังหวัดภูเก็ตที่จดทะเบียนกับสมาคมโรงแรมไทย ทั้งหมด 400 คน โดยแบ่งโควต้าตามสัดส่วน 
ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3.1 แสดงจำนวนตัวอย่างของพนักงานโรงแรมแต่ละระดับ จำแนกตามโรงแรมได้ดังนี้ 
 

ระดับโรงแรม (ดาว) จำนวนโรงแรม (แห่ง) ร้อยละ 
5 6 21 
4 19 68 
3 3 11 
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ตารางที่ 3.2 แสดงจำนวนแบบสอบถามของโรงแรมแต่ละระดับ 
 

ระดับโรงแรม (ดาว) ร้อยละ จำนวนแบบสอบถาม (ชุด 

5 21 84 
4 68 272 
3 11 44 

รวม 100 400 

 

3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือเก็บรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั่วไปคือ

แบบสอบถามที่สร้างข้ึนเกี่ยวข้องกับประเด็นคำถามที่เก่ียวข้องกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเรื่อง
ความผูกพันต่อองค์การพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต โดยจะเป็นคำถามปลายปิด (Closed-ended 
Question) ซึ่งแบบสอบถามประกอบด้วย 2 ตอน 

 
3.5.1  ตอนที ่1  ข้อคำถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
3.5.2  ตอนที ่2  ข้อคำถามด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง แบบสอบถามแบบมาตราส่วน 5 

ระดับตามวิธีของไลเคริ์ท (Likert’s Scale) แบบสอบถามมีข้อคำถามท้ังสิ้น 4 หัวข้อ 
1)  การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
2)  การสร้างแรงบันดาลใจ 
3)  การกระตุ้นทางปัญญา 
4)  การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 

3.5.3  ตอนที่ 3  ข้อคำถามด้านความผูกพันต่อองค์การ แบบสอบถามแบบมาตราส่วน  5 
ระดับตามวิธีของไลเคริ์ท (Likert’s Scale) แบบสอบถามมีข้อคำถามท้ังสิ้น 5 หัวข้อ 

1)  ความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 
2)  การเต็มใจที่จะทำงานเพ่ือองค์การอย่างเต็มกำลัง 
3)  ความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกขององค์การต่อไป 
4)  การปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การ 
5)  ความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
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ตารางที่ 3.3 เกณฑ์ในการแปลความหมายของความผูกพันต่อองค์การ 
 

ลำดับ ระดับอิทธิพล 

5 เห็นด้วยมากที่สุด 
4 เห็นด้วยมาก 
3 เห็นด้วยปานกลาง 
2 เห็นด้วยน้อย 
1 เห็นด้วยน้อยที่สุด 

การวิเคราะห์ความคิดเห็นแนวโน้มของความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัด
ภูเก็ตทำโดยรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถ่ีแล้วหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยมี
หลักเกณฑ์สำหรับการแปลความความผูกพันต่อองค์การเฉลี่ยดังนี้ (วิโรจน์ สว่างเถ่ือน, 2547) 
การแปลความหมายแต่ละช่วงคะแนนเฉลี่ยหมายถึง 

4.21 – 5.00 มีระดับความคิดเห็นถึงแนวโน้มการเกิดความผูกพันต่อองค์การ อยู่ในระดับ
มากที่สุด 

3.41 – 4.20 มีระดับความคิดเห็นถึงแนวโน้มการเกิดความผูกพันต่อองค์การ อยู่ในระดับ
มาก 

2.61 – 3.40 มีระดับความคิดเห็นถึงแนวโน้มการเกิดความความผูกพันต่อองค์การ อยู่ใน
ระดับปานกลาง 

1.81 – 2.60 มีระดับความคิดเห็นถึงแนวโน้มการเกิดความผูกพันต่อองค์การ อยู่ในระดับ
น้อย 

1.00 – 1.80 มีระดับความคิดเห็นถึงแนวโน้มการเกิดความผูกพันต่อองค์การ อยู่ในระดับ
น้อยที่สุด 
 3.5.4 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
 เป็นคำถามปลายเปิด 
 

3.6 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1)  ศึกษาหลักการ รูปแบบ วิธีการสร้างแบบสอบถามจากหนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือนนำมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2)  กำหนดกรอบและแนวคิดเพ่ือสร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย 
3)  ร่างแบบสอบถามที่จะใช้สาหรับการวิจัยให้สอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ 
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4)  นำแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ
เป็นผู้ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ เพ่ือขอคำแนะนำและนำ
แบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสม โดยได้รับผลการประเมินค่า IOC ของทุกข้อ
คำถามมากกว่า 0.5 แสดงว่า แบบสอบถามทุกข้อที่ได้สร้างข้ึนมีความถูกต้องของเนื้อหา 

5)  นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนำไป
ทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง ค่า Reliability 

6)  นำแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปให้กลุ่มตัวอย่างจริงเพ่ือทำการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

3.7 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 1)  นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาร่างเป็นแบบสอบถาม จากนั้นนำร่างแบบสอบถาม
ที่ได้เสนอแก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และความครอบคลุมของเนื้อหา 
พร้อมทั้งแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

2)  นำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามในด้านความตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) เพ่ือวัดความสอดคล้องของข้อคำถามและวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
ตลอดจนความชัดเจนและความเหมาะสมในการใช้ภาษา  

3)  วิเคราะห์ผลเพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม ซึ่งจากผลการ
วิเคราะห์ พบว่า ค่าดัชนี IOC ของแบบสอบถามงานวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน มีค่าอยู่ระหว่าง 
0.66-1.00 ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริชัย กาญจนวสี (2543) ที่กล่าวว่า เกณฑ์สาหรับใช้ในการตัดสินความ
ตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ค่าดัชนีที่คำนวณได้ต้องมีค่ามากกว่า 0.50 (IOC >.50) จึงจะถือ
ว่าข้อคำถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังนั้นแบบสอบถามทุกข้อในการวิจัยครั้งนี้จึง
มีความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) สามารถนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์
ของงานวิจัยต่อไป 
 4)  นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 
ชุด เพ่ือนำมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (Cronbach, 1990) ซึ่งข้อคำถาม จำนวน 49 ข้อ 
มีค่าครอบบัคอัลฟาที่ .988 กล่าวคือ ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาไม่ต่ำกว่า 0.70 อยู่ในเกณฑ์ที่มีความเชื่อถือ
ได ้(กฤศกร จิรภานุเมศ, 2553: 48) 

5)  จัดทำเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และนำไปใช้เก็บข้อมูลกับตัวอย่าง 
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3.8 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1)  ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามจากทางคณะการจัดการการ

ท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ไปยังผู้ประกอบการ ผู้จัดการทั่วไป หรือ ฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์ของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา  วิธีดำเนินงานและขอ
อนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลากรฝ่ายต่างๆ ของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 
 2)  หลังจากได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบการ ผู้จัดการทั่วไป หรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของ
ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตแล้ว ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ยืนยันไปยังผู้ประกอบการผู้จัดการทั่วไป
หรือหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีดำเนินงานอีกครั้ง 

3)  ขอความอนุเคราะห์จากหัวหน้าฝ่ายในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
4)  ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสอบถามก่อนนำไปทำการ

วิเคราะห์ 
 

3.9 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษานี้ได้มีการนำข้อมูลที่ทำการรวบรวมจากการลงพ้ืนจากการเก็บแบบสอบถามมา
ทำงานวิเคราะห์และประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ผลสำเร็จรูปทางสถิติโดยมี
รายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 

3.9.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
1)   ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) เพ่ือใช้

อธิบายค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และส่วนที่ 3 

ความผูกพันต่อองค์การ 

 

3.9.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) 
1)   ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) ใช้

ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  

(Correlation Coefficient) ซึ่งเป็นดัชนีที่บอกขนาดและทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปลเชิง

เส้นตรงมีการใช้สัญลักษณ์แทนด้วย 
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2)   ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใช้ทดสอบตัว

แปรเพ่ือได้ทราบถึงค่าอิทธิพลของตัวแปรภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อตัวแปรของผูกพันต่อองค์การ

ว่ามีอิทธิพลมากต่อกันมากน้อยเพียงใด โดยใช้สถิติการถดถอยพหูคูณแบบง่าย (Enter Multiple 

Regression Analysis) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 อย่างไรก็ตามการแปลผลของค่าอิทธิพลนั้นมี

หลายระดับขึ้นอยู่กับตัวแปรที่ใช้ศึกษาขนาดตัวอย่างและความมีนัยสำคัญในทางปฏิบัติซึ่งพิจารณาได้

จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่กำหนดได้ดังนี้คือ 

ตารางที่ 3.4  เกณฑ์การแปลความหมายค่าอิทธิพลของตัวแปร 
 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระดับอิทธิพล 

r > 0.8 สูง 
0.6 < r < 0.8 ค่อนข้างสูง 
0.4 < r < 0.6 ปานกลาง 
0.2 < r < 0.4 ค่อนข้างต่ำ 

r < 0.2 ต่ำ 



บทที ่4  
 

ผลการศึกษา 

4.1 ผลการศึกษา 

 ในบทนี้จะเป็นการนำผลการศึกษามานำเสนอโดยจุดประสงค์ของการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง 
“แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพ่ือส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
โรงแรมในจังหวัดภูเก็ต” มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพนักงาน
โรงแรมระดับ 3-5 ดาวในจังหวัดภูเก็ตที่มีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและความผูกพันต่อองค์การ 
2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
โรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 3) เพ่ือศึกษาอิทธิพลระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 4) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต โดยแบ่งการ
นำเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน ดังนี้ 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงานใน
ปัจจุบัน ระดับโรงแรม อายุงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 4.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบด้วย ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้าน
การกระตุ้นทางปัญญา และด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 4.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยความ
ผูกพันต่อองค์การ ซึ่งประกอบด้วย ความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ การเต็มใจ
ที่จะทำงานเพ่ือองค์การอย่างเต็มกำลัง ความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป 
การปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การ และความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 4.4 
อิทธิพลของปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อความผูกพันต่อองค์การ ซึ่ง 4.4 เป็นการเสนอ
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ด้วยสถิติอนุมาน และสุดท้าย 4.5 บทสรุป 
 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย จากพนักงานโรงแรมระดับ 3 -5 ดาวใน
จังหวัดภูเก็ต จำนวน 400 ฉบับ เมื่อทำการตรวจสอบแบบสอบถามเพ่ือทำการวิจัย พบว่า ทุกฉบับมี
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ความสมบูรณ์ครบถ้วนสามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูลได้ทั้งหมด โดยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์
คุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ออกเป็น 5 ส่วน คือ 1) เพศ 2) อายุ 3) สถานภาพ  4) ระดับ
การศึกษา 5) ตำแหน่งงานในปัจจุบัน 6) ระดับโรงแรม 7) อายุงาน 8) รายได้ต่อเดือน ซึ่งผลการ
วิเคราะห์แสดงในตารางที่ 4.1 

 
ตารางที่ 4.1  ค่าความถ่ีและร้อยละของข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ความถี ่ ร้อยละ 

เพศ (N=400) 
ชาย 
หญิง 

 
167 
233 

 
41.8 
58.3 

อายุ (N=400) 
ต่ำกว่า 20 ปี 
21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 ปีขึ้นไป 

 
25 
236 
107 
19 
13 

 
6.3 
59 
26.8 
4.8 
3.3 

สถานภาพ (N=400) 
โสด 
สมรส/อยู่ด้วยกัน 
หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู ่

 
212 
145 
43 

 
53 
36.3 
10.8 

ระดับการศึกษา (N=400) 
ต่ำกว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

 
179 
199 
22 

 
44.8 
49.8 
5.5 

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน (N=400) 
พนักงานระดับปฏิบัติการ 
พนักงานระดับหัวหน้างาน 
พนักงานระดับผู้จัดการ 

 
276 
83 
41 

 
69 
20.8 
10.3 

ระดับโรงแรม (N=400) 
3 ดาว 

 
44 

 
11 
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ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ความถี ่ ร้อยละ 

4 ดาว 
5 ดาว  
อายุงาน (N=400) 
น้อยกว่า 5 ปี 
5-10 ปี 
มากกว่า 10 ปี 
รายได้ต่อเดือน (N=400) 
ต่ำกว่า 15,000 บาท 
15,000-25,000 บาท 
มากกว่า 25,000 บาท 

272 
84 
 
267 
118 
15 
 
242 
119 
39 

68 
21 
 
66.8 
29.5 
3.8 
 
60.5 
29.8 
9.8 

 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 58.3) มีอายุระหว่าง   

21 – 30 ปี (ร้อยละ 59) มีสถานะภาพโสด (ร้อยละ 53) มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 
49.8) โดยมีตำแหน่งงานในปัจจุบันเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ (ร้อยละ 69) มีปฏิบัติงานในโรงแรม
ระดับ 4 ดาว (ร้อยละ 68) มีอายุงานน้อยกว่า 5 ปี (ร้อยละ 66.8) และมีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 
15,000 บาท (ร้อยละ 60.5) 
 

4.3 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพนักงานโรงแรมระดับ 3 -5 ดาวใน
จังหวัดภูเก็ตที่มีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและความผูกพันต่อองค์การ 

4.3.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
การนำเสนอผลการศึกษาในส่วนนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่

มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต โดยได้ทำการวิเคราะห์ปัจจัย
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านการหาค่าเฉลี่ย (x̄) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.2 
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ตารางที่ 4.2  ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
 

ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง x̄ S.D. ระดับ 

ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 3.79 .821 เห็นด้วยมาก 
ผู้นำให้ เกียรติผู้ ร่วมงานอยู่ เสมอ ไม่ เปิ ด เผย
ความลับของบุคลากร  

4.02 
 

.954 
 

เห็นด้วยมาก 
 

ผู้นำมีวิสัยทัศน์และสามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ถูกต้องตามข้อเท็จจริง 

3.83 
 

.908 เห็นด้วยมาก 
 

ผู้นำเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นใน
การปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา 

3.79 
 

.908 เห็นด้วยมาก 
 

เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤติ ผู้นำสามารถควบคุม
อารมณ์และพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสได้ 

3.78 .936 เห็นด้วยมาก 
 

ผู้นำพูดจาไพเราะ ใช้คำสุภาพ มีความเป็นกันเอง
กับผู้ร่วมงานอย่างสม่ำเสมอ 

3.77 
 

.926 
 

เห็นด้วยมาก 
 

ผู้นำเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม เช่น การมาทำงานในวันหยุด 

3.58 
 

.922 
 

เห็นด้วยมาก 
 

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3.80 .829 เห็นด้วยมาก 

ผู้นำกระตุ้นบุคลากรให้รู้สึกว่าตนเองมีค่าและ
สามารถช่วยองค์การฝ่าฟันอุปสรรคได้ 

3.86 .952 เห็นด้วยมาก 
 

ผู้ น ำสร้ างและส่ งเสริม ให้ บุ คลากรมองเห็ น
เป้าหมายในการพัฒนาองค์การร่วมกัน 

3.86 
 

.927 
 

เห็นด้วยมาก 
 

ผู้นำพูดให้บุคลากรเห็นถึงความไว้วางใจซึ่งกันและ
กันที่สามารถช่วยให้เอาชนะอุปสรรคได้ 

3.81 
 

.917 
 

เห็นด้วยมาก 
 

ผู้นำกระตุ้นให้บุคลากรมีการทำงานที่เป็นทีมอย่าง
มีชีวิตชีวาและสร้างเจตคติที่ดีในการทำงาน 

3.78 
 

.908 
 

เห็นด้วยมาก 
 

ผู้นำพูดให้ท่านเกิดความรู้สึกว่างานที่ทำอยู่เป็นสิ่ง
สำคัญและน่าภูมิใจ 

3.76 
 

.929 
 

เห็นด้วยมาก 
 

ผู้นำสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรอย่าง
สม่ำเสมอ 

3.72 
 

.925 
 

เห็นด้วยมาก 
 

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 3.77 .806 เห็นด้วยมาก 
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ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง x̄ S.D. ระดับ 

ผู้นำมีการกระตุ้นบุคลากรให้ตระหนักถึงปัญหา
ต่างๆที่เกิดขึ้นในหน่วยงานเพ่ือหาแนวทางใหม่ๆ
มาช่วยแก้ไขปัญหา 

3.86 
 

.906 
 

เห็นด้วยมาก 
 

ผู้นำมีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหม่ๆ
ในการพิจารณาปัญหาและการหาคำตอบของ
ปัญหา 

3.76 
 

.876 
 

เห็นด้วยมาก 
 

ผู้นำกระตุ้นให้บุคลากรให้ตั้งคำถามต่อค่านิยมของ
ตนเอง เพ่ือให้บุคลากรตระหนัก เข้าใจและแก้ไข
ปัญหาด้วยตนเอง 

3.75 .949 เห็นด้วยมาก 
 

ผู้นำทำให้บุคลากรรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นสิ่งท้า
ทายและเป็นโอกาสที่ดีที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน 

3.75 
 

.917 
 

เห็นด้วยมาก 
 

ผู้นำมีการกระตุ้นให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น
และเหตุผลและไม่วิจารณ์ความคิดของบุคลากร 

3.75 
 

.868 
 

เห็นด้วยมาก 
 

ผู้นำจะสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรว่าปัญหาทุก
อย่างต้องมีวิธีแก้ไข แม้บางปัญหาจะมีอุปสรรค
มากมาย 

3.73 
 

.899 
 

เห็นด้วยมาก 
 

ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 3.81 .835 เห็นด้วยมาก 

ผู้นำให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้า
ของบุคลากรเป็นรายบุคคล 

3.91 
 

.939 
 

เห็นด้วยมาก 
 

ผู้นำแสดงการยอมรับและชื่นชมต่อบุคลากรเมื่อ
ปฏิบัติงานได้สำเร็จ 

3.89 .886 เห็นด้วยมาก 
 

ผู้นำสร้างบรรยากาศในองค์การให้บุคลากรได้มี
ปฏิสัมพันธ์กัน เช่น การจัดสัมมนานอกสถานที่ 

3.80 
 

.938 
 

เห็นด้วยมาก 
 

ผู้นำเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความสามารถ
ในการทำงานได้อย่างเต็มที ่

3.79 
 

.886 
 

เห็นด้วยมาก 
 

ผู้นำส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนา
ศักยภาพ เช่น การส่งให้ไปฝึกอบรม 

3.78 
 

.963 
 

เห็นด้วยมาก 
 

ผู้นำปฏิบัติต่อบุคลากร โดยคำนึงถึงความสามารถ
และความแตกต่างระหว่างบุคคล  

3.71 
 

.953 
 

เห็นด้วยมาก 
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ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง x̄ S.D. ระดับ 

ค่าเฉลี่ยปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 3.79 .771 เห็นด้วยมาก 
 
จากตารางที่ 4.2 พบว่า ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยรวมอยู่ระดับเห็นด้วยมาก ซึ่ง

ประกอบด้วย ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญา และด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

 
4.3.2  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ 

การนำเสนอผลการศึกษาในส่วนนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต โดยได้ทำการวิเคราะห์
ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านการหาค่าเฉลี่ย (x̄) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดัง
แสดงในตารางที่ 4.3  
 
ตารางที่ 4.3  ความผูกพันต่อองค์การ 
 

ความผูกพันต่อองค์การ x̄ S.D. ระดับ 
ความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์การ 

3.62 .782 เห็นด้วยมาก 

ท่านยอมรับและเห็นด้วยกับวัฒนธรรมของ
องค์การ 

3.75 
 

.864 
 

เห็นด้วยมาก 
 

ท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องกับนโยบายของ
องค์การ 

3.65 
 

.903 
 

เห็นด้วยมาก 
 

ท่านคิดว่าเป้าหมายของการปฏิบัติงานในองค์การ
มีความสอดคล้องกับแนวคิดของท่าน 

3.64 
 

.899 
 

เห็นด้วยมาก 
 

ท่านคิดว่าการบริหารงานขององค์การมีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

3.60 
 

.904 
 

เห็นด้วยมาก 
 

ท่านคิดว่าเป้าหมายและนโยบายขององค์การเป็น
สิ่งไม่แน่นอน 

3.48 
 

.955 
 

เห็นด้วยมาก 

การเต็มใจที่จะทำงานเพ่ือองค์การอย่างเต็มกำลัง 3.68 .801 เห็นด้วยมาก 

ท่ าน เต็ ม ใจ อุทิ ศแรงกายและแรงใจ ในการ 3.76 .883 เห็นด้วยมาก 
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ความผูกพันต่อองค์การ x̄ S.D. ระดับ 

ปฏิบัติงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์การ   
ท่านเต็มใจปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา 

3.74 
 

.889 
 

เห็นด้วยมาก 

ท่านทุ่มเทและใช้ความรู้ความสามารถเต็มที่ให้กับ
งานที่ท่านได้รับมอบหมายเพ่ือให้งานบรรลุผล
สำเร็จ  

3.74 
 

.877 
 

เห็นด้วยมาก 

ท่านมีความตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะทำให้องค์การ
ประสบความสำเร็จ 

3.70 
 

.915 
 

เห็นด้วยมาก 

ท่านพร้อมยกเลิกการทำงานนั้นๆเมื่อพบอุปสรรค
ในการทำงาน 

3.49 1.064 
 

เห็นด้วยมาก 

ความต้องการที่จะคงอยู่ เป็นสมาชิกภาพของ
องค์การต่อไป 

3.62 .800 เห็นด้วยมาก 

ท่านรู้สึกว่าการทำงานกับองค์การนี้ เป็นการ
ตัดสินใจถูกต้อง 

3.74 
 

.946 
 

เห็นด้วยมาก 

ท่านรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การอย่างแท้จริง 3.72 .905 เห็นด้วยมาก 
ท่านมีความเชื่อมั่นว่าการทำงานกับองค์การนี้จะ
ทำให้ท่านมีความสุขและรักที่จะทำงานอยู่ที่
องค์การนี้ตลอดไป 

3.68 
 

.916 
 

เห็นด้วยมาก 

แม้ว่าท่านมีโอกาสเปลี่ยนงานหรือโอนย้ายไปอยู่
กับองค์การอ่ืนและมีรายได้สูงขึ้น แต่ท่านก็สมัคร
ใจที่จะยังคงทำงานกับองค์การนี้ต่อไป 

3.50 
 

.934 
 

เห็นด้วยมาก 

ท่านรู้สึกว่าอยากทำงานกับองค์การนี้ไปตลอดชีวิต
การทำงาน 

3.47 
 

.947 
 

เห็นด้วยมาก 

การปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การ 3.80 .854 เห็นด้วยมาก 

ท่านรู้สึกว่าการรักษาผลประโยชน์ขององค์การเป็น
เรื่องสำคัญ 

3.84 
 

.944 
 

เห็นด้วยมาก 

ท่านมีความยินดีที่จะปกป้องชื่อเสียงขององค์การ 3.81 .947 เห็นด้วยมาก 
ท่านกล่าวถึงและแนะนำบุคคลอ่ืนเกี่ยวกับองค์การ
ในทางท่ีด ี

3.81 
 

.907 
 

เห็นด้วยมาก 
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ความผูกพันต่อองค์การ x̄ S.D. ระดับ 

ท่านประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพ่ือ
ภาพลักษณ์ขององค์การ 

3.79 .931 
 

เห็นด้วยมาก 

ท่านรู้สึกไม่พอใจเมื่อมีผู้กล่าวถึงองค์การของท่าน
ในด้านลบ 

3.76 
 

.909 
 

เห็นด้วยมาก 

ความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 3.74 .779 เห็นด้วยมาก 
ท่านรู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้ทำงานกับองค์การนี้ 3.94 .936 เห็นด้วยมาก 
ท่านรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การที่ทำ
ให้องค์การสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ 

3.83 
 

.920 
 

เห็นด้วยมาก 

ท่านรู้สึกว่าการทำงานที่นี่จะทำให้ชีวิตท่านมี
ความสุข 

3.74 
 

.828 
 

เห็นด้วยมาก 

ท่านรู้สึกอยากเป็นตัวแทนขององค์การในการร่วม
กิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์การ 

3.67 
 

.853 
 

เห็นด้วยมาก 

หากท่านลาออกจะไม่มีผลกระทบใดๆเกิดขึ้นกับ
องค์การนี้ 

3.51 .881 เห็นด้วยมาก 

ค่าเฉลี่ยปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ 3.69 .729 เห็นด้วยมาก 
 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ซึ่ง
ประกอบด้วย ความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ  การเต็มใจที่จะทำงานเพ่ือ
องค์การอย่างเต็มกำลัง ความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกขององค์การต่อไป  การปกป้องชื่อเสียง
ภาพลักษณ์ขององค์การ และความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
 

4.3.3  การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพนักงานโรงแรมระดับ 3 ดาว 4 ดาว และ 
5 ดาว ที่มีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและความผูกพันต่อองค์การ 

 
โดยภาพรวม พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานโรงแรมระดับ 3 ดาวถึง 5 ดาวมีความคิดเห็นที่

แตกต่างกันต่อตัวแปรภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและตัวแปรความผูกพันต่อองค์การ สำหรับด้าน
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง พบว่า พนักงานโรงแรมในแต่ละระดับที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
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อุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการคำนึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล มีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.5 ดังตารางที ่4.4 
 
ตารางที่ 4.4  ความคิดเห็นของพนักงานโรงแรมต่อตัวแปรภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
 

ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

การมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ 

ระหว่างกลุ่ม 22.186 2 11.093 17.848 .000 
ภายในกลุ่ม 246.744 397 .622   

รวม 268.930 399    
การสร้างแรง
บันดาลใจ 

 

ระหว่างกลุ่ม 21.777 2 10.888 17.133 .000 
ภายในกลุ่ม 252.305 397 .636   

รวม 274.082 399    

การกระตุ้นทาง
ปัญญา 

 

ระหว่างกลุ่ม 21.157 2 10.578 17.658 .000 
ภายในกลุ่ม 237.826 397 .599   

รวม 258.983 399    
การคำนึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล 

ระหว่างกลุ่ม 23.553 2 11.777 18.384 .000 
ภายในกลุ่ม 254.308 397 .641   

 รวม 277.861 399    

 
 เมื่อทำการวิเคราะห์รายคู่ โดยใช้ Least – Significant Different (LSD) พบว่า ด้านการมี
อิทธิพลอย่างอุดมการณ์ พนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาว มีระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกับพนักงาน
โรงแรมระดับ 3 ดาว และ 5 ดาว ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ พนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาว ระดับ
ความคิดเห็นที่แตกต่างกับพนักงานโรงแรมระดับ 3 ดาว และ 5 ดาว ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
พนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว ระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกับพนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาว และ 3 
ดาว และด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล พนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาว มีระดับความคิดเห็น
ที่แตกต่างกับพนักงานโรงแรมระดับ 3 ดาว และ 5 ดาว ดังตารางที่ 4.5 
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ตารางที่ 4.5  ระดับความคิดเห็นของพนักงานโรงแรมที่แตกต่างกันต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
 

ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (I) ระดับ
โรงแรม 

(J) ระดับ
โรงแรม 

Mean 
Difference (I-

J) 

Sig. 
 

การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
การสร้างแรงบันดาลใจ 

 

3 ดาว 
 

4 ดาว .33244* .010 
5 ดาว -.23467 .111 

4 ดาว 
 

3 ดาว -.33244* .010 
5 ดาว -.56711* .000 

5 ดาว 
 

3 ดาว .23467 .111 
4 ดาว .56711* .000 

การกระตุ้นทางปัญญา 
การคำนึงถึงความเป็นปัจเจก

บุคคล 

3 ดาว 
 

4 ดาว .28097* .031 
5 ดาว -.29022 .051 

4 ดาว 
 

3 ดาว -.28097* .031 
5 ดาว -.57120* .000 

5 ดาว 
 

3 ดาว .29022 .051 
4 ดาว .57120* .000 

การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
การสร้างแรงบันดาลใจ 

 

3 ดาว 
 

4 ดาว .19574 .120 
5 ดาว -.37644* .009 

4 ดาว 
 

3 ดาว -.19574 .120 
5 ดาว -.57219* .000 

5 ดาว 
 

3 ดาว .37644* .009 
4 ดาว .57219* .000 

การกระตุ้นทางปัญญา 
 

3 ดาว 
 

4 ดาว .26615* .041 
5 ดาว -.33171* .027 

4 ดาว 
 

3 ดาว -.26615* .041 
5 ดาว -.59786* .000 

5 ดาว 
 

3 ดาว .33171* .027 
4 ดาว .59786* .000 

**p<0.05 
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 สำหรับความคิดเห็นของพนักงานโรงแรมระดับ 3 ดาวถึง 5 ดาวมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
ต่อตัวแปรภาวะผู้นำและตัวแปรความผูกพันต่อองค์การ ในด้านความผูกพันต่อองค์การ พบว่า 
พนักงานโรงแรมในแต่ละระดับที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ด้านการเต็ม
ใจที่จะทำงานเพ่ือองค์การอย่างเต็มกำลัง ด้านความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การ
ต่อไป ด้านการปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การและด้านความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.5 ดังตารางที ่4.6 
 
ตารางที่ 4.6  ความคิดเห็นของพนักงานโรงแรมต่อความผูกพันต่อองค์การ 
 

ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ด้านความเชื่อมั่น 
ยอมรับเป้าหมาย
และค่านิยมของ

องค์การ 

ระหว่างกลุ่ม 8.500 2 4.250 7.155 .001 
ภายในกลุ่ม 235.804 397 .594   

รวม 244.304 399    

ด้านการเต็มใจที่
จะทำงานเพ่ือ

องค์การอย่างเต็ม
กำลัง 

ระหว่างกลุ่ม 4.717 2 2.359 3.722 .025 
ภายในกลุ่ม 251.580 397 .634   

รวม 256.298 399    

ด้านความต้องการ
ที่จะคงอยู่เป็น

สมาชิกภาพของ
องค์การต่อไป 

ระหว่างกลุ่ม 7.735 2 3.868 6.206 .002 
ภายในกลุ่ม 247.400 397 .623   

รวม 255.135 399    

ด้านการปกป้อง
ชื่อเสียง

ภาพลักษณ์ของ
องค์การ 

ระหว่างกลุ่ม 10.071 2 5.036 7.114 .001 
ภายในกลุ่ม 281.009 397 .708   

รวม 291.080 399    

ด้านความ
ภาคภูมิใจที่ได้เป็น

ระหว่างกลุ่ม 4.673 2 2.336 3.907 .021 
ภายในกลุ่ม 237.434 397 .598   
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ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ส่วนหนึ่งของ
องค์การ 

รวม 242.107 399    

 
 เมื่อทำการวิเคราะห์รายคู่ โดยใช้ Least – Significant Different (LSD) พบว่า ด้านความ
เชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ พนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาว มีระดับความคิดเห็น
ที่แตกต่างกับพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว ด้านการเต็มใจที่จะทำงานเพ่ือองค์การอย่างเต็มกำลัง 
พนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาว มีระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกับพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว ด้าน
ความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป พนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาว มีระดับ
ความคิดเห็นที่แตกต่างกับพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว ด้านการปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ของ
องค์การ พนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว มีระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกับพนักงานโรงแรมระดับ 4 
ดาว และ 3 ดาว ด้านความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ พนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาว มี
ระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกับพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว ดังตารางที่ 4.7 
 
ตารางที่ 4.7  ระดับความคิดเห็นของพนักงานโรงแรมแตกต่างกันต่อความผูกพันต่อองค์การ 
 

ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ (I) ระดับ
โรงแรม 

 

(J) ระดับ
โรงแรม 

 

Mean 
Difference 

(I-J) 

Sig. 
 

ด้านความเชื่อมั่น ยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมของ

องค์การ 

3 ดาว 
 

4 ดาว .21210 .091 
5 ดาว -.13745 .338 

4 ดาว 
 

3 ดาว -.21210 .091 
5 ดาว -.34954* .000 

5 ดาว 
 

3 ดาว .13745 .338 
4 ดาว .34954* .000 

ด้านการเต็มใจที่จะทำงานเพ่ือ
องค์การอย่างเต็มกำลัง 

3 ดาว 
 

4 ดาว .22226 .087 
5 ดาว -.01580 .915 

4 ดาว 
 

3 ดาว -.22226 .087 
5 ดาว -.23806* .017 
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ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ (I) ระดับ
โรงแรม 

 

(J) ระดับ
โรงแรม 

 

Mean 
Difference 

(I-J) 

Sig. 
 

5 ดาว 3 ดาว .01580 .915 
4 ดาว .23806* .017 

ด้านความต้องการที่จะคงอยู่
เป็นสมาชิกภาพขององค์การ

ต่อไป 
 

3 ดาว 
 

4 ดาว .14873 .247 
5 ดาว -.19437 .187 

4 ดาว 
 

3 ดาว -.14873 .247 
5 ดาว -.34310* .001 

5 ดาว 
 

3 ดาว .19437 .187 
4 ดาว .34310* .001 

ด้านการปกป้องชื่อเสียง
ภาพลักษณ์ขององค์การ 

3 ดาว 
 

4 ดาว .07754 .571 
5 ดาว -.31840* .043 

4 ดาว 
 

3 ดาว -.07754 .571 
5 ดาว -.39594* .000 

5 ดาว 
 

3 ดาว .31840* .043 
4 ดาว .39594* .000 

ด้านความภาคภูมิใจที่ได้เป็น
ส่วนหนึ่งขององค์การ 

3 ดาว 
 

4 ดาว .21477 .088 
5 ดาว -.02511 .862 

4 ดาว 
 

3 ดาว -.21477 .088 
5 ดาว -.23988* .013 

5 ดาว 
 

3 ดาว .02511 .862 
4 ดาว .23988* .013 

****p<0.05 
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4.4 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

การนำเสนอผลการศึกษาในส่วนนี้ เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของปัจจัยภาวะ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต โดยได้กำหนด
สมมติฐานการวิจัยและวิเคราะห์ผลตามสมมติฐาน ดังนี้ 

สมมติฐาน(H1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 

การวิจัยครั้งนี้ได้ทำการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ คือ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งประกอบด้วย 4 ตัวแปรย่อย ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาล
ใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม คือ 
ความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวแปรย่อย ได้แก่ ความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์การ การเต็มใจที่จะทำงานเพ่ือองค์การอย่างเต็มกำลัง ความต้องการที่จะคงอยู่เป็น
สมาชิกภาพขององค์การต่อไป การปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การ และความภาคภูมิใจที่เป็น
ส่วนหนึ่ งขององค์การ โดยใช้สถิติการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 
Correlation Cofficient) ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์ต่าง ๆ ในการอธิบาย
ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามว่ามีความสัมพันธิ์ต่อกันมากน้อยเพียงใด โดย
ผลการวิจัยมี ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.8  แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและความ
ผูกพันต่อองค์การ 
 

 X1 X2 X3 X4 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 
อุดมการณ์ 
(X1) 

1         

แรงบันดาล
ใจ (X2) 

.823** 1        

ปัญญา (X3) .850** .849** 1       
บุคคล (X4) .819** .853** .843** 1      
ค่านิยม 
(Y1) 

.740** .735** .751** .784** 1     

เต็มใจ (Y2) .755** .753** .739** .765** .762** 1    
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 X1 X2 X3 X4 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

คงอยู่ (Y3) .776** .789** .777** .789** .809** .807** 1   
ภาพลักษณ์ 
(Y4) 

.778** .801** .796** .788** .754** .807** .756** 1  

ส่วนหนึ่ง 
(Y5) 

.766** .785** .755** .743** .767** .760** .783** .780** 1 

 
หมายเหตุ: **p<0.01 
  

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง ที่ประกอบด้วย ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้าน
การกระตุ้นทางปัญญา และด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล กับตัวแปรความผูกพันต่อ
องค์การ ที่ประกอบด้วย ความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ  การเต็มใจที่จะ
ทำงานเพ่ือองค์การอย่างเต็มกำลัง ความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป  การ
ปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การ และความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ พบว่า มีค่า
สัมประสิทธิ์สหาพันธ์อยู่ระหว่าง .735 - .801 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยปัจจัยภาวะ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (Xa2) กับปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ ด้านการ
ปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การ (Ya4) มีความสัมพันธ์การสูงสุด มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ .801 รองลงมา คือ ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (Xa3) กับ
ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ ด้านการปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การ (Ya4) มีความสัมพันธ์
การสูงสุด มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .796 ในขณะที่ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้าน
การสร้างแรงบันดาลใจ (Xa2) กับปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ ด้านความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมาย
และค่านิยมขององค์การ (Ya1) มีความสัมพันธ์การต่ำสุด มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .735  
 

4.5 อิทธิพลของปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อความผูกพันต่อองค์การ 

การนำเสนอผลการศึกษาในส่วนนี้ เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ เรื่อง อิทธิพลของปัจจัยภาวะผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต โดยได้กำหนด
สมมติฐานการวิจัยและวิเคราะห์ผลตามสมมติฐาน ดังนี้ 

สมมติฐาน(H2) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลกับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ 
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 การวิจัยครั้งนี้ได้ทำการทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระ คือ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ตัวแปรย่อย ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม คือ 
ความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวแปรย่อย ได้แก่ ความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์การ การเต็มใจที่จะทำงานเพ่ือองค์การอย่างเต็มกำลัง ความต้องการที่จะคงอยู่เป็น
สมาชิกภาพขององค์การต่อไป การปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การ และความภาคภูมิใจที่เป็น
ส่วนหนึ่งขององค์การ โดยใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์ต่าง ๆ ในการอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและ
ตัวแปรตามว่ามีอิทธิพลต่อกันมากน้อยเพียงใด โดยผลการวิจัยมี ดังนี้ 
 

4.5.1 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ต่อความผูกพันต่อ
องค์การด้านความเชื่อม่ัน ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 

 
ตารางที่ 4.9  แสดงค่าความแปรปรวนปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df Mean Square F Sig. 

Regression 159.402 3 53.134 247.829 .000d 
Residual 84.901 396 .214   
Total 244.304 399    

 
หมายเหตุ: Predictors: (Constant), การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล, การมีอิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์, การกระตุ้นทางปัญญา 
Dependent Variable: ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความเชื่อม่ัน ยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์การ 

 
ผลการวิเคราะห์จากตารางที่  4.9 พบว่า มีตัวแปรอิสระในด้านปัจจัยภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 3 ตัวแปร ได้แก่ การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ และการกระตุ้นทางปัญญาที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ ด้านความเชื่อมั่น 
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า 
ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับความผูกพันต่อองค์การด้านความ
เชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 
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ตารางที่ 4.10  แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) ของตัวแปรปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อความผูกพันต่ององค์การ ด้าน
ความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 
 

Model 

Un-standardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

B Std. Error Beta(β) t Sig. 

(Constant) .550 .166  4.747 .000 
บุคคล .422 .055 .450 7.621 .000 

อุดมการณ์ .190 .057 .199 3.300 .001 
ปัญญา .197 .063 .203 3.159 .002 

 
หมายเหตุ: Dependent variable: ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและ

ค่านิยมขององค์การ 
  

จากตารางที่ 4.10 เมื่อพิจารณาตัวแปรปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงแต่ละด้าน พบว่า มี
ตัวแปร 3 ตัวที่มีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ ด้านความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ได้แก่ การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และการกระตุ้นทางปัญญา โดยตัวแปรการคำนึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล มีอิทธิพลทางบวกสูงสุด กล่าวคือ เมื่อจำนวนหน่วยของการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้ความผูกพันต่อองค์การด้านความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่านิยม
ขององค์การเพ่ิมข้ึน 0.422 หน่วย (42.2 เปอร์เซ็นต์) ส่วนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางบวกรองลงมา คือ ตัว
แปรการกระตุ้นทางปัญญา กล่าวคือ เมื่อจำนวนหน่วยของการกระตุ้นทางปัญญา เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย 
จะส่งผลให้ความผูกพันต่อองค์การด้านความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การเพ่ิมขึ้น 
0.197 หน่วย (19.7 เปอร์เซ็นต์) ตามสมการถดถอยพหุคูณ ดังนี้ 

สมการรูปคะแนนดิบ 
 ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ = .550 
+ .422บุคคล + .197ปัญญา + .190อุดมการณ์  
 



 59 

สมการรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Z = . 422Zบุคคล + .197Zปัญญา + .190Zอุดมการณ์  
 ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สามารถพยากรณ์ความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตได้ดีที่สุด คือ ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
 
ตารางที่ 4.11  แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) ของปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ต่อความผูกพันต่อองค์การด้านความ
เชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 
 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์การ 

β Sig. R R2 Adjusted 
R2 

SEest 

บุคคล .422 .000     
อุดมการณ ์ .190 .001     
ปัญญา .197 .002     
   .808* .652 .650 .46303 

 
หมายเหตุ: Predictors: (Constant), การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล , การมีอิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์, การกระตุ้นทางปัญญา 
Dependent variable: ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์การ 

   *p<0.05 
 -  หมายถึง ไม่มีอิทธิพล 
 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
ต่อความผูกพันต่อองค์การ ด้านความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ มีค่าอยู่ใน
ระดับสูง 0.652 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพัน
ต่อองค์การ ด้านความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การสูง สามารถร่วมกันพยากรณ์
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ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การได้ร้อยละ 65.2 
โดยมีค่าความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการพยากรณ์โดยเฉลี่ย (SEest) เพียง 0.46303 และเมื่อ
ทดสอบนัยสำคัญด้วยสถิติ t ของทั้ง 3 ตัวแปร พบว่า ทั้ง 3 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพัน
ต่อองค์การ ด้านความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(p<0.05) ได้แก่ การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล การกระตุ้นทางปัญญา และการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ ์
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ตัวแปรปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สามารถพยากรณ์ความผูกพัน
ต่อองค์การ ด้านความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การได้ดีที่สุด คือ การคำนึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล การกระตุ้นทางปัญญา และการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ เรียงตามลำดับ 
ดังแสดงในภาพที่ 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ ์

การกระตุ้นทางปัญญา  

ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความ
เช่ือมั่น ยอมรับเป้าหมายและ

ค่านิยมขององค์การ 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

**p<0.01 
*p<0.05

.422 

.190 

.197 

ภาพที่ 4.1  ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ ด้านความเชื่อมั่น ยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 
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4.5.2 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ต่อความผูกพันต่อ

องค์การด้านการเต็มใจที่จะทำงานเพื่อองค์การอย่างเต็มกำลัง 
 
ตารางที่ 4.12  แสดงค่าความแปรปรวนปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df Mean Square F Sig. 

Regression 165.838 3 55.279 241.994 .000d 
Residual 90.460 396 .228   
Total 256.298 399    

 
หมายเหตุ: Predictors: (Constant), การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล, การมีอิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์, การสร้างแรงบันดาลใจ 
Dependent Variable: ความผูกพันต่อองค์การ ด้านการเต็มใจที่จะทำงานเพ่ือองค์การ
อย่างเต็มกำลัง 

 
ผลการวิเคราะห์จากตารางที่  4.12 พบว่า มีตัวแปรอิสระในด้านปัจจัยภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 3 ตัวแปร ได้แก่ การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ และการสร้างแรงบันดาลใจที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ ด้านการเต็มใจที่จะ
ทำงานเพ่ือองค์การอย่างเต็มกำลังอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ปัจจัย
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับความผูกพันต่อองค์การด้านการเต็มใจที่จะ
ทำงานเพ่ือองค์การอย่างเต็มกำลัง 
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ตารางที่ 4.13  แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) ของตัวแปรปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อความผูกพันต่ององค์การ ด้าน
การเต็มใจที่จะทำงานเพ่ือองค์การอย่างเต็มกำลัง 
 

Model 

Un-standardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

B Std. Error Beta(β) t Sig. 

(Constant) .543 .119  4.561 .000 
บุคคล .309 .060 .322 5.178 .000 

อุดมการณ์ .296 .056 .303 5.300 .000 
แรงบันดาลใจ .221 .061 .229 3.638 .000 

 
หมายเหตุ: Dependent variable: ความผูกพันต่อองค์การ ด้านการเต็มใจที่จะทำงานเพ่ือองค์การ

อย่างเต็มกำลัง 
 
 จากตารางที่ 4.13 เมื่อพิจารณาตัวแปรปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงแต่ละด้าน พบว่า มี
ตัวแปร 3 ตัวที่มีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ ด้านการเต็มใจที่จะทำงานเพ่ือองค์การ
อย่างเต็มกำลังอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ได้แก่ การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล การมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และการสร้างแรงันดาลใจ โดยตัวแปรการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มี
อิทธิพลทางบวกสูงสุด กล่าวคือ เมื่อจำนวนหน่วยของบุคคลเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้ความผูกพัน
ต่อองค์การด้านการเต็มใจที่จะทำงานเพ่ือองค์การอย่างเต็มกำลัง เพ่ิมขึ้น 0.309 หน่วย (30.9 
เปอร์เซ็นต์) ส่วนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางบวกรองลงมา คือ ตัวแปรการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
กล่าวคือ เมื่อจำนวนหน่วยของการกระตุ้นทางปัญญา เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้ความผูกพันต่อ
องค์การด้านการเต็มใจที่จะทำงานเพื่อองค์การอย่างเต็มกำลังเพ่ิมข้ึน 0.296 หน่วย (29.6 เปอร์เซ็นต์) 
ตามสมการถดถอยพหุคูณ ดังนี้ 

สมการรูปคะแนนดิบ 
 ความผูกพันต่อองค์การ ด้านการเต็มใจที่จะทำงานเพ่ือองค์การอย่างเต็มกำลัง = .543 + 
.309บุคคล + .296อุดมการณ ์+ .221แรงบันดาลใจ 

สมการรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Z = . 309Zบุคคล + .296Zอุดมการณ์ + .221Zแรงบันดาลใจ 
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 ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สามารถพยากรณ์ความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต ด้านการเต็มใจที่จะทำงานเพ่ือองค์การอย่าง
เต็มกำลังได้ดีที่สุด คือ ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
 
ตารางที่ 4.14  แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) ของปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ต่อความผูกพันต่อองค์การด้านการเต็ม
ใจที่จะทำงานเพ่ือองค์การอย่างเต็มกำลัง 
 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

ความผูกพันต่อองค์การ ด้านการเต็มใจที่จะทำงานเพ่ือองค์การ
อย่างเต็มกำลัง 

β Sig. R R2 Adjusted 
R2 

SEest 

บุคคล .309 .000     
อุดมการณ ์ .296 .000     
แรงบันดาลใจ .221 .000     
   .804* .647 .644 .47795 

 
หมายเหตุ: Predictors: (Constant), การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล , การมีอิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์, การสร้างแรงบันดาลใจ 
Dependent variable: ความผูกพันต่อองค์การ ด้านการเต็มใจที่จะทำงานเพ่ือองค์การ
อย่างเต็มกำลัง 

   *p<0.05 
 -  หมายถึง ไม่มีอิทธิพล 

 
จากตารางที่ 4.14 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

ต่อความผูกพันต่อองค์การ ด้านการเต็มใจที่จะทำงานเพ่ือองค์การอย่างเต็มกำลัง มีค่าอยู่ในระดับสูง 
0.647 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ 
ด้านการเต็มใจที่จะทำงานเพ่ือองค์การอย่างเต็มกำลังสูง สามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันต่อ
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องค์การ ด้านการเต็มใจที่จะทำงานเพ่ือองค์การอย่างเต็มกำลังได้ร้อยละ 64.7 โดยมีค่าความผิดพลาด
ที่อาจเกิดขึ้นจากการพยากรณ์โดยเฉลี่ย (SEest) เพียง 0.47795 และเมื่อทดสอบนัยสำคัญด้วยสถิติ t 
ของทั้ง 3 ตัวแปร พบว่า ทั้ง 3 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ ด้านการเต็มใจที่
จะทำงานเพ่ือองค์การอย่างเต็มกำลัง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ได้แก่ การคำนึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และการสร้างแรงบันดาลใจ 
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ตัวแปรปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สามารถพยากรณ์ความผูกพัน
ต่อองค์การ ด้านการเต็มใจที่จะทำงานเพ่ือองค์การอย่างเต็มกำลังได้ดีที่สุด คือ การคำนึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และการสร้างแรงบันดาลใจ เรียงตามลำดับ ดังแสดงใน
ภาพที่ 4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ ์

การสร้างแรงบันดาลใจ  

ความผูกพันต่อองค์การ ด้านการ
เต็มใจที่จะทำงานเพื่อองค์การอย่าง

เต็มกำลัง 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

**p<0.01 
*p<0.05

.309 

.296 

.221 

ภาพที่ 4.2  ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ ด้านการเต็มใจที่จะทำงาน
เพ่ือองค์การอย่างเต็มกำลัง 



 65 

4.5.3 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ต่อความผูกพันต่อ
องค์การด้านความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป 

 
ตารางที่ 4.15  แสดงค่าความแปรปรวนปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df Mean Square F Sig. 

Regression 165.838 3 55.279 241.994 .000d 
Residual 90.460 396 .228   
Total 256.298 399    

 
หมายเหตุ: Predictors: (Constant), การสร้างแรงบันดาลใจ, การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์, การ

คำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล, การกระตุ้นทางปัญญา 
 Dependent Variable: ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิก

ภาพขององค์การต่อไป 
 

ผลการวิเคราะห์จากตารางที่  4.15 พบว่า มีตัวแปรอิสระในด้านปัจจัยภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 4 ตัวแปร ได้แก่ การสร้างแรงบันดาลใจ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การ
คำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และการกระตุ้นทางปัญญาที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ ด้าน
ความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับความผูกพันต่อ
องค์การด้านความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป 

 
ตารางที่ 4.16  แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) ของตัวแปรปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อความผูกพันต่ององค์การ ด้าน
ความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป 
 

Model 

Un-standardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

B Std. Error Beta(β) t Sig. 

(Constant) .344 .111  3.092 .002 
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Model 

Un-standardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

B Std. Error Beta(β) t Sig. 

แรงบันดาลใจ .242 .059 .251 4.082 .000 
อุดมการณ์ .222 .056 .228 3.937 .000 

บุคคล .251 .058 .262 4.350 .000 
ปัญญา .148 .063 .149 2.358 .019 

 
หมายเหตุ: Dependent variable: ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิก

ภาพขององค์การต่อไป 
 
 จากตารางที่ 4.16 เมื่อพิจารณาตัวแปรปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงแต่ละด้าน พบว่า มี
ตัวแปร 4 ตัวที่มีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ ด้านความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิก
ภาพขององค์การต่อไปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ได้แก่ การสร้างแรงบันดาลใจ การมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และการกระตุ้นทางปัญญา โดยตัวแปร
การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีอิทธิพลทางบวกสูงสุด กล่ าวคือ เมื่อจำนวนหน่วยของบุคคล
เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้ความผูกพันต่อองค์การด้านความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพของ
องค์การต่อไปเพ่ิมขึ้น 0.251 หน่วย (25.1 เปอร์เซ็นต์) ส่วนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางบวกรองลงมา คือ 
ตัวแปรการสร้างแรงบันดาลใจ กล่าวคือ เมื่อจำนวนหน่วยของการกระตุ้นทางปัญญา เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย 
จะส่งผลให้ความผูกพันต่อองค์การด้านความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป
เพ่ิมข้ึน 0.242 หน่วย (24.2 เปอร์เซ็นต์) ตามสมการถดถอยพหุคูณ ดังนี้ 

สมการรูปคะแนนดิบ 
 ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การ = .344 + 
.251บุคคล + .242แรงบันดาลใจ + .222อุดมการณ์ +  .148ปัญญา 

สมการรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Z = . 251Zบุคคล + .242Zแรงบันดาลใจ + .222Zอุดมการณ์ +  .148Zปัญญา 
 ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สามารถพยากรณ์ความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต ด้านความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพ
ขององค์การต่อไปได้ดีที่สุด คือ การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล การสร้างแรงบันดาลใจ การมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และการกระตุ้นทางปัญญา 
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ตารางที่ 4.17  แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) ของปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ต่อความผูกพันต่อองค์การด้านความ
ต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป 
 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิก
ภาพขององค์การต่อไป 

β Sig. R R2 Adjusted 
R2 

SEest 

แรงบันดาลใจ .242 .000     
อุดมการณ์ .222 .000     
บุคคล .251 .000     
ปัญญา .148 .019     
   .835* .698 .694 .44198 

 
หมายเหตุ: Predictors: (Constant), การสร้างแรงบันดาลใจ, การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์, การ

คำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล, การกระตุ้นทางปัญญา 
Dependent variable: ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิก
ภาพขององค์การต่อไป   *p<0.05 

 -  หมายถึง ไม่มีอิทธิพล 
 

จากตารางที่ 4.17 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
ต่อความผูกพันต่อองค์การ ด้านความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป มีค่าอยู่ใน
ระดับสูง 0.698 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพัน
ต่อองค์การ ด้านความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไปสูง สามารถร่วมกัน
พยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไปได้
ร้อยละ 69.8 โดยมีค่าความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการพยากรณ์โดยเฉลี่ย (SEest) เพียง 0.44198 
และเมื่อทดสอบนัยสำคัญด้วยสถิติ t ของทั้ง 4 ตัวแปร พบว่า ทั้ง 4 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป  อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ได้แก่ การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล การสร้างแรงบันดาลใจ การมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และการกระตุ้นทางปัญญา 
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 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ตัวแปรปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สามารถพยากรณ์ความผูกพัน
ต่อองค์การ ด้านความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไปได้ดีที่สุด คือ การคำนึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล การสร้างแรงบันดาลใจ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และการกระตุ้นทาง
ปัญญา เรียงตามลำดับ ดังแสดงในภาพที่ 4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

การสร้างแรงบันดาลใจ 

การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความ
ต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพ

ขององค์การต่อไป 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

**p<0.01 
*p<0.05

.251 

.242 

.148 การกระตุ้นทางปัญญา 

.222 

ภาพที่ 4.3 ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ ด้านความต้องการที่จะคงอยู่
เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป 
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4.5.4 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ต่อความผูกพันต่อ
องค์การด้านความการปกป้องช่ือเสียงภาพลักษณ์ขององค์การ 

 
ตารางที่ 4.18  แสดงค่าความแปรปรวนปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df Mean Square F Sig. 

Regression 207.281 4 51.820 244.263 .000e 
Residual 83.799 395 .212   
Total 291.080 399    

 
หมายเหตุ: Predictors: (Constant), การสร้างแรงบันดาลใจ, การกระตุ้นทางปัญญา, การคำนึงถึง

ความเป็นปัจเจกบุคคล, การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
Dependent Variable: ความผูกพันต่อองค์การ ด้านการปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ของ
องค์การ 

 
ผลการวิเคราะห์จากตารางที่  4.18 พบว่า มีตัวแปรอิสระในด้านปัจจัยภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 4 ตัวแปร ได้แก่ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา การคำนึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล และการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ 
ด้านการปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้นจึงสรุป
ได้ว่า ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับความผูกพันต่อองค์การด้านการ
ปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การ 

 
ตารางที่ 4.19  แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) ของตัวแปรปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อความผูกพันต่ององค์การ ด้าน
การปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การ 
 

Model 

Un-standardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

B Std. Error Beta(β) t Sig. 

(Constant) .260 .116  2.245 .025 
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Model 

Un-standardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

B Std. Error Beta(β) t Sig. 

แรงบันดาลใจ .288 .062 .279 4.658 .000 
ปัญญา .239 .066 .225 3.647 .000 
บุคคล .210 .060 .205 3.486 .001 

อุดมการณ์ .197 .059 .189 3.351 .001 
 

หมายเหตุ: Dependent variable: ความผูกพันต่อองค์การ ด้านการปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ของ
องค์การ 

 
 จากตารางที่ 4.19 เมื่อพิจารณาตัวแปรปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงแต่ละด้าน พบว่า มี
ตัวแปร 4 ตัวที่มีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ ด้านการปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ของ
องค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ได้แก่ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา 
การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ โดยตัวแปรการสร้างแรง
บันดาลใจ มีอิทธิพลทางบวกสูงสุด กล่าวคือ เมื่อจำนวนหน่วยของการสร้างแรงบันดาลใจเพ่ิมขึ้น 1 
หน่วย จะส่งผลให้ความผูกพันต่อองค์การด้านการปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การเพ่ิมขึ้น 
0.288 หน่วย (28.8 เปอร์เซ็นต์) ส่วนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางบวกรองลงมา คือ ตัวแปรการกระตุ้นทาง
ปัญญา กล่าวคือ เมื่อจำนวนหน่วยของการกระตุ้นทางปัญญา เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้ความ
ผูกพันต่อองค์การด้านการปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การเพ่ิมขึ้น 0.239 หน่วย (23.9 
เปอร์เซ็นต์) ตามสมการถดถอยพหุคูณ ดังนี้ 

สมการรูปคะแนนดิบ 
 ความผูกพันต่อองค์การ ด้านการปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การอ = .260 + .288
แรงบันดาลใจ + .239ปัญญา + .210บุคคล +  .197อุดมการณ ์

 
สมการรูปคะแนนมาตรฐาน 

 Z = . 288Zแรงบันดาลใจ + .239Zปัญญา + .210Zบุคคล +  .197Zอุดมการณ์ 
ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สามารถพยากรณ์ความ

ผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต ด้านการปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ของ



 71 

องค์การได้ดีที่สุด คือ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา การคำนึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล และการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  

 
ตารางที่ 4.20  แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) ของปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ต่อความผูกพันต่อองค์การด้านการ
ปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การ 
 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

ความผูกพันต่อองค์การ ด้านการปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ของ
องค์การ 

β Sig. R R2 Adjusted 
R2 

SEest 

แรงบันดาลใจ .288 .000     
ปัญญา .239 .000     
บุคคล .210 .001     
อุดมการณ์ .197 .001     
   .844* .712 .709 .46060 

 
หมายเหตุ: Predictors: (Constant), การสร้างแรงบันดาลใจ, การกระตุ้นทางปัญญา, การคำนึงถึง

ความเป็นปัจเจกบุคคล, การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
Dependent variable: ความผูกพันต่อองค์การ ด้านการปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ของ
องค์การ 
*p<0.05 
-  หมายถึง ไม่มีอิทธิพล 

 
จากตารางที่ 4.20 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

ต่อความผูกพันต่อองค์การ ด้านการปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การ มีค่าอยู่ในระดับสูง 0.712 
แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ  ด้าน
การปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การสูง สามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การ ด้าน
การปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การได้ร้อยละ 71.2 โดยมีค่าความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจาก
การพยากรณ์โดยเฉลี่ย (SEest) เพียง 0.46060 และเมื่อทดสอบนัยสำคัญด้วยสถิติ t ของทั้ง 4 ตัวแปร 
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พบว่า ทั้ ง 4 ตัวแปรที่มี อิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ ด้านการปกป้องชื่อเสียง
ภาพลักษณ์ขององค์การ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ได้แก่ การสร้างแรงบันดาลใจ การ
กระตุ้นทางปัญญา การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ตัวแปรปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สามารถพยากรณ์ความผูกพัน
ต่อองค์การ ด้านการปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การได้ดีที่สุด คือ การสร้างแรงบันดาลใจ การ
กระตุ้นทางปัญญา การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ เรียง
ตามลำดับ ดังแสดงในภาพที่ 4.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสร้างแรงบันดาลใจ 

การกระตุ้นทางปัญญา 

การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

ความผูกพันต่อองค์การ ด้าน
การปกป้องช่ือเสียง

ภาพลักษณ์ขององค์การ 
 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

* * p < 0 .0 1 
*p<0.05 

.288 

.239 

.197 

ภาพที่ 4.4  ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ ด้านการปกป้อง 

การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ ์

.210 
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4.5.5 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ต่อความผูกพันต่อ
องค์การด้านความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 

 
ตารางที่ 4.23  แสดงค่าความแปรปรวนปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df Mean Square F Sig. 

Regression 161.202 3 53.734 263.009 .000d 
Residual 80.905 396 .204   
Total 242.107 396    

 
หมายเหตุ: Predictors: (Constant), การสร้างแรงบันดาลใจ, การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์, การ

กระตุ้นทางปัญญา 
Dependent Variable: ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การ 

 
 ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 4.23 พบว่า มีตัวแปรอิสระในด้านปัจจัยภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 3 ตัวแปร ได้แก่ การสร้างแรงบันดาลใจ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และ
การกระตุ้นทางปัญญาที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ ด้านความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับความผูกพันต่อองค์การด้านความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
 
ตารางที่ 4.21  แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) ของตัวแปรปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อความผูกพันต่ององค์การ ด้าน
ความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
 

Model 

Un-standardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

B Std. Error Beta(β) t Sig. 

(Constant) .641 .113  5.674 .000 
แรงบันดาลใจ .383 .055 .407 6.910 .000 
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Model 

Un-standardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

B Std. Error Beta(β) t Sig. 

อุดมการณ์ .283 .056 .299 5.045 .000 
ปัญญา .150 .062 .155 2.443 .015 
 
หมายเหตุ: Dependent variable: ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของ

องค์การ 
 
 จากตารางที่ 4.21 เมื่อพิจารณาตัวแปรปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงแต่ละด้าน 
พบว่า มีตัวแปร 3 ตัวที่มีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ ด้านความภาคภูมิใจที่เป็นส่วน
หนึ่งขององค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ได้แก่ การสร้างแรงบันดาลใจ การมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ และการกระตุ้นทางปัญญา โดยตัวแปรการสร้างแรงบันดาลใจ มีอิทธิพลทางบวก
สูงสุด กล่าวคือ เมื่อจำนวนหน่วยของการสร้างแรงบันดาลใจเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้ความผูกพัน
ต่อองค์การด้านความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การเพ่ิมขึ้น 0.383 หน่วย (38.3 เปอร์เซ็นต์) 
ส่วนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางบวกรองลงมา คือ ตัวแปรการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ กล่าวคือ เมื่อ
จำนวนหน่วยของการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้ความผูกพันต่อองค์การ
ด้านความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การเพ่ิมขึ้น 0.283 หน่วย (28.3 เปอร์เซ็นต์) ตามสมการ
ถดถอยพหุคูณ ดังนี้ 
 สมการรูปคะแนนดิบ 
 ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ = .641 + 
.383แรงบันดาลใจ + .283อุดมการณ์ + .150ปัญญา 
 สมการรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Z = . 383Zแรงบันดาลใจ + .283Zอุดมการณ์ + .150Zปัญญา 
 ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สามารถพยากรณ์
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต ด้านความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การ ได้ดีที่สุด คือ การสร้างแรงบันดาลใจ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และการกระตุ้นทาง
ปัญญา 
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ตารางที่ 4.22  แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) ของปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ต่อความผูกพันต่อองค์การด้านความ
ภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การ 

β Sig. R R2 Adjusted 
R2 

SEest 

แรงบันดาลใจ .383 .000     
อุดมการณ์ .283 .000     
ปัญญา .150 .015     
   .816* .666 .663 .45200 
 
หมายเหตุ: Predictors: (Constant), การสร้างแรงบันดาลใจ, การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์, การ

กระตุ้นทางปัญญา 
Dependent variable: ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การ 
*p<0.05 
-  หมายถึง ไม่มีอิทธิพล 

 
 จากตารางที่  4.22 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ปัจจัยภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง ต่อความผูกพันต่อองค์การ ด้านความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ  มีค่าอยู่ใน
ระดับสูง 0.666 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพัน
ต่อองค์การ ด้านความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การสูง สามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพัน
ต่อองค์การ ด้านความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การได้ร้อยละ 66.6 โดยมีค่าความผิดพลาดที่
อาจเกิดขึ้นจากการพยากรณ์โดยเฉลี่ย (SEest) เพียง 0.45200 และเมื่อทดสอบนัยสำคัญด้วยสถิติ t 
ของทั้ง 3 ตัวแปร พบว่า ทั้ง 3 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ ด้านความ
ภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ได้แก่ การสร้างแรงบันดาล
ใจ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และการกระตุ้นทางปัญญา 
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 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ตัวแปรปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สามารถพยากรณ์ความ
ผูกพันต่อองค์การ ด้านความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การได้ดีที่สุด คือ การสร้างแรงบันดาล
ใจ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และการกระตุ้นทางปัญญา เรียงตามลำดับ ดังแสดงในภาพที่ 4.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5.6 สรุปภาพรวมปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การ 
 
ตารางที่ 4.23  แสดงผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรโดยวิธีถดถอยเชิงเส้นตรงแบบพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ของตัวแปรปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ต่อความผูกพันต่อ
องค์การ 
 

ตัวแปร ค่านิยม เต็มใจ คงอยู่ ภาพลักษณ์ ส่วนหนึ่ง 

Adj R2 = 65.0 Adj R2 = 64.4 Adj R2 = 69.4 Adj R2 = 70.9 Adj R2 = 66.3 

อุดมการณ์ .199** .303** .228** .189** .299** 

แรงบันดาลใจ  .229** .251** .279** .407** 

ภาพที่ 4.5  ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ ด้านความภาคภูมิใจที่เป็น
ส่วนหนึ่งขององค์การ 

การสร้างแรงบันดาลใจ 

การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ ์

การกระตุ้นทางปัญญา  

ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความ
ภาคภูมใิจที่เป็นส่วนหนึ่งของ

องค์การ 
 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

**p<0.01 
*p<0.05

.383 

.283 

.150 
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ตัวแปร ค่านิยม เต็มใจ คงอยู่ ภาพลักษณ์ ส่วนหนึ่ง 

Adj R2 = 65.0 Adj R2 = 64.4 Adj R2 = 69.4 Adj R2 = 70.9 Adj R2 = 66.3 

ปัญญา .203*  .149* .225** .155* 

บุคคล .450** .322** .262** .205**  

 

*≤.005 **≤.001 

หมายเหตุ: Predictors: (Constant), การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล, การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์, การสร้างแรงบันดาลใจ, การกระตุ้นทางปัญญา 
Dependent Variable: การเต็มใจที่จะทำงานเพ่ือองค์การอย่างเต็มกำลัง, ความภูมิใจที่
เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ, ความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป, 
ความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ, การปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์
ขององค์การ 

       
ตารางที่ 4.23 แสดงผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรโดยวิธีถดถอยเชิงเส้นตรงแบบ

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Enter เพ่ือทำการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 
โดยทำการวิเคราะห์เพ่ือหาค่าอิทธิพลของตัวแปรต้น คือ ตัวแปรด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มี
ต่อตัวแปรตาม คือ ความผูกพันต่อองค์การ โดยผลการศึกษาวิเคราะห์มีดังนี้ 

อิทธิพลของตัวแปรด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การด้านความ
เชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ พบว่า สามารถอธิบายความผันผวนของตัวแปร
อิสระ ที่มีต่อตัวแปรตามได้ร้อยละ 65.0 (Adj-R2 = .650) โดยตัวแปรภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มี
อิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การด้านความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การอย่าง มี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจำนวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
และการกระตุ้นทางปัญญา โดยพบว่าองค์ประกอบด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีอิทธิพล
สูงกว่าตัวแปรอื่นๆ หรือคิดเป็นร้อยละ 45.0 รองลงมาคือองค์ประกอบด้านการกระตุ้นทางปัญญา คิด
เป็นร้อยละ 20.3 ตามลำดับ 

อิทธิพลของตัวแปรด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การด้านการเต็ม
ใจที่จะทำงานเพื่อองค์การอย่างเต็มกำลัง พบว่า สามารถอธิบายความผันผวนของตัวแปรอิสระ ที่มีต่อ
ตัวแปรตามได้ร้อยละ 64.4 (Adj-R2 = .644) โดยตัวแปรภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การด้านการเต็มใจที่จะทำงานเพ่ือองค์การอย่างเต็มกำลังอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 มีจำนวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและการมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ โดยพบว่าองค์ประกอบด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีอิทธิพลสูงกว่าตัว
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แปรอ่ืนๆ หรือคิดเป็นร้อยละ 32.2 รองลงมาคือองค์ประกอบด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ คิด
เป็นร้อยละ 30.3 ตามลำดับ 

อิทธิพลของตัวแปรด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การด้านความ
ต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป พบว่า สามารถอธิบายความผันผวนของตัวแปร
อิสระ ที่มีต่อตัวแปรตามได้ร้อยละ 69.4 (Adj-R2 = .694) โดยตัวแปรภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มี
อิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การด้านความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจำนวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การคำนึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคลและการสร้างแรงบันดาลใจ โดยพบว่าองค์ประกอบด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมี
อิทธิพลสูงกว่าตัวแปรอ่ืนๆ หรือคิดเป็นร้อยละ 26.2 รองลงมาคือองค์ประกอบด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ คิดเป็นร้อยละ 25.1 ตามลำดับ 

อิทธิพลของตัวแปรด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การด้านการ
ปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การ พบว่า สามารถอธิบายความผันผวนของตัวแปรอิสระ ที่มีต่อ
ตัวแปรตามได้ร้อยละ 70.9 (Adj-R2 = .709) โดยตัวแปรภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การด้านการปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 มีจำนวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การสร้างแรงบันดาลใจและการกระตุ้นทางปัญญา โดย
พบว่าองค์ประกอบด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีอิทธิพลสูงกว่าตัวแปรอ่ืนๆ หรือคิดเป็นร้อยละ 27.9 
รองลงมาคือองค์ประกอบด้านการกระตุ้นทางปัญญา คิดเป็นร้อยละ 22.5 ตามลำดับ 

อิทธิพลของตัวแปรด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การด้านความ
ภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ พบว่า สามารถอธิบายความผันผวนของตัวแปรอิสระ ที่มีต่อตัว
แปรตามได้ร้อยละ 66.3 (Adj-R2 = .663) โดยตัวแปรภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อความ
ภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีจำนวน 2 องค์ประกอบ 
ได้แก่ การสร้างแรงบันดาลใจและการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ โดยพบว่าองค์ประกอบด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจมีอิทธิพลสูงกว่าตัวแปรอ่ืนๆ หรือคิดเป็นร้อยละ 40.7 รองลงมาคือองค์ประกอบ
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ คิดเป็นร้อยละ 29.9 ตามลำดับ 

 
 

4.6 บทสรุป 

 จากการกล่าวมาข้างต้นทั้งหมดของบทที่  4 นี้ ได้กล่าวถึงผลการศึกษาที่เสนอผลตาม
สมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ในบทที่ 3 ซึ่งประกอบ โดยผล พบว่า ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการ
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คำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล เรียงตามลำดับ มีอิทธิเชิงบวกต่อความผูกพนต่อองค์การของพนักงาน
โรงแรมระดับ 3 ดาว 4 ดาว และ 5 ดาวในจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ยังกล่าวถึงผลอิทธิพลและอำนาจ
การพยากรณ์ท่ีตัวแปรอิสระมีต่อตัวแปรตาม 
 
 



บทที ่5 
 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพ่ือส่งเสริมความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต” มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบระดับความ
คิดเห็นของพนักงานโรงแรมระดับ 3-5 ดาวในจังหวัดภูเก็ตที่มีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและความ
ผูกพันต่อองค์การ 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 3) เพ่ือศึกษาอิทธิพลระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 4) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 

การวิจัยครั้งนี้ได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง และความผูกพันต่อองค์การ จากหนังสือและฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือรวบรวมตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และความผูกพันต่อองค์การ ซึ่ง
ผลจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัดได้จาก การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
และความผูกพันต่อองค์การ ที่มีอยู่ด้วยกัน 5 ด้าน ได้แก่ ความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่านิยม
ขององค์การ การเต็มใจที่จะทำงานเพ่ือองค์การอย่างเต็มกำลัง ความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิก
ภาพขององค์การต่อไป การปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การ และความภาคภูมิใจที่เป็นส่วน
หนึ่งขององค์การ จากนั้นได้นำปัจจัยในแต่ละด้านดังกล่าวมาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ 
พร้อมตั้งสมมติฐานการวิจัย โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานโรงแรม ระดับ 3 
ดาว 4 ดาว และ 5 ดาวในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 400 คน จากนั้นนำแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้
จำนวน 400 แบบสอบถาม มาทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา มีการแจกแจง
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบหาค่าที (T-test) และการทดสอบหา
ค่าเอฟ (F-test) และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation 
Coefficient) และวิเคราะห์ค่าถดถอยพหุคุณเชิงเส้น (Multiple Linear Regression) จากนั้นได้นำ
ข้อมูลที่ได้มาสรุปประเด็นสำคัญเพ่ือนำเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
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ส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต โดยการนำเสนอในบทที่ 5 ซึ่ง
การศึกษานี้สามารถแบ่งการนำเสนอออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 การอภิปรายผล 
5.3 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพ่ือส่งเสริมความผูกพันต่อ

องค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 

5.1.1  ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พนักงานโรงแรมระดับ 3 ดาว 4 ดาว และ 5 ดาวในจังหวัดภูเก็ต พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง   21 – 30 ปี มีสถานะภาพโสด มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยมี
ตำแหน่งงานในปัจจุบันเป็นพนง.ระดับปฏิบัติการ มีปฏิบัติงานในโรงแรมระดับ 4 ดาว มีอายุงานน้อย
กว่า 5 ปี และมีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท  

 
5.1.2  ระดับความคิดเห็นของพนักงานโรงแรมระดับ 3-5 ดาวในจังหวัดภูเก็ตที่มีต่อ

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงและความผูกพันต่อองค์การ 
ระดับความคิดเห็นของพนักงานโรงแรมระดับ 3-5 ดาวในจังหวัดภูเก็ตที่มีต่อภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลง สามารถอธิบายได้ ดังนี้  ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ พนักงานโรงแรมระดับ 4 
ดาว มีระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกับพนักงานโรงแรมระดับ 3 ดาว และ 5 ดาว ด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ พนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาว ระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกับพนักงานโรงแรมระดับ 3 
ดาว และ 5 ดาว ด้านการกระตุ้นทางปัญญา พนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว ระดับความคิดเห็นที่
แตกต่างกับพนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาว และ 3 ดาว และด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
พนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาว มีระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกับพนักงานโรงแรมระดับ 3 และ 5 ดาว 
 ระดับความคิดเห็นของพนักงานโรงแรมระดับ 3-5 ดาวในจังหวัดภูเก็ตที่มีต่อความผูกพันต่อ
องค์การ สามารถอธิบายได้ ดังนี้  ด้านความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 
พนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาว มีระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกับพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว ด้าน
การเต็มใจที่จะทำงานเพ่ือองค์การอย่างเต็มกำลัง พนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาว มีระดับความคิดเห็น
ที่แตกต่างกับพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว ด้านความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การ
ต่อไป พนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาว มีระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกับพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว 
ด้านการปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การ พนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว มีระดับความคิดเห็นที่
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แตกต่างกับพนักงานโรงแรมระดับ 4 และ 3 ดาว ด้านความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
พนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาว มีระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกับพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว 
 

5.1.3  ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
โรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 

1) พนักงานโรงแรมระดับ 3 ดาว 4 ดาว และ 5 ดาวในจังหวัดภู เก็ตมีภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงในภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ซึ่งประกอบด้วย ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการคำนึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล 

2) พนักงานโรงแรมระดับ 3 ดาว 4 ดาว และ 5 ดาวในจังหวัดภูเก็ตมีความผูกพันต่อองค์การ
ในภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ซึ่งประกอบด้วย ความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์การ การเต็มใจที่จะทำงานเพ่ือองค์การอย่างเต็มกำลัง ความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกของ
องค์การต่อไป การปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การ และความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การ 

 
5.1.4  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความผูกพันต่อองค์การของ

พนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่ประกอบด้วย ด้านการมี

อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการ
คำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล กับตัวแปรความผูกพันต่อองค์การ ที่ประกอบด้วย ความเชื่อมั่น 
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ การเต็มใจที่จะทำงานเพ่ือองค์การอย่างเต็มกำลัง ความ
ต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป การปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การ 
และความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ โดยปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจกับปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ ด้านการปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การมี
ความสัมพันธ์การสูงสุด รองลงมา คือ ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านการกระตุ้นทางปัญญา
กับปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ ด้านการปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การ ในขณะที่ปัจจัย
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านการสร้างแรงบันดาลใจกับปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ ด้านความ
เชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ มีความสัมพันธ์การต่ำสุด  

 
 



 83 

5.1.5  อิทธิพลของปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 

อิทธิพลของตัวแปรด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การด้านความ
เชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ โดยตัวแปรภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพล
ต่อความผูกพันต่อองค์การด้านความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ มีจำนวน 2 ตัว
แปร ได้แก่ การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและการกระตุ้นทางปัญญา โดยพบว่าตัวแปรด้านการ
คำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีอิทธิพลสูงกว่าตัวแปรอ่ืนๆ รองลงมาคือตัวแปรด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญา 

อิทธิพลของตัวแปรด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การด้านการเต็ม
ใจที่จะทำงานเพ่ือองค์การอย่างเต็มกำลัง โดยตัวแปรภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การด้านการเต็มใจที่จะทำงานเพ่ือองค์การอย่างเต็มกำลัง มีจำนวน 2 ตัวแปร ได้แก่ 
การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ โดยพบว่าตัวแปรด้านการ
คำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีอิทธิพลสูงกว่าตัวแปรอ่ืนๆ รองลงมาคือตัวแปรด้านการมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์  

อิทธิพลของตัวแปรด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การด้านความ
ต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การ โดยตัวแปรภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การด้านความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป มีจำนวน 2 ตัว
แปร ได้แก่ การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและการสร้างแรงบันดาลใจ โดยพบว่าตัวแปรด้านการ
คำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีอิทธิพลสูงกว่าตัวแปรอ่ืนๆ รองลงมาคือตัวแปรด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ 

อิทธิพลของตัวแปรด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การด้านการ
ปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การ โดยตัวแปรภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การด้านการปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การ  มีจำนวน 2 ตัวแปร ได้แก่ การ
สร้างแรงบันดาลใจและการกระตุ้นทางปัญญา โดยพบว่าตัวแปรด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีอิทธิพล
สูงกว่าตัวแปรอื่นๆ รองลงมาคือตัวแปรด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

อิทธิพลของตัวแปรด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การด้านความ
ภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ โดยตัวแปรภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อความ
ภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ มีจำนวน 2 ตัวแปร ได้แก่ การสร้างแรงบันดาลใจและการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ โดยพบว่าตัวแปรด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีอิทธิพลสูงกว่าตัวแปรอ่ืนๆ 
รองลงมาคือตัวแปรด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
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5.2  อภิปรายผล 

จากการศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพ่ือส่งเสริมความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต” โดยการศึกษานี้มีการเก็บข้อมูลความคิดเห็นของ
พนักงานโรงแรม 3 ดาว 4 ดาว และ 5 ดาวในจังหวัดภูเก็ต ทำให้ทราบถึงความแตกต่างของระดับ
ความคิดเห็นของพนักงานโรงแรม 3 ดาว 4 ดาว และ 5 ดาวในจังหวัดภูเก็ตต่อภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงและความผูกพันต่อองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
เสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การ และอิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อความผูกพันต่อ
องค์การ 

ทั้งนี้ได้นำผลการศึกษามาพิจารณาประกอบแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพบว่ามี
ประเด็นที่น่าสนใจในการอภิปรายผล ได้แก่ 1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 2) ความผูกพันต่อองค์การ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
5.2.1  ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การ

กระตุ้นทางปัญญา และการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต แสดงให้เห็นว่า พนักงานมีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
เนื่องจากภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการทำงานถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้พนักงานใน
องค์การมีความรู้สึกอยากจะทำงานด้วยความเต็มใจและเต็มกำลัง ซึ่งเกิดมาจากการที่พนักงานมีภาวะ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ดี ถ้าองค์การมีพนักงานที่มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ดี พวกเขาก็จะวิธีการ
หรือแนวทางการปฏิบัติในวิถีทางทีจะนำไปสู่ผลงานที่ดียิ่งขึ้น เกินกว่าที่ได้คาดหวังไว้ ซึ่งผลการศึกษา
นี้ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผลการศึกษามีความสอดคล้องกับงานวิจัย   
จารุวัฒน์ โพธิ์ทอง (2556) เรื่อง ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีผล
ต่อความพึงพอใจในงานและความผูกพันธ์ต่อองค์การของพนักงานกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ จากผล
การศึกษาพบว่าภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ 0.570  ซึ่งสามารถอธิบายผลการวิจัยได้ว่าผู้นำเมื่อมีองค์ประกอบของภาวะผู้นำ
การเปลี่ยนแปลง โดยที่ผู้นำมีการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา
จะยกย่อง เคารพนับถือ ศรัทธาและไว้วางใจต่อผู้นำ ส่งต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่ม
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่การศึกษานี้ได้ทำการศึกษามากที่สุด นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
มธุมนต์ แคเทอร์เรนชัค (2554)  ที่ได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นำของ
ผู้บริหารกับความผูกพันธ์ต่อองค์การของพนักงานในองค์การพหุวัฒนธรรม ซึ่งการศึกษาดังกล่าว
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พบว่ารูปแบบภาวะผู้นำบารมีและผู้นำแบบมุ่งงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การ
ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความเชื่อมั่นและค่านิยมขององค์การ ด้านความทุ่มเทในการทำงานให้กับองค์การ 
และด้านความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

นอกจากนี้ การศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพ่ือส่งเสริมความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตพบว่าภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์การ ประกอบไปด้วย 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรงบันดาลใจ 3) การ
กระตุ้นทางปัญญา และ 4) การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

1)  การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัด
ภูเก็ต 

ความเกี่ยวข้องระหว่างการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มีอิทธิพลทางบวกกับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต อย่างมีนัยสำคัญ  แสดงให้เห็นว่า การที่ผู้นำประพฤติ 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ตาม ผู้นำก็จะได้รับการยกย่อง เคารพนับถือ ไว้เนื้อเชื่อใจจากผู้
ตาม เมื่อผู้ตามเกิดความศรัทธาในตัวผู้นำย่อมส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Olvera (2017) และสอดคล้องกับแนวคิดทฤษของแบสในปี 1985 ที่ได้พัฒนามาจาก
แนวคิดเริ่มต้นเกี่ยวกับภาวะผู้นำของเบิร์น Burns (1978) โดยได้มีการกล่าวลักษณะของผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงไว้ว่าเป็นผู้นำที่พยายามเปลี่ยนแปลงความเชื่อและความคิดของผู้ตาม ให้เห็นถึงค่านิยม
และความสำคัญในการทำงานที่ดี โดยกระตุ้นให้ผู้ตามมีความตั้งใจที่จะทำงานเพ่ือให้องค์การประสบ
ความสำเร็จตามเป้าหมาย นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้ผู้ตามเกิดความต้องการภายใจ เช่น การประสบ
ความสำเร็จ การได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานและคนรอบข้าง  ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เองที่
ก่อให้เกิดความผูกพันในองค์การตามมา อีกทั้งยังสอดคล้องกัลป์งานวิจัยของ สมภพ ลัคนาชีวันต์ 
(2555) ที่ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางจิตวิทยา ความผูกพันในงาน และภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงของข้าราชการในสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คน
พิการ และผู้สูงอายุ (สท.) พบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ในทางบวกต่อความผูกพัน
ในงาน แสดงให้เห็นว่า เมื่อผู้นำประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ตาม ผู้ตามจะเกิดความเคารพและ
ศรัทธา ทำให้ผู้ตามเกิดความมั่นใจและเชื่อใจในผู้นำ ผู้ตามจะเกิดความผูกพันต่อองค์การ 

2)  การสร้างแรงบันดาลใจต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 
ความเกี่ยวข้องระหว่างการสร้างแรงบันดาลใจมีอิทธิพลทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ

ของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต อย่างมีนัยสำคัญ แสดงให้เห็นว่าการที่ผู้นำมอบหมายงานที่
สำคัญ มีคุณค่า และท้าทายให้กับผู้ตาม ผู้ตามจะรู้สึ กท้าทายและทุ่มเทการทำงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้งยังเป็นการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกับองค์การอีกด้วย นอกจากนี้
ผู้ตามที่มีการรับรู้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในด้านการสร้างแรงบันดาลใจในระดับสูง จะมีความ
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ผูกพันต่อองค์การในระดับสูงเช่นเดียวกัน อีกด้านหนึ่ง ผู้ตามที่มีการรับรู้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับต่ำ ก็จะมีความผูกพันต่อองค์การในระดับต่ำเช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ
แบสและอวาลิโอ Bass and Avolio (1994) ที่กล่าวว่า ผู้นำจะกระตุ้นให้ผู้ตามได้มีการทดลองทำสิ่ง
ใหม่ๆ หรือทำงานที่ท้าทายความสามารถ อีกทั้งยังให้โอกาสผู้ตามได้แสดงความสามารถ ความ
รับผิดชอบอย่างเต็มที่ เมื่อผู้ตามทำงานที่ ได้รับมอบหมายเสร็จตามวัตถุประสงค์ ผู้ตามจะเกิด
ความรู้สึกภาคภูมิใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งการที่ผู้ตามมีความภาคภูมิใจในตนเองจะทำให้มี
ความคาดหวังสูงเพ่ือต้องการทำผลงานให้ออกมาดีที่สุด ผู้ตามจะใช้ทักษะ ความรู้ที่มีออกมาอย่างเต็ม
ความสามารถเพ่ือความสำเร็จขององค์การ (Baker, 1992) อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรัสศรี 
ไกรนที (2539)ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับความ
ผูกพันต่อองค์การของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคใต้ พบว่า 
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยในด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป 
เขตภาคใต ้

3)  การกระตุ้นทางปัญญาต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 
ความเกี่ยวข้องระหว่างการกระตุ้นทางปัญญามีอิทธิพลทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ

ของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต อย่างมีนัยสำคัญ แสดงให้เห็นว่า การที่ผู้นำชักชวนให้ผู้ตามมี
กระบวนการคิดโดยตั้งคำถามหรือการรวมกลุ่มแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาต่างๆ เพ่ือหาวิธีการแก้ไข
ปัญหาด้วยมุมมองใหม่ๆในสถานการณ์เดิม เป็นการช่วยกระตุ้นผู้ตามให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมใหม่ๆ ทำให้ผู้ตามมีอิสระทางความคิดและจิตนาการ ซึ่งผู้ตามจะเน้นกระบวนการที่มุ่งในตัว
ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่แตกต่างไปจากเดิม ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากขึ้น ผู้ตามจะเกิดความภาคภูมิใจ เต็มใจที่จะทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจและความพยามยาม
อย่างสุดความสามารถเพ่ือประโยชน์และความสำเร็จขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี
ของควินและฮอลล์ (Hall & Quinn, 1983) ที่นำเสนอวิธีที่ผู้นำใช้ในการกระตุ้นทางปัญญา ซึ่งมีส่วน
ช่วยเพ่ิมความเต็มใจที่จะทำงานอย่างสุดความสามารถเพ่ือความผูกพันในการทำงานและความผูกพัน
ในองค์การ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พณิชา ปรีชา (2547) ที่ทำการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง คุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่
บริษัท สยามสตีล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน ) จากการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การของ
เจ้าหน้าที่บริษัท สยามสตีล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยรวม 

4)  การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมใน
จังหวัดภูเก็ต 
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ความเกี่ยวข้องระหว่างการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีอิทธิพลทางบวกกับความผูกพัน
ต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต อย่างมีนัยสำคัญ แสดงให้เห็นว่า การที่ผู้นำมีการดูแล
เอาใจใส่และเห็นความสำคัญของผู้ตาม โดยมองผู้ตามเป็นทรัพยากรบุคคลมากกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา 
ผู้นำมีการให้โอกาสผู้ตามและส่งเสริมผู้ตามเข้าร่วมอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนและพัฒนาความรู้และทักษะใน
การทำงานให้ผู้ตามอยู่เสมอ เพ่ือผู้ตามได้มีโอกาสเติบโตในสายงานที่ทำ รวมถึงมีการเปิดโอกาสให้ผู้
ตามได้แสดงความสามารถหรือความคิดเห็นในการทำงาน ผู้ตามจะเกิดความผูกพันต่อการทำงานและ
ความผูกพันต่อองค์การสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของบราวน์ (Brown, 1996) ที่กล่าวถึง 
พฤติกรรมของผู้นำที่มีการดูแลเอาใจใส่ คำนึงถึงความแตกต่างในด้านความต้องการของผู้ตามแต่ละ
บุคคล อีกทั้งยังยอมรับความแตกต่างของบุคคล กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนสื่อสาร 2 ทาง และจาก
ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธาริณี น้อยจาด (2555) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง การเสริมสร้างพลังอำนาจเชิงจิตวิทยา และความผูกพันในงานของบริษัท 
เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จากัด พบว่า การรับรู้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการคำนึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล มีความสัมพันธ์กับความผูกพันในงาน 

 
5.2.2 ความผูกพันต่อองค์การ 
ภาพรวมของการศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การในครั้งนี้ อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งความ

ผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต เป็นรูปแบบของการออกแบบการทำงานเพื่อให้
พนักงานทุกคนทำงานด้วยความมุ่งมั่น มีความตั้งใจที่จะบรรลุพันธกิจและเป้าหมายขององค์การ อีก
ทั้งยั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจและค่านิยมให้กับพนักงานทุกคน มีความต้องการที่จะประสบความสำเร็จ
ไปพร้อมๆกับองค์การและมีความสุขกับการทำงานในทุกๆวัน โดยความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ในปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างสูงในธุรกิจอุตสาหกรรม
โรงแรมและที่พัก มีโรงแรมใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย ทำให้เกิดตำแหน่งงานเพ่ิมขึ้นเป็นจำนวนมาก ด้วย
เหตุนี้การย้ายงานหรือเปลี่ยนงานบ่อยมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชิต เทพวรรณ์ (2554) 
ที่ได้ให้ทัศนะว่า ถ้าองค์การใดที่สามารถทำให้มีความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเกิดขึ้นได้รวดเร็ว
และมากขึ้น ก็จะสามารถทำให้พนักงานรักองค์การ อยากจะทำงานกับองค์การ ก็จะช่วยให้ลดอัตรา
การเข้าออกของงาน (Turnover rate) ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสามารถ
แบ่งงออกได้เป็น  ความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายแลค่านิยมขององค์การ การเต็มใจที่จะทางานเพ่ือ
องค์การอย่างเต็มกาลัง ความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป การปกป้อง
ชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การ มีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ และจากการศึกษา
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต พบว่า ความผูกพันต่อองค์การของ
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พนักงาน ประกอบด้วย ความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายแลค่านิยมขององค์การ การเต็มใจที่จะทำงาน
เพ่ือองค์การอย่างเต็มกำลัง มีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 

1)  ความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายแลค่านิยมขององค์การ 
ภาพรวมของการศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ ในด้านความเชื่อมั่น ยอมรับ

เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ผลการศึกษาพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งพนักงานที่มีความ
ผูกพันต่อองค์การ จะมีความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ เป็นลำดับต้นๆ โดย
องค์การสามารถสร้างความน่าเชื่อถือแก่พนักงาน อาจจะเป็นการสื่อสารหรือสื่อประชาสัมพันธ์
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การที่มีความชัดเจนและแน่นอนให้แก่พนักงานของตนเอง เพ่ือให้
พนักงานทุกคนในองค์การมีความเข้าใจและยอมรับต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ อันจะเป็น
การทำให้องค์การสามารถเดินหน้าไปได้อย่างถูกต้อง โดยอาจจะทำการสำรวจความต้องการของ
พนักงานว่าพนักงานต้องการให้เป้าหมายขององค์การเป็นอย่างไรและเป็นไปในทิศทางไหน จากนั้นนำ
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของพนักงานทุกคนมาเป็นตัวช่วยในการกำหนดเป้าหมายและค่านิยม
ขององค์เพ่ือให้พนักงานมีส่วนร่วมในการออกข้อเสนอหรือความคิดเห็นต่างๆ เมื่อพนักงานมีความ
เชื่อมั่นต่อองค์การ และทราบเป้าหมายละค่านิยมขององค์การอย่างชัดเจน ถ่องแท้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิไลพร คัมภิรารักษ์ (2542) และ Steers (1977) ที่กล่าวไว้ว่า พนักงานจะมีความรู้สึก
และพฤติกรรมที่แสดงออกมาต่อองค์การที่ตนเองทำงานอยู่ แสดงตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ และ
ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Robinson (2004) ที่ได้ให้ทัศนะว่า พนักงานจะมีการตระหนักถึง
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานขององค์การ มีการทำงานร่วมกันกับเพ่ือนร่วมงานเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของตนเองและเพ่ือนร่วมงาน นอกจากนี้พนักงานจะยอมรับ
จุดมุ่งหมายและค่านิยมขององค์การ เมื่อพนักงานเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในค่านิยมขององค์การ 
พนักงานจะเกิดความเชื่อใจและไว้วางใจในองค์การ เมื่อองค์การได้รับความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมาย
และค่านิยมขององค์การจากพนักงาน จึงทำให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การในท่ีสุด 

2)  การเต็มใจที่จะทำงานเพ่ือองค์การอย่างเต็มกำลัง 
ภาพรวมของการศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การในด้านความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่ง

ขององค์การ ผลการศึกษานี้พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยสิ่งที่จำเป็นในความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต คือ ความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ซึ่งเป็นข้อที่สำคัญข้อ
หนึ่งที่จะต้องสร้างให้เกิดเพ่ือที่จะทำให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การ การที่องค์การจะทำให้
พนักงานในองค์การเกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์การนั้น คือการที่ทำให้พนักงานมีความเชื่อมั่น ยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การแล้วยังจะต้องทำให้พนักงานมีทัศนคติและมุมมองที่ดีต่อองค์การ 
หัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงานทุกคน ซ฿งสอดคล้องกับแนวคิดของ Robinson (2004) ที่ได้มีการ
อธิบายคุณลักษณะของพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การว่าพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การ 
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เป็นพนักงานที่มีทัศนคติที่ดีต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์การ โดยทัศนคติที่ดีนั้นเป็นการเริ่มต้น
ไปสู่ความภาคภูมิใจในองค์การ ซึ่งจะต้องทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทำงานกับ
องค์การนี้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร (2554) กล่าวว่าองค์การจะต้องมี
การเสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของความภาคภูมิใจทั้งในด้านของการทำงานของตัว
พนักงานเอง และความภาคภูมิใจกับเพ่ือนร่วมงานคนอ่ืนๆในองค์การ แต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดไม่ได้และ
สำคัญมากที่สุด คือ การสร้างความภาคภูมิใจในองค์การ 

3)  การเต็มใจที่จะทำงานเพ่ือองค์การอย่างเต็มกำลัง 
ภาพรวมของการศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การในด้านการเต็มใจที่จะทำงานเพ่ือ

องค์การอย่างเต็มกำลัง ผลการศึกษานี้พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อองค์การเกิดความเชื่อมั่น 
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ และความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การแล้วนั้น 
สิ่งต่อมาที่ที่จะเกิดข้ึนคือการเต็มใจที่จะทำงานเพ่ืององค์การอย่างเต็มกำลังของพนักงาน โดยพนักงาน
จะเกิดความรู้สึกทุ่มเทและอุทิศตน ทั้งในด้านแรงกายและแรงใจที่จะทำงานให้กับองค์การอย่างสุด
ความสามารถและกำลัง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกันเทอร์ เชลดอน มาร์ชและแมนนารี่ (Kanter, 
1968; Sheldon 1971; Marsh and Mannari,1977) ที่ได้กล่าวไว้ว่าความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานเป็นความรู้สึกและทัศนคติที่ดีที่พนักงานมีต่อองค์การ เป็นการมองและประเมินองค์การในแง่
บวก พนักงานจะมีความรู้สึกจงรักภักดีต่อองค์การ ทำให้พนักงานนั้นมีความผูกพันต่อองค์การ โดย
พร้อมที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายออกมาอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งกำลังกายและกำลังใจ ทำ
ให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขและผลลัพธ์ที่ได้คืองานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นองค์การ
จะต้องเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การเพ่ือที่จะทำให้พนักงานมีความเต็มใจที่จะทำงานเพ่ือองค์การ
อย่างเต็มกำลัง ความสามารถ 

 

5.3 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 

5.3.1 ข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการ 
การศึกษาครั้งนี้ ได้มีการศึกษาถึง “แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

เพ่ือส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต” ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ มุ่ง
ศึกษาปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 4 ตัวแปร ได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญาและการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และ ปัจจัย
ความผูกพันต่อองค์การ ประกอบด้วย 5 ตัวแปร ได้แก่ ความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่านิยม
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ขององค์การ การเต็มใจที่จะทำงานเพื่อองค์การย่างเต็มกำลัง ความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพ
ขององค์การต่อไป การปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การ และความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์การ โดยภาพรวมของการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทั้ง 4 ตัว
แปร ได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญาและการ
คำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล สามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมใน
จังหวัดภูเก็ตได้ แต่สามารถพยากรณ์ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ ด้านการปกป้องชื่อเสียง
ภาพลักษณ์ขององค์การ และความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไปได้ดีที่สุด ซึ่ง
ผู้สนใจสามารถนำผลการศึกษาดังกล่าว ไปศึกษาวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับภาวะผ็นำการเปลี่ยนแปลง ด้าน
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญาและด้านการ
คำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลต่อความผูกพันต่อองค์การ ด้านความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิก
ภาพขององค์การต่อไป และการปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การ ในบริบทอ่ืนๆ ภายใต้
อุตสาหกรรมบริการ เนื่องจากปัญหาการลาออกและย้ายสถานที่ทำงานของพนักงานโรงแรมในอัตราที่
ค่อนข้างสูง ส่งผลให้องค์การไม่สามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทดแทนให้เพียงพอและตรงต่อ
ความต้องการขององค์การ อีกทั้งการรับพนักงานใหม่มีต้นทุนสูงกว่าการรักษาพนักงานเก่า โดยมี
ต้นทุนอันเกิดจากกระบวนการสรรหา การคัดเลือก การอบรมและพัฒนาทักษะและความสามารถของ
พนักงานเพ่ือให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน และต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการขาดแคลนพนักงานในการ
ดำเนินงานขององค์การ (กรกฎ พลพานิช, 2540; จิราพร เรืองทวีศิลป์, 2557) ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมี
ความเหมาะสมในการนำไปศึกษาต่อไป 

อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้มีข้อค้นพบเกี่ยวกับปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่
ไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การด้านความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่ านิยมขององค์การ 
การเต็มใจที่จะทำงานเพ่ือองค์การอย่างเต็มกำลัง และความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ โดย
ที่เมื่อพิจารณาปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ รายด้าน พบว่า ตัวแปรภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้าน
การสร้างแรงบันดาลใจ ไม่มีอิทธิพลต่อตัวแปรความผูกพันต่อองค์การ ด้านความเชื่อมั่น ยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ นอกจากนี้ตัวแปรภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญา ไม่มีอิทธิพลต่อตัวแปรความผูกพันต่อองค์การ ด้านการเต็มใจที่จะทำงานเพ่ือองค์การอย่าง
เต็มกำลัง และ ตัวแปรภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ไม่มี
อิทธิพลต่อตัวแปรความผูกพันต่อองค์การ ด้านความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ซึ่งมีความ
แตกต่างจากงานวิจัยในอดีต ทั้งนี้สามารถนำตัวแปรดังกล่าว ไปศึกษาในบริบทที่แตกต่างกัน เพ่ือนำ
ผลการศึกษาครั้งต่อไปมายืนยันว่าตัวแปรดังกล่าวมีอิทธิพลหรือไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ
องค์การ ด้านความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ด้านการเต็มใจที่จะทำงานเพ่ือ
องค์การอย่างเต็มกำลัง และด้านความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ หากมีอิทธิพล อาจเนื่อง
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มากจากสาเหตุกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มอ่ืน แต่หากไม่มีอิทธิพล แสดง
ว่า ปัจจุบันตัวแปรดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องต่อตัวแปรความผูกพันต่อองค์การ ด้านด้านความ
เชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ด้านการเต็มใจที่จะทำงานเพ่ือองค์การอย่างเต็ม
กำลัง และด้านความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ที่ทำให้ผู้คนในปัจจุบันมีระดับความคิดเห็น
แตกต่างจากระดับความคิดเห็นของผู้คนในอดีต 

 
5.3.2 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ 

1) แนวทางการพัฒนาความผูกพันต่อองค์การด้านค่านิยมของพนักงานโรงแรมใน
จังหวัดภูเก็ต ควรส่งเสริมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยผู้นำ
ให้คำแนะนำที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของบุคลากรเป็นรายบุคคล โดยผู้นำมีการส่งเสริม
และสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง เช่น การเข้าอบรมเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ เป็นต้น 
นอกจากนี้ ผู้นำเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความรู้และความสามารถในการทำงานได้อย่างเต็มที่ 
อีกทั้งผู้นำยังสร้างบรรยากาศในองค์การให้บุคลากรได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรมหรือ
สัมมนานอกสถานที่ขององค์การ เป็นต้น นอกจากนี้ผู้นำปฏิบัติตนต่อบุคลากรในองค์การ โดยคำนึงถึง
ความแตกต่างและความสามารถระหว่างบุคคล หากบุคลการปฏิบัติงานได้สำเร็จ ผู้นำให้ความยอมรับ
และชื่นชมอยู่เสมอ 

2) แนวทางการพัฒนาความผูกพันต่อองค์การด้านเต็มใจของพนักงานโรงแรมใน
จังหวัดภูเก็ต ควรส่งเสริมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยผู้นำ
ให้คำแนะนำที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของบุคลากรเป็นรายบุคคล โดยผู้นำมีการส่งเสริม
และสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง เช่น การเข้าอบรมเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ เป็นต้น 
นอกจากนี้ ผู้นำเปิดโฮกาสให้บุคลากรได้แสดงความรู้และความสามารถในการทำงานได้อย่างเต็มที่ 
อีกทั้งผู้นำยังสร้างบรรยากาศในองค์การให้บุคลากรได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรมหรือ
สัมมนานอกสถานที่ขององค์การ เป็นต้น นอกจากนี้ผู้นำปฏิบัติตนต่อบุคลากรในองค์การ โดยคำนึงถึง
ความแตกต่างและความสามารถระหว่างบุคคล หากบุคลการปฏิบัติงานได้สำเร็จ ผู้นำให้ความยอมรับ
และชื่นชมอยู่เสมอ 

3) แนวทางการพัฒนาความผูกพันต่อองค์การด้านคงอยู่ของพนักงานโรงแรมใน
จังหวัดภูเก็ต ควรส่งเสริมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยผู้นำ
ให้คำแนะนำที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของบุคลากรเป็นรายบุคคล โดยผู้นำมีการส่งเสริม
และสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง เช่น การเข้าอบรมเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ เป็นต้น 
นอกจากนี้ ผู้นำเปิดโฮกาสให้บุคลากรได้แสดงความรู้และความสามารถในการทำงานได้อย่างเต็มที่ 
อีกทั้งผู้นำยังสร้างบรรยากาศในองค์การให้บุคลากรได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรมหรือ
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สัมมนานอกสถานที่ขององค์การ เป็นต้น นอกจากนี้ผู้นำปฏิบัติตนต่อบุคลากรในองค์การ โดยคำนึงถึง
ความแตกต่างและความสามารถระหว่างบุคคล หากบุคลการปฏิบัติงานได้สำเร็จ ผู้นำให้ความยอมรับ
และชื่นชมอยู่เสมอ 

4) แนวทางการพัฒนาความผูกพันต่อองค์การด้านภาพลักษณ์ของพนักงานโรงแรมใน
จังหวัดภูเก็ต ควรส่งเสริมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจ โดยผู้นำสร้างและ
ส่งเสริมให้บุคลากรมองเห็นเป้าหมายในการพัฒนาองค์การร่วมกัน อีกทั้งผู้นำพูดให้บุคลากรเห็นถึง
ความไว้วางใจซึ่งกันและกันที่สามารถช่วยให้เอาชนะอุปสรรคได้ ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ให้แก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ผู้นำทำให้บุคลากรเกิดความรู้ว่างานที่ทำอยู่เป็นสิ่งที่สำคัญ
และน่าภูมิใจ เป็นการช่วยให้บุคลากรมีการทำงานที่มีชีวิตชีวาและสร้างเจตคติที่ดีในการทำงาน
ระหว่างกันและกัน 

 
5.3.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

จากผลศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพ่ือส่งเสริมความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต” พบว่า ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ตัวแปร ได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้น
ทางปัญญาและการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และ ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ มีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป และด้านการ
ปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว อาจนำไปศึกษา
ในบริบทอ่ืน เช่น บริบทเชิงพ้ืนที่ เนื่องจากการศึกษาในครั้งได้มุ่งเน้นศึกษาในกลุ่มโรงแรม ระดับ 3 – 
5 ดาว ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมโรงแรมไทย ในจังหวัดภูเก็ต ผู้สนใจอาจจำไปศึกษาในพ้ืนที่อ่ืนๆของ
ประเทศไทย เช่น กรุงเทพมหานคร เพราะมีโรงแรมจำนวนมาก อีกท้ังยังมีการแข่งขันทางธุรกิจสูง ทำ
ให้อัตราการลาออกหรือเปลี่ยนงานสูงตามเช่นกัน หรือการศึกษาในบริบทของอุตสาหกรรมบริการ
อ่ืนๆ เช่น ธุรกิจร้านอาหาร ที่กำลังประสบกับปัญหาขาดแคลนพนักงาน เนื่องจากพนักงานมีอัตรา
การลาออกและเปลี่ยนงานสูง เช่นเดียวกันกับธุรกิจโรงแรม นอกจากนี้ยังสามารถนำไปศึกษาในบริบท
ประเภทธุรกิจอ่ืนๆ เช่น โรงงานอุตสากรรม เนื่องจากโรงงานต่างๆ ตระหนักดีว่าความผูกพันของ
พนักงานเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากพนักงานส่วนหนึ่งเป็นคนในชุมชนรอบโรงงาน หากพนักงานมีความ
ผูกพันต่อองค์กร ย่อมนำมาซ่ึงความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบ (ดุษฎี อายุวัฒน์, วณิชชา ณรงค์ชัย
, & ณัฐวรรธ อุไรอำไพ, 2560) 
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ประวัติการศึกษา ศิลปศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความ

ยั่งยืน สาขาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสบการณ์การทำงาน ประสบการณ์การทำงาน  
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เรื่อง แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพ่ือส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
โรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 

คำชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้จัดทำ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาในหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ทางผู้วิจัยใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามทุกข้อเพ่ือความสมบูรณ์ของ
ข้อมูล แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมา
ประยุกต์ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจ 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ 
ส่วนที่ 2 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
ส่วนที่ 3 ความผูกพันต่อองค์การ 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่าง
สูง 

ส่วนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ 
คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ลงในช่อง  หน้าคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 

1. เพศ 

 1) ชาย    2) หญิง 

2. อายุ 
 1) ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี  2) 21 – 30 ปี 
 3) 31 – 40 ปี    4) 41 – 50 ปี 
 5) 51 ปีขึ้นไป 

3. สถานภาพ 

 1) โสด    2) สมรส/ อยู่ด้วยกัน 

 3) หย่าร้าง/ หม้าย/ แยกกันอยู ่
4. ระดับการศึกษา 

 1) ต่ำกว่าปริญญาตรี   2) ปริญญาตรี 
 3) สูงกว่าปริญญาตรี 
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5. ตำแหน่งงานในปัจจุบัน 

 1) พนักงานระดับปฏิบัติการ  2) พนักงานระดับหัวหน้างาน 

 3) พนักงานระดับผู้จัดการ 

6. ระดับโรงแรม 

 1) 3 ดาว    2) 4 ดาว 

 3) 5 ดาว 
7. อายุงาน 

 1) น้อยกว่า 5 ปี   2) 5 – 10 ปี 
 3) มากกว่า 10 ปี 

8. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 1) ต่ำกว่า 15,000 บาท   2) 15,000 – 25,000 บาท 

 3) มากกว่า 25,000 บาท 
 

ส่วนที่ 2 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ลงในช่องว่าง โดยเลือกตอบเพียง 1 คำตอบ เพ่ือแสดงถึงระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตามความคิดเห็นของท่าน 

  5 หมายความว่า เห็นด้วยมากที่สุด  ต่อภาวะผู้ น ำการเปลี่ ยนแปลงใน
องค์การของท่าน 

  4 หมายความว่า เห็นด้วยมาก  ต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์การของ
ท่าน 
  3 หมายความว่า เห็นด้วยปานกลาง  ต่ อภาวะผู้ น ำการเปลี่ ยนแปลงใน
องค์การของท่าน 
  2 หมายความว่า เห็นด้วยน้อย  ต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์การของ
ท่าน 
  1 หมายความว่า เห็นด้วยน้อยท่ีสุด  ต่ อภาวะผู้ น ำการเปลี่ ยนแปลงใน
องค์การของท่าน 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
1.1 ผู้นำให้เกียรติผู้ร่วมงานอยู่เสมอ ไม่เปิดเผยความลับของบุคลากร 5 4 3 2 1 

1.2 เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤติ ผู้นำสามารถควบคุมอารมณ์และพลิก 5 4 3 2 1 
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ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

วิกฤติให้เป็นโอกาสได้ 
1.3 ผู้นำเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม เช่น การ

มาทำงานในวันหยุด  

5 4 3 2 1 

1.4 ผู้นำพูดจาไพเราะ ใช้คำสุภาพ มีความเป็นกันเองกับผู้ร่วมงาน
อย่างสม่ำเสมอ 

5 4 3 2 1 

1.5 ผู้นำเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน
ได้ตลอดเวลา 

5 4 3 2 1 

1.6 ผู้นำมีวิสัยทัศน์และสามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้องตาม
ข้อเท็จจริง 

5 4 3 2 1 

2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

2.1 ผู้นำสร้างและส่งเสริมให้บุคลากรมองเห็นเป้าหมายในการพัฒนา
องค์การร่วมกัน 

5 4 3 2 1 

2.2 ผู้นำพูดให้ท่านเกิดความรู้สึกว่างานที่ทำอยู่เป็นสิ่งสำคัญและน่า
ภูมิใจ 

5 4 3 2 1 

2.3 ผู้นำสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ 5 4 3 2 1 

2.4 ผู้นำกระตุ้นให้บุคลากรมีการทำงานที่เป็นทีมอย่างมีชีวิตชีวาและ
สร้างเจตคติท่ีดีในการทำงาน 

5 4 3 2 1 

2.5 ผู้นำพูดให้บุคลากรเห็นถึงความไว้วางใจซึ่งกันและกันที่สามารถ
ช่วยให้เอาชนะอุปสรรคได้ 

5 4 3 2 1 

2.6 ผู้นำกระตุ้นบุคลากรให้รู้สึกว่าตนเองมีค่าและสามารถช่วย
องค์การฝ่าฟันอุปสรรคได้ 

5 4 3 2 1 

3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

3.1 ผู้นำมีการกระตุ้นบุคลากรให้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นใน
องค์การเพ่ือหาแนวทางใหม่ๆมาช่วยแก้ไขปัญหา 

5 4 3 2 1 

3.2 ผู้นำมีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหม่ๆในการพิจารณา
ปัญหาและการหาคำตอบของปัญหา 

5 4 3 2 1 

3.3 ผู้นำมีการกระตุ้นให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นและไม่วิจารณ์
ความคิดเห็นของบุคลากร 

5 4 3 2 1 

3.4 ผู้นำทำให้บุคลากรรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นสิ่งท้าทายและเป็น 5 4 3 2 1 
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ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

โอกาสที่ดีท่ีจะแก้ปัญหาร่วมกัน 

3.5 ผู้นำจะสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรว่าปัญหาทุกอย่างต้องมี
วิธีแก้ไข แม้บางปัญหาจะมีอุปสรรคมากมาย 

5 4 3 2 1 

3.6 ผู้นำกระตุ้นให้บุคลากรให้ตั้งคำถามต่อค่านิยมของตนเอง เพ่ือให้
บุคลากรตระหนัก เข้าใจและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 

5 4 3 2 1 

4. ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

4.1 ผู้นำให้คำแนะนำที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อความเจริญก้าวหน้า
ของบุคลากรเป็นรายบุคคล 

5 4 3 2 1 

4.2 ผู้นำส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง เช่น การส่งไปเข้าร่วมอบรม 

5 4 3 2 1 

4.3 ผู้นำปฏิบัติต่อบุคลากร โดยคำนึงถึงความแตกต่างและ
ความสามารถระหว่างบุคคล 

5 4 3 2 1 

4.4 ผู้นำสร้างบรรยากาศในองค์การให้บุคลากรได้มีปฏิสัมพันธ์
ร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรมหรือสัมมนานอกสถานที่ของ
องค์การ  

5 4 3 2 1 

4.5 ผู้นำเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความรู้และความสามารถใน
การทำงานได้อย่างเต็มที่ 

5 4 3 2 1 

4.6 ผู้นำยอมรับและชื่นชมต่อบุคลากรเมื่อปฏิบัติงานได้สำเร็จ 5 4 3 2 1 
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ภาคผนวก ข 
แบบตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือของผูเ้ชี่ยวชาญ 

การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) 
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แบบตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือของผู้เชี่ยวชาญ 
การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ 

(Index of Item Objective Congruence: IOC) 
 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของผู้เชี่ยวชาญการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนา
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพ่ือส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต” 
มีเกณฑ์การให้คะแนนค่าดัชนี IOC ดังนี้ 

-1 หมายถึง ข้อคำถามไม่สอดคล้องกับนิยามปฏิบัติการที่ต้องการวัด 
 0 หมายถึง ไม่อาจตัดสินว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องหรือไม่สอดคล้อง 
 1 หมายถึง ข้อคำถามมีความสอดคล้องกับนิยามปฏิบัติการที่ต้องการวัด 
 

ข้อคำถามในแบบสอบถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 

ลักษณะประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

2. อายุ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

3. สถานภาพ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

4. ระดับการศึกษา 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

5. ตำแหน่งงานในปัจจุบัน 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

6. อายุงาน 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

7. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

1. ผู้นำให้เกียรติผู้ร่วมงานอยู่เสมอ ไม่เปิดเผยความลับของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

2. เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤติ ผู้นำสามารถควบคุมอารมณ์และ
พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสได้ 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

3. ผู้นำเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม เช่น 
การมาทำงานในวันหยุด 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

4. ผู้นำพูดจาไพเราะ ใช้คำสุภาพ มีความเป็นกันเองกับ
ผู้ร่วมงานอย่างสม่ำเสมอ 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อคำถามในแบบสอบถาม ผู้เชี่ยวชาญ ค่า 
IOC 

แปลผล 

5. ผู้นำเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

6. ผู้นำมีวิสัยทัศน์และสามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง
ตามข้อเท็จจริง 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

1. ผู้นำสร้างและส่งเสริมให้บุคลากรมองเห็นเป้าหมายในการ
พัฒนาองค์การร่วมกัน 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

2. ผู้นำพูดให้ท่านเกิดความรู้สึกว่างานที่ทำอยู่เป็นสิ่งสำคัญและ
น่าภูมิใจ 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

3. ผู้นำสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

4. ผู้นำกระตุ้นให้บุคลากรมีการทำงานที่เป็นทีมอย่างมีชีวิตชีวา
และสร้างเจตคติที่ดีในการทำงาน 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

5. ผู้นำพูดให้บุคลากรเห็นถึงความไว้วางใจซึ่งกันและกันที่
สามารถช่วยให้เอาชนะอุปสรรคได้ 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

6. ผู้นำกระตุ้นบุคลากรให้รู้สึกว่าตนเองมีค่าและสามารถช่วย
องค์การฝ่าฟันอุปสรรคได้ 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

1. ผู้นำมีการกระตุ้นบุคลากรให้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆที่
เกิดข้ึนในหน่วยงานเพ่ือหาแนวทางใหม่ๆมาช่วยแก้ไขปัญหา 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

2. ผู้นำมีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหม่ๆในการ
พิจารณาปัญหาและการหาคำตอบของปัญหา 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

3. ผู้นำมีการกระตุ้นให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นและเหตุผล
และไม่วิจารณ์ความคิดของบุคลากร 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

4. ผู้นำทำให้บุคลากรรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นสิ่งท้าทายและ
เป็นโอกาสที่ดีที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

5. ผู้นำจะสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรว่าปัญหาทุกอย่างต้องมี
วิธีแก้ไข แม้บางปัญหาจะมีอุปสรรคมากมาย 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

6. ผู้นำกระตุ้นให้บุคลากรให้ตั้งคำถามต่อค่านิยมของตนเอง 
เพ่ือให้บุคลากรตระหนัก เข้าใจและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

1. ผู้นำให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของ
บุคลากรเป็นรายบุคคล 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

2. ผู้นำส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพ เช่น 
การส่งให้ไปฝึกอบรม 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

3. ผู้นำปฏิบัติต่อบุคลากร โดยคำนึงถึงความสามารถและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

4. ผู้นำสร้างบรรยากาศในองค์การให้บุคลากรได้มีปฏิสัมพันธ์
กัน เช่น การจัดสัมมนานอกสถานที่ 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

5. ผู้นำเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความสามารถในการ
ทำงานได้อย่างเต็มที่ 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

6. ผู้นำแสดงการยอมรับและชื่นชมต่อบุคลากรเมื่อปฏิบัติงานได้
สำเร็จ 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความเชื่อม่ัน ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 

1. ท่านคิดว่าเป้าหมายและนโยบายขององค์การเป็นสิ่งไม่
แน่นอน 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

2. ท่านยอมรับและเห็นด้วยกับวัฒนธรรมขององค์การ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

3. ท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

4. ท่านคิดว่าเป้าหมายของการปฏิบัติงานในองค์การมีความ
สอดคล้องกับแนวคิดของท่าน 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

5. ท่านคิดว่าการบริหารงานขององค์กรมีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ความผูกพันต่อองค์การ ด้านการเต็มใจที่จะทำงานเพื่อองค์การอย่างเต็มกำลัง 

1. ท่านเต็มใจอุทิศแรงกายและแรงใจในการปฏิบัติงานเพ่ือ
ความเจริญก้าวหน้าขององค์การ 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

2. ท่านทุ่มเทและใช้ความรู้ความสามารถเต็มที่ให้กับงานที่ท่าน
ได้รับมอบหมายเพ่ือให้งานบรรลุผลสำเร็จ 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

3. ท่านมีความตั้งใจเป็นอย่างมากท่ีจะทำให้องค์การประสบ
ความสำเร็จ 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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4. ท่านเต็มใจปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

5. ท่านพร้อมยกเลิกการทำงานนั้นๆเมื่อพบอุปสรรคในการ
ทำงาน 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป 

1. ท่านมีความเชื่อมั่นว่าการทำงานกับองค์การนี้จะทำให้ท่านมี
ความสุขและรักท่ีจะทำงานอยู่ที่องค์การนี้ตลอดไป 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

2. ท่านรู้สึกว่าการทำงานกับองค์การนี้เป็นการตัดสินใจถูกต้อง 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

3. ท่านรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การอย่างแท้จริง 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

4. ท่านรู้สึกว่าอยากทำงานกับองค์การนี้ไปตลอดชีวิตการ
ทำงาน 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

5. แม้ว่าท่านมีโอกาสเปลี่ยนงานหรือโอนย้ายไปอยู่กับองค์การ
อ่ืนและมีรายได้สูงขึ้น แต่ท่านก็สมัครใจที่จะยังคงทำงานกับ
องค์การนี้ต่อไป 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ความผูกพันต่อองค์การ ด้านการปกป้องช่ือเสียงภาพลักษณ์ขององค์การ 

1. ท่านมีความยินดีที่จะปกป้องชื่อเสียงขององค์การ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

2. ท่านรู้สึกว่าการรักษาผลประโยชน์ขององค์การเป็นเรื่อง
สำคัญ 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

3. ท่านรู้สึกไม่พอใจเมื่อมีผู้กล่าวถึงองค์การของท่านในด้านลบ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

4. ท่านกล่าวถึงและแนะนำบุคคลอื่นเกี่ยวกับองค์การในทางท่ีดี 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

5. ท่านประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพ่ือ
ภาพลักษณ์ขององค์การ 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 

1. ท่านรู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้ทำงานกับองค์การนี้ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

2. ท่านรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การที่ทำให้องค์การ
สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

3. ท่านรู้สึกอยากเป็นตัวแทนขององค์การในการร่วมกิจกรรม
ทั้งภายในและภายนอกองค์การ 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

4. ท่านรู้สึกว่าการทำงานที่นี่จะทำให้ชีวิตท่านมีความสุข 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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5. หากท่านลาออกจะไม่มีผลกระทบใดๆเกิดขึ้นกับองค์การนี้ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

ขอความอนุเคราะห์เกบ็แบบสอบถามในการทำวิทยานิพนธ์ 
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ภาคผนวก ง 
ผลการทดสอบความเชือ่มั่นของแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

ผลการทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
สำหรับการทดสอบหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 

(Alpha Coefficient) หากข้อคำถามที่มากกว่า 0.7 ขึ้นไป สามารถสรุปได้ว่ามีความน่าเชื่อถือในการ
นำแบบสอบถามไปใช้ ซึ่งผลการทดสอบสามารถแยกตามแต่ละตัวแปร ประกอบด้วยปัจจัยด้านการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ปัจจัยดึด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ปัจจัยด้านการกระตุ้นทางปัญญา และ
ปัจจัยด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.1 ต่อไปนี้ 
 
ภาคผนวก 1 ผลการนำแบบสอบถามไปทดลองใช้ 
 

ตัวแปร ข้อที่ Alpha 
Coefficient 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์            0.988 
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ                                         0.946 
3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา                                         0.950 
4. ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล                                                           0.949 

ความผูกพันต่อองค์การ 

1.ความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ         0.953 
2.การเต็มใจที่จะทำงานเพ่ือองค์การอย่างเต็มกำลัง                                  0.915 
3. ความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป                   0.915 
4. การปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การ                    0.912 
5. ความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ                                  0.955 
 

จากการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม พบว่า โดยภาพรวมได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 
(Alpha Coefficient) เท่ากับ .928 ซึ่งสามารถแยกตามแต่ละตัวแปร ประกอบด้วยปัจจัยการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า  .988 ปัจจัยการสร้างแรงบันดาลใจ มีค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่า เท่ากับ .946 ปัจจัยการกระตุ้นทางปัญญา มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า เท่ากับ .950 
ปัจจัยการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า เท่ากับ .949 ปัจจัยความเชื่อมั่น 
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า .953 ปัจจัยการเต็มใจที่จะทำงาน
เพ่ือองค์การอย่างเต็มกำลัง มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า .915 ปัจจัยความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิก



111 
 
ภาพขององค์การต่อไป มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า .915 ปัจจัยการปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ของ
องค์การ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า .912 และปัจจัย ความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การมีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า .955 จึงสรุปได้ว่า แบบสอบถามชุดนี้สามารถนำไปใช้เก็บข้อมูลกับตัวอย่างและ
พ้ืนที่ศึกษาจริงได้ 
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