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ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานธุรกิจโรงแรม
ในกรุงเทพมหานคร∗
ภูวดล บุญอ่ํา∗∗
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับความผูกพันในองค์การ (2) เปรียบเทียบระดับความ
ผูกพันในองค์การของพนักงานธุรกิจโรงแรมจําแนกตามลักษณะทางชีวสังคม และ (3) ปัจจัยที่มีผลต่อความ
ผูกพัน ในองค์การของพนักงานธุรกิ จโรงแรมในกรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาในรู ปแบบของการวิจั ยเชิ ง
ปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ พนักงานธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้เ ป็น สถิติเ ชิงพรรณนา ใช้
ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าพิสัย เพื่ออธิบายข้อมูลที่ศึกษา สถิติสําหรับการทดสอบ
หาความแตกต่าง ใช้สถิติในการวิเคราะห์ คือ ค่า t-test ค่า F-test และค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ใช้วิเคราะห์
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันในองค์การของพนักงานธุรกิจโรงแรม กําหนด
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัยพบว่า พนักงานธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.0 มีอายุ
21-30 ปี ร้อยละ 45.3 เป็นโสด ร้อยละ 53.3 มีระดับการศึกษาชั้นปริญญาตรีหรือสูงกว่าร้อยละ 39.7 มี
ระยะเวลาการทํางาน 1-5 ปี ร้อยละ 51.5 ในตําแหน่งระดับปฏิบัติการ ร้อยละ 69.0 ส่วนปัจจัยด้านลักษณะ
งาน มาตรฐานการปฏิบัติงานและบรรยากาศในการทํางาน มีค่าเฉลี่ย 3.48 นโยบายและลักษณะการบริหาร
จัดการมีค่าเฉลี่ย 2.87 และพบว่า มีความรู้สึกผูกพันในองค์การในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.54 ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ระดับความผูกพันในองค์การของพนักงานธุรกิจโรงแรมใน
กรุงเทพมหานครจําแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส และระยะเวลาการทํางานต่างกันมีความ
ผูกพันในองค์การไม่แตกต่างกัน และพนักงานที่มีตําแหน่งต่างกันมีความผูกพันในองค์การแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพนักงานที่มีตําแหน่งในระดับบริหารจะมีความรู้สึกผูกพันสูงกว่าพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ ส่วนความคิดเห็นความผูกพันในองค์การของพนักงานธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพมหานคร
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปัจจัยด้านลักษณะงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน บรรยากาศในการทํางาน (r=0.512)
และปัจจัย ด้า นนโยบายและลักษณะการบริหารจัด การ (r=0.369) ซึ่งแสดงให้เ ห็น ว่า เมื่อลักษณะงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน บรรยากาศในการทํางาน นโยบายและลักษณะการบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้นจะมีผล
ทําให้ความผูกพันในองค์การเพิ่มมากขึ้น
คําสําคัญ: ความผูกพันในองค์การ พนักงานธุรกิจโรงแรม ธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพมหานคร

∗

ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพ
∗∗
นักศึกษาปริญญาโท
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Factors Affecting Organizational Commitment of
Hotel Business Employees in Bangkok∗
Phuwadon Boon-Um∗∗
Abstract
The objectives of research were to study (1) the employee’s level of commitment,
(2) the comparison between the employee’s level of organizational commitment classified
by bio-social and (3) the factors affecting organizational commitment of hotel business
employees in Bangkok by quantitative research; 400 samples from hotel business employees
in Bangkok by multistage sampling were applied. Research tool was questionnaire. Statistical
analysis: t-test, F-test and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient was used with
.05 level of significance.
The findings indicated: the most of the samples were female, 21–30 years old
(45.3%), single (53.3%), bachelor’s degree or higher (39.7%), 1-5 years of working period
(51.5%), consisted of 69.0 worked at the operational level. The average of factors of working
characteristics, operational standard and working environment was 3.48; policy and
management characteristics was 2.87, and the overall sense of organizational commitment
was 3.54, at the medium level. The result of hypothesis found that the level of employees
commitment in the organization of hotel business in Bangkok categorised by sex, age,
educational, marital status and working period was not different. The employees with
different positions have different organizational commitment at .05 level of significance. The
employees at the executive level have more sense of commitment than the operational
level. Moreover, the organizational commitment of hotel business employees in Bangkok
had positive relationship with factors of working characteristics, operational standards working
and environment (r=0.512), policy and management characteristics (r=0.369) which showed
that if these factors increased, the organizational commitment would be increased as well.
Key words: Organizational Commitment; Hotel Business Employees;
Hotel Business in Bangkok

∗
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บทนํา
ประเทศไทยเป็ น ประเทศที่ มี ค ว าม
หลากหลายของทรั พ ยากรทางธรรมชาติ แ ละ
วัฒ นธรรม อี กทั้ งมี อารยธรรมที่ สื บ ต่ อกั น มาเป็ น
ระยะเวลายาวนาน ทําให้มีโบราณสถานโบราณวัตถุ
รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ อยู่ทุกภาคของ
ประเทศไทย ปัจจัยดังกล่าวทําให้ประเทศไทยเป็น
แหล่ งท่ องเที่ ยวที่ มีคุณภาพ มี ขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวจนติดอันดับประเทศ
ที่ น่ า ท่ อ งเที่ ย วที่ สุ ด ในโลก และมี นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ต่า งประเทศเดิน ทางเข้า มาท่องเที่ย วจํ านวนมาก
ทําให้ธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
การบริการมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีบทบาท
สํา คั ญ ต่ อเศรษฐกิ จ ของประเทศในการสนั บ สนุ น
การกระจายรายได้ การจ้างงานให้กับประชาชน และ
สร้ า งรายได้ ให้ กับ ประเทศนั บ แสนล้ า นบาทต่ อ ปี

11

การใช้ จ่ า ยที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย มีผลต่อรายได้
ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก เช่น ธุรกิจการ
บริการด้านที่พัก ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านการ
บริ ก ารนํ า เที่ ย ว ด้ า นการบริ ก ารอาหารและ
เครื่ องดื่ ม เป็ น ต้ น ส่ งผลต่ อการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
สั ง คมของประเทศไทยให้ มี ค วามก้ า วหน้ า และ
เจริญเติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รายได้จากการท่องเที่ยว 574.5 พันล้าน
บาท ในปี 2551 เพิ่มขึ้นเป็น 592.8 พันล้านบาท
และ 983.9 พันล้านบาท ในปี 2553 และ 2555
ตามลํ า ดั บ นอกจากนี้ ยั ง ส่ ง ผลให้ ธุ ร กิ จ การผลิ ต
สิ น ค้ า และบริ ก ารต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ธุ ร กิ จ
ทางตรงและทางอ้ อ มขยายตั ว เพื่ อ รองรั บ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งประเทศที่
กําลังเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในทุกภูมิภาคของไทย

ตารางที่ 1 จํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวในช่วงปี 2551-2555
ปี
2551
2552
2553
2554
2555

จํานวนนักท่องเที่ยว
(ล้านคน)

อัตราการเปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

14.5
14.1
15.9
19.2
22.3

10.2
7.5
10.5
10.8
5.8

รายได้จากการท่องเที่ยว
(พันล้านบาท)

อัตราร้อยละของรายได้ต่อ GDP

574.5
510.3
592.8
776.2
983.9

6.3
5.6
5.9
6.1
6.0

ที่มา: กรมการท่องเที่ยว (2556)

ธุ ร กิ จ ในอุ ต สาหกรรมการท่ องเที่ ย วและ
การบริการในปี 2555 ที่สามารถทํารายได้มากที่สุด
ได้แก่ ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

และธุ รกิ จสิ นค้ าของที่ร ะลึ กตามลํา ดับ โดยธุร กิ จ
โรงแรมมีบทบาทและความสําคัญมากที่สุดในการ
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

ตารางที่ 2 ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในธุรกิจการท่องเที่ยวในช่วงปี 2551-2555 (หน่วย: ร้อยละ)
รายการ/ปี
ค่าที่พัก
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าบริการการท่องเที่ยว
ค่าพาหนะในการเดินทาง
ค่าซื้อสินค้าที่ระลึก
ค่าใช้จ่ายเพื่อการบันเทิง
เบ็ดเตล็ด
รวม
ที่มา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2556)

2551
28.74
17.90
4.84
10.12
24.60
11.50
2.30
100.00

2552
29.89
18.07
3.80
10.30
24.83
11.51
1.60
100.00

2553
30.06
18.54
3.72
10.25
24.28
11.59
1.56
100.00

2554
31.99
18.72
3.77
10.36
23.92
9.67
1.57
100.00

2555
33.09
18.68
3.89
10.26
20.87
11.90
1.31
100.00
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ธุ ร กิ จ โรงแรมเป็ น ธุ ร กิ จ ที่ มุ่ ง เน้ น การให้
บริการ และต้องติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรง
พนั กงานในธุ รกิ จโรงแรมจึ งจํ าเป็ นต้ องมี ทั กษะที่
สําคั ญหลายด้ าน เช่ น การติดต่อสื่อสารภาษา
ต่างประเทศ และการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา เป็นต้น
การคัดเลือกบุคลากร และการรับพนักงานใหม่ใน
การให้บริการให้เพียงพอและตรงตามความต้องการ
มีต้นทุนสูงกว่าการรักษาพนักงานเก่า ต้นทุนเหล่านี้
ได้แก่ การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนา และ
ต้นทุนค่าเสียโอกาส เป็นต้น องค์การต่าง ๆ จึงหัน
มาให้ความสําคัญกับการรักษาพนักงานเชิงรุกมาก
ขึ้น เนื่องจากมีต้นทุนต่ํากว่า ใช้ระยะเวลาน้อยกว่า
งานภายในองค์ การยั งสามารถดํ าเนิ นไปได้ อย่ า ง
ต่อเนื่อง และที่สําคัญ คือ การพัฒนาองค์ความรู้
ให้ แก่ พนั ก งานเก่ า ที่ มีความรู้ ความชํ า นาญระดั บ
หนึ่งแล้ว สามารถทําได้ง่า ยกว่า การรับ พนักงาน
ใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์หรือไม่มีองค์ความรู้ ที่
เกี่ยวข้องกับงาน (วิโรจน์ ลักขณาอดิศร, 2550) การ
ที่ธุรกิจโรงแรมพยายามหากลยุทธ์ เพื่อดึงดูดลูกค้า
ให้ มาใช้ บริ การอี ก เพื่ อสร้ างความประทั บใจให้ แก่
ลู กค้ า อยู่ เ สมอ และทํ าให้ ผู้ ป ระกอบการต้ องวาง
แผนการบริหารจัดการอย่ างมีประสิทธิ ภาพ ต้อง
อาศั ย ผู้ บริ ห ารมื ออาชี พ และบุ คลากรที่ มี ความรู้
ความสามารถ และทักษะในการให้บริการเป็นอย่างดี
แนวทางการให้ บริ การของพนั กงานแต่ ละคนจะยึ ด
การปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ ความ
ภาคภูมิใจในอาชีพ มีค่านิยมในการบริการที่ดี และมี
ทัศนคติที่ดีในการทํางาน องค์ประกอบสําคัญที่ทํา
ให้พนักงานมีคุณลักษณะข้างต้น คือ ความผูกพันใน
องค์การ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของพฤติกรรมองค์การ
ที่ทําให้ การดํ าเนินงานขององค์การเกิ ดประสิทธิผล
สมาชิ กขององค์ การมี ความพึ งพอใจในการทํ างาน
และช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนงาน สมาชิกองค์การที่
มี ค วามผู ก พั น ในองค์ ก ารมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะอยู่ กั บ
องค์ การนานกว่ า และเต็ มใจที่ จะทํ างานอย่ างเต็ ม
ความสามารถเพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ธุร กิจ โรงแรมเป็น ธุร กิจ ที ่ม ีล ัก ษณะ
พิเศษเป็นธุรกิจที่มีความอ่อนไหวมาก เมื่อได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ มีอัตราการแข่งขันสูง
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส่งผลโดยตรงต่อ
อัตราการเข้า ออกงานสู ง (Turn Over) ของ
พนั กงานโรงแรมทุ กระดั บ โดยเฉพาะโรงแรมใน
เมืองท่องเที่ย วขนาดใหญ่ การวิจัย ครั้ง นี้จึงมุ่ง
การทํ า ความเข้ า ใจพนั ก งานธุ ร กิ จ โรงแรม ใน
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็น เมื องหลวงของประเทศ
แนวคิดการบริห ารสมัยใหม่ที่ใช้ ในการดูแลรักษา
พนักงานให้อยู่กับองค์การ และกระตุ้นให้พนักงาน
เหล่านั้นสร้างผลงานให้องค์การและตรงกับความ
พยายามของโรงแรมในการสร้างความผูกพันของ
พนักงานกับโรงแรมอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพที่ใช้ใ น
การวิจัยครั้งนี้คือ แนวคิดความผูกพันในองค์การ
ของพนักงาน (Saks, 2006) ผลการวิจัยครั้งนี้จะ
นํ า ไปใช้ ใ นการเสนอแนะโรงแรมให้ ส ามารถ
ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหาร การวางแผน การสร้าง
แรงจู ง ใจในการทํ า งาน ให้ พ นั ก งานมี ค วามรั ก
ความศรัทธา ความผูกพันในโรงแรม และจะส่งผล
ต่อความสําเร็จในการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรม
โดยมี แ นวคิ ด ที่ ว่ า พนั ก งานธุ ร กิ จ โรงแรมที่ มี
คุ ณ ภาพดี จะส่ ง ผลให้ โ รงแรมมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ที่
สามารถบรรลุนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
อย่างมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาระดั บความผู กพั นในองค์ การ
ของพนักงานธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพมหานคร
2. เพื ่อ ศึก ษาเปรีย บเทีย บระดับ ความ
ผู ก พั น ในองค์ ก ารของพนั ก งานธุ ร กิ จ โรงแรม
ในกรุ ง เทพมหานคร จํา แนกตามลั ก ษณะทาง
ชีวสังคม
3. เพื ่อ ศึก ษาปัจ จัย ที ่ม ีผ ล ต่อ คว าม
ผูก พัน ในองค์ก ารของพนัก งานธุร กิจ โรงแรมใน
กรุงเทพมหานคร

วรสารเทคโนโลยี
วารสารเทคโนโลยีภภาคใต้
าคใต้ปีปีทที่ 6ี่ 8ฉบัฉบับบทีที่ 2่ 1กรกฎาคม
มกราคม – ธัมินถวาคม
ุนายน 2556
2558
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ใช้ วิ ธี เลื อกแบบโควต้ า ให้ ได้ ไม่ น้ อยกว่ า
ขนาดของกลุ่ มตั วอย่ างจากการเที ยบตาราง และ
ประชากรที่ ใช้ คื อ พนั กงานประจํ าระดั บ
คํ านวณจากโรงแรมที่ ได้ ลํ าดั บมาตรฐานดาวของ
ปฏิบัติการและระดับบริหารของธุรกิจโรงแรม ที่เป็น
สมาคมโรงแรมไทย ดังนี้ กลุ่มที่ 1 โรงแรมระดับ
สมาชิ กของสมาคมโรงแรมไทยในกรุ งเทพมหานคร
2 ดาว จํานวน 3 แห่ง ได้กลุ่มตัวอย่าง 60 คน
จําแนกออกเป็น 4 กลุ่มโรงแรม จํานวน 51 แห่ง ได้
กลุ่มที่ 2 โรงแรมระดับ 3 ดาว จํานวน 6 แห่ง ได้กลุ่ม
จํานวนประชากรทั้งสิ้น 21,647 คน (ปี 2555)
ตั วอย่ าง 75 คน กลุ่ มที่ 3 โรงแรมระดั บ 4 ดาว
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้สูตร
จํานวน 23 แห่ง ได้กลุ่มตัวอย่าง 105 คน และ กลุ่ม
การหาขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งของ Yamane จาก
ที่ 4 โรงแรมระดับ 5 ดาว จํานวน 19 แห่ง ได้กลุ่ม
จํานวนประชากรทั้งหมด 21,674 คน ได้ขนาดของ
ตัวอย่าง 160 คน ดังแสดงไว้ในตารางที่ 3 ดังนี้
กลุ่มตัวอย่าง 400 คน
ตารางที่ 3 จํานวนประชากรและขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

วิธีการวิจัย

ขนาด
จํานวนโรงแรม
ประชากรรวม
สัดส่วนประชากร
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง

โรงแรม 2 ดาว
3
265
0.14
60

โรงแรม 3 ดาว
6
1,625
0.20
75

สรุป กลุ ่ม ตัว อย่า งที ่ไ ด้ม า เกิด จากการ
สุ่ม ตัว อย่า งแบบหลายขั้น ตอน คือ (1) สุ่ม หา
ขนาดของตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane ได้
ขนาดของตัว อย่า ง 400 คน (2) สุ่มเชิงช่ว งชั้น
อย่า งเป็น สัด ส่ว นจากกลุ ่ม โรงแรมจํ า แนกตาม
ระดับดาว ได้กลุ่มตัวอย่างจากแต่ละกลุ่มโรงแรม
และได้จํานวน 400 ตามขนาดตัวอย่างที่คํา นวณ
ได้ และ (3) สุ่มแบบง่า ยโดยการจับ สลาก โดย
การเขียนชื่อ-สกุลพนักงานโรงแรมทุกคน จําแนก
ตามกลุ่มดาวโรงแรมลงในสลากและจับ สลากให้
ได้ จํ า นวนตั ว อย่ า งครบจํ า นวนตามสั ด ส่ ว นใน
แต่ล ะกลุ ่ม โ รงแรมด้ว ยวิธ ีจ ับ แล้ว ให้ใ ส่ค ืน
เพื่อให้ตัว อย่า งทุกคนมีโ อกาสได้รับ เลือกเท่า กัน
เครื ่อ งมือ ที ่ใ ช้ คือ แบบสอบถามที ่ไ ด้
สร้างขึ้นจากแนวคิด ทฤษฏีเ กี่ย วกับ ความผูกพัน
ในองค์การ แรงจูงใจในการทํางาน นโยบาย ลักษณะ
การบริห ารจัด การและบรรยากาศองค์การ แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ปัจจัยด้านลักษณะ
ชีวสังคม ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันใน
องค์ การและตอนที่ 3 ข้ อคิ ดเห็ นและข้ อเสนอแนะ

โรงแรม 4 ดาว
23
9,172
0.28
105

โรงแรม 5 ดาว
19
10,585
0.36
160

รวม
51
21,647
1.0
400

เพิ ่ม เติม ที ่ม ีผ ลต่อ องค์ก ารของพนัก งานธุร กิจ
โรงแรมในกรุงเทพนคร
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล (3.1) ใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนา เพื่ อ อธิ บ ายลั ก ษณะทั่ ว ไปของข้ อ มู ล
(ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ค่าพิสั ย) (3.2) ใช้สถิติ ทดสอบหาความแตกต่ าง
(t-test, F-test) และ (3.3) ใช้สถิติค่าสหสัมพันธ์
แบบเพียรสัน เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ต่าง ๆ กับความผูกพันในองค์การโดยกําหนดระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ระดั บ ความผู ก พั น ในองค์ ก ารของ
พนั กงานธุ ร กิ จ โรงแรมในกรุ งเทพมหานคร อยู่ ที่
ปั จจั ยด้ านลั กษณะงาน มาตรฐานการปฏิ บั ติ งาน
บรรยากาศในการทํางานอยู่ในระดับปานกลางซึ่ง
มี ค่ า เฉลี่ ย (3.48±0.88) โดยมี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด 3
อันดับในเรื่องลักษณะงานที่ปฏิบัติในระดับสูงและ
ปานกลาง โดยพนั กงานสามารถใช้ วิ จารณญาณใน
การตัดสินแก้ไ ขปัญ หาในการทํา งานที่เ กิด ขึ้น ได้
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ทัน ที มีค่าเฉลี่ย (4.07±0.85) รองลงมาคือ ในการ
ทํางาน มีโอกาสติดต่อเกี่ยวข้องกับบุคคลหลาย ๆ คน
มีค่าเฉลี่ย (3.91±0.84) และพนักงานต้องใช้ความรู้
ความชํานาญหลายด้านประกอบกันในการทํางานมี
ค่ า เฉลี่ ย (3.89±0.82) นอกจากนี้ พ นั ก งานธุ ร กิ จ
โรงแรมยั งมี ลั กษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและบรรยากาศในการทํา งานในระดั บ
ปานกลางในประเด็นที่มีความรู้สึกว่าชั่วโมงทํางาน
ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน (ไม่ว่าจะได้ค่า
ทํางานล่วงเวลาหรือไม่) นั้น มีผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของพนักงานมีค่าเฉลี่ย (3.58±1.08) ได้พัฒนา
ความรู้ ความสามารถในการทํ างานเพิ่มขึ้ น เมื่ อมา
ทํางานในตําแหน่งของตน มีค่าเฉลี่ย(3.56±0.98) และ
สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายที่โรงแรม
ได้กําหนดไว้ มีค่าเฉลี่ย (3.52±0.84) ตามลําดับ
ส่ วนด้ า นนโยบายและลั กษณะการบริ หารจั ดการ
ภาพรวมนั้ นมี ค่ าเฉลี่ ย (2.87±1.10) เมื่ อพิ จารณา
รายข้อพบว่าพนักงานธุรกิจโรงแรมที่มีความคิดเห็น
ด้า นนโยบายและลัก ษณะการบริห ารจั ด การใน
ระดับปานกลางทุกข้อ โดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
กฎระเบียบส่วนใหญ่ของโรงแรมส่งเสริมความเป็ น
อิ ส ระให้ แก่ พนั กงานในการปฏิ บั ติ งานตามความ
รับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย (3.16±1.09) รองลงมาคือ
นโยบายของโรงแรมทํ าให้ พนักงานรู้สึกว่ามี ความ
มั่นคงในการทํางาน มีค่าเฉลี่ย (3.09±1.10) และ
ความคิ ดเห็ นด้านนโยบายและลั กษณะการบริ หาร
จัดการให้ ความสําคัญน้ อยที่ สุดคื อ พนั กงานได้ รั บ
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ เช่น ค่ารักษาพยาบาล
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ทัดเทียมกับโรงแรมอื่น ๆ
หรือมากกว่า มี ค่าเฉลี่ย (2.51±1.06) และความ
คิด เห็น เกี่ย วกับ ความผูก พัน ในองค์ก าร ซึ่ง ใน
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ย (3.54±0.99) และเมื่อพิจารณา
รายข้ อ พบว่ า พนั ก งานธุ ร กิ จ โรงแรมมี ความรู้ สึ ก
ผูกพันในองค์การในระดับสูงเป็นส่วนใหญ่ รองลงมา
ระดับปานกลางและต่ําตามลําดับ โดยพนักงานที่มี
ความผูกพัน ในองค์การในระดับ สูงมีความเห็น ว่า

ได้ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เพื่ อทํ างานให้ กั บโรงแรม
อย่างเต็มที่ มีค่าเฉลี่ย (4.07±0.72) และพร้อมเสมอ
ที ่จ ะทุ ่ม แรงกายแรงใจเพื ่อ ความก้า วหน้า ของ
โรงแรม มีค่าเฉลี่ย (3.89±0.88) ส่วนพนักงานที่มี
ความผู กพั นในองค์การในระดับ ปานกลางมี ความ
คิดเห็นว่าช่วยรักษาผลประโยชน์ของโรงแรมอย่าง
เต็มที่ มีค่าเฉลี่ย (3.65±1.01) และ มีความผูกพัน
เสมื อ นหนึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของโรงแรมแห่ ง นี้ มี
ค่าเฉลี่ย (3.64±0.92) พนักงานที่มีความผูกพันใน
องค์ การในระดั บต่ํ ามี ความเห็ นว่ า มั กวิ จ ารณ์
เกี่ ย วกั บ ข้ อเสี ยของโรงแรมให้ผู้ อื่นฟั งเสมอ มี
ค่าเฉลี่ย (2.21±1.23)
2. เปรี ย บเที ย บระดั บ ความผู ก พั น ของ
พนักงานธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพมหานคร จําแนก
ตามลักษณะชีวสังคมพบว่า ลักษณะที่แสดงความ
ผูกพันในองค์การมากกว่าคือ เพศหญิง ส่วนใหญ่
มีอายุ ระหว่าง 20-40 ปี ซึ่ งเป็ นช่ว งที่ยั งแสวงหา
งานใหม่ ทําได้ หากสนใจ ส่ วนใหญ่ยั งเป็น โสด ซึ่ ง
เป็นสถานการณ์ที่กําลังเป็นกระแส คือ คนนิยมอยู่
เป็น โสดมากขึ้น เพราะไม่มีปัญ หาและภาระหนัก
เท่าคนที่แ ต่งงานแล้ว ซึ่ง จะทํา อะไรก็มีห่ว งและ
ต้อ งคิ ด มากลั ง เลมากกว่ า ปกติ และส่ ว นใหญ่ มี
การศึก ษาในระดับ สูง หรือ ระดับ อุด มศึก ษา คือ
ตั้ งแต่ ประกาศนี ยบั ต รวิ ชาชี พชั้ นสู ง (ปวส.) หรื อ
อนุ ปริ ญญา ถึ งปริ ญญาตรี แ ละสู ง กว่ า ซึ่ ง ความรู้
ระดับนี้ไม่ไร้โอกาสในการทํางาน และแสวงหางานทํา
ตลอดจนมี วิ จ ารณญาณพอสมควรในการเลื อ ก
สถานที่ทํางาน กอปรกับส่ว นใหญ่มีระยะเวลาใน
การทํ า งานเพี ย ง 1-5 ปี ซึ่ ง นั บ ว่ า เป็ น ช่ ว งการ
ทํา งานที่สั้ น มาก ดั งนั้ น ลักษณะทางชีว สังคมของ
พนั กงานค่ อนข้ า งจะกลมกลื น และเสริ มหนุ น กั น
เมื่ อ หาความแตกต่ า งทางเพศ อายุ สถานภาพ
สมรส การศึกษา และระยะเวลาในการทํางาน จึง
พบว่า ความแตกต่างทางลักษณะชีวสังคม ดังกล่าว
ไม่ทําให้ความผูกพันในองค์การแตกต่างกัน ยกเว้น
เรื่องตํ าแหน่ งงาน ที่ผู้ที่ดํ ารงตํ าแหน่งบริหาร จะมี
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ความผูกพันในองค์การมากกว่าพนักงานปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ ผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ไม่ว่า
จะเป็นอายุ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
ระยะเวลาการทํางาน ไม่พบว่ามีนัยสําคัญทางสถิติ
ของตัว แปรในกลุ่มนี้ ซึ่งขัด แย้งกับ กรอบแนวคิด
ด้านปัจจัยกําหนดความผูกพันของ Steers (1977)
ที่พบว่าลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย ความ
ต้องการประสบความสําเร็จ อายุ การศึกษา มีความ
สัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ และขัดแย้งกั บ
Hrebiniak and Alutto (1972) ที่พบว่า บุคคลที่มี
อายุ มากจะมี ความผู กพั นต่ อองค์ การในระดั บที่ สู ง
และพบว่า เพศหญิงจะมีแนวโน้ม การเปลี่ย นงาน
น้อยกว่าเพศชาย รวมถึ งคนโสดจะมีแนวโน้ มที่ จะ
เปลี่ยนงานมากกว่าคนที่แต่งงานแล้วหรือคู่สมรส
ที่แ ยกกัน อยู่ห รือ หย่า ร้า ง ถึง แม้ว่า จะมีสิ่ง จูง ใจ
ก็ ต าม ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะ กลุ่ มตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ น
การศึก ษานั ้น มีล ัก ษณะส่ว นบุค คลใกล้เ คีย งกัน
เช่น ระดับ การศึก ษาชั้น ปริญ ญาตรีห รือ สูง กว่า
ร้อ ยละ 39.8 และระดับ ปวส.หรือ อนุป ริญ ญา
ร้ อ ยละ 31.0 มี ผ ลทํ า ให้ ร ะดั บ การศึ ก ษาไม่ มี
ความสัมพัน ธ์กับ ความผูกพัน ในองค์การ รวมทั้ง
ตั วแปรลั กษณะทางชี วสั งคมอื่ น ๆ จะมี ลั กษณะที่
รวมกลุ่มกัน ไม่กระจายตัวมากนัก
3. ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์การ
ของพนัก งานโรงแรมในกรุง เทพมหานคร ใน
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ย (3.54±0.99) ซึ่งมีปัจจัยสําคัญ
ตามลํ า ดั บ ได้ แ ก่ พนั ก งานที่ มี ค วามผู ก พั น ใน
องค์ การในระดั บสูงมีความเห็นว่าได้ทุ่มเทแรงกาย
แรงใจ เพื่ อทํ า งานให้ก ับ โรงแรมอย่า งเต็ม ที ่มี
ค่าเฉลี่ย (4.07±0.72) และส่วนพนักงานที่มีความ
ผูกพัน ในองค์การในระดับปานกลางมีความคิดเห็น
ว่าช่ วยรั กษาผลประโยชน์ ของโรงแรมอย่ างเต็ มที่ มี
ค่าเฉลี่ย (3.65±1.01) และ มีความผูกพันเสมือน
หนึ ่ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของโรงแรมแห่ ง นี้ มี ค่ า เฉลี่ ย
(3.64±0.92) คิดว่าจะทํางานกับโรงแรมแห่งนี้ต่อไป
ตราบที่โรงแรมนี้ยังคงอยู่ และยังไม่มีที่ทํางานใหม่
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มีค่าเฉลี่ย (3.24±1.23) พนักงานที่มีความผูกพันใน
องค์ก ารในระดับ ต่ํา มีค วามเห็น ว่า มั กวิจารณ์
เกี่ ยวกั บข้ อเสี ยของโรงแรมให้ ผู้ อื่ นฟั งเสมอ มี
ค่าเฉลี่ย (2.21±1.13)

สรุป
ผลจากการวิจ ัย ครั ้ง นี ้จ ะเป็น ประโยชน์
อย่ า งยิ่ งหาก องค์ การและพนั ก งานในธุ ร กิ จ การ
โรงแรมใช้ หลั กความเป็ นหุ้ นส่ วนทางการค้ า ที่ ทุก
ภาคส่ ว นรั บ ผลประโยชน์ ต อบแทนร่ ว มกั น และ
พร้ อมทุ่ มเทแรงกายแรงใจเพื่ อความก้ าวหน้ าของ
องค์การ

ข้อเสนอแนะ
1. การสร้ า งความภู มิ ใจในองค์ การ ควร
สร้า งจิต สํ า นึก ในการบริก ารที ่ดีแ ก่พ นัก งานให้
มากขึ้ น การบริ การที่ ดี ย่ อมเป็ นความต้ องการของ
ลู กค้ าที่ มารั บบริ การ พนั กงานควรให้ บริ การด้ วย
ความเต็ มใจ ความพึ งพอใจของลู กค้าซึ่ งถื อว่าเป็ น
ความสําเร็จขององค์การ
2. ลั กษณะงาน มาตรฐานการปฏิ บั ติ งาน
และบรรยากาศในการทํ า งาน ควรมี ก ารจั ด สรร
กําลังคนให้เหมาะสมกับปริมาณงาน เนื่องจากเป็น
งานที่ ต้ องทํ างานตลอด 24 ชั่ วโมง ควรมี การแบ่ ง
เวลาในการทํ า งานให้ เ หมาะสมมากขึ้ น เพื่ อ ที่
พนัก งานจะได้ไ ม่เ หนื ่อ ยล้า จากการทํ า งานมาก
เกิ น ไป มี เ วลาพั ก ผ่ อ นอย่ า งเพี ย งพอ เป็ น การ
ส่งเสริมให้มีแรงกายแรงใจที่จะปฏิบัติงานได้อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น และควรส่ ง เสริ ม การ
ทํางานเป็ นที ม จัดอบรมการปฏิ บัติ งานในรู ปแบบ
ของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อให้
มีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจร่วมกัน มีการจัด
กิจ กรรมที ่ส ร้า งความเป็น อัน หนึ ่ง อัน เดีย วกัน
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความสามั ค คี แ ละความสั ม พั น ธ์
ภายในองค์ การที่ ดีต่ อกัน ก่อให้เ กิ ดความร่ วมมื อ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทั้งในการปฏิบัติงานถึงแม้จะ
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เป็นงานธุรกิจเอกชน ความก้าวหน้าของพนัก งานก็
เป็นสิ่งสําคัญ จึงควรเปิดโอกาสในการเจริญเติบโต
แก่ พ นั ก งานให้ เ ท่ า เที ย มกั น การบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง
บุคลากรในตําแหน่งที่สูงขึ้น ควรใช้หลักการบริหาร
จั ด การที่ ดี เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความยุ ติ ธ รรมและการอยู่
ร่วมกัน ปรับปรุงสถานที่ทํางานให้เอื้ออํานวยต่อ
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ จั ด สรรพื้ น ที่ ใ นการทํ า งานให้
เหมาะสมกับลักษณะงานของแต่ละหน่วยงาน
3. นโยบายและลักษณะการบริหารจัดการ
การกํ า หนดนโยบายที่ มี ผ ลกระทบต่ อ พนั ก งาน
โดยตรง ควรมี ก ารเปิ ด โอกาสให้ พ นั ก งานมี
ส่ว นร่ว มในการกํา หนดนโยบายนั้น ด้ว ย ควรใช้
หลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการที่ดี ในการ
บริหารองค์การ รายได้และผลตอบแทนที่เพียงพอ
ยุติธรรม ควรมีหลักเกณฑ์การพิจารณาปรับอัตรา
เงิ น เดื อ นและผลตอบแทนให้ มี ค วามยุ ติ ธ รรม
นอกจากนั้ น ควรจั ดหาสวั สดิ การให้ แก่ พนั กงาน
เพิ่ มขึ้ น เพื่ อช่ ว ยลดค่ าใช้ จ่ า ยให้ แก่ พนั กงานที่ มี
เงินเดือนน้อย
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