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1.1 กรอบแนวคิดของการวิจยั 



1 
 

บทที ่1 

บทนํา 
 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 

ประเทศไทยนบัเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมแห่งหน่ึงของนกัท่องเท่ียว ต่างชาติ ส่วน

หน่ึงเป็นผลจากการมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีดึงดูดความสนใจของ นกัท่องเท่ียวติดอนัดบัโลกกระจายอยู่

ตามภาคต่างๆ ทัว่ประเทศ โดยเฉพาะแหล่ง ท่องเท่ียวทางทะเลภาคใต ้ภาคตะวนัออก หรือแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ในพื้นท่ี ภาคเหนือ เป็นต้น รวมถึงความได้เปรียบในการแข่งขนัด้านราคา

หอ้งพกัทาํใหก้ารท่องเท่ียวไทยมีความคุม้ค่าเงิน (Value for money) เม่ือเทียบกบั ประเทศเพื่อนบา้น

ในเอเชียแปซิฟิก ทั้งน้ี ดชันีขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้น การท่องเท่ียว (Travel & Tourism 

Competitiveness Index)ล่าสุดปี 2560 ของ World Economic Forum ไทยอยูใ่นอนัดบัท่ี 34 จากการ

จดัอนัดับ 136 ประเทศ ทัว่โลก และอยู่ในอนัดบั 3 ของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตร้องจาก

สิงคโปร์ และมาเลเซีย ภาวะธุรกิจโรงแรมผนัแปรโดยตรงตามการท่องเท่ียว โดยมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

ของการท่องเท่ียวของโลกมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของ GDPโลก (World Travel & Tourism 

Council 2017) ในกรณีของไทยปี 2559 การท่องเท่ียวสร้าง มูลค่ากวา่ 17%ของ GDP หรือกวา่ 2.5 

ล้านล้านบาท โดยธุรกิจท่องเท่ียว เช่ือมโยงให้เกิดห่วงโซ่มูลค่าท่ีกระจายตามภูมิภาคต่างๆ ซ่ึง

นอกจากธุรกิจโรงแรม และสถานท่ีพกัแลว้ยงัเช่ือมโยงไปสู่ธุรกิจอาหาร/เคร่ืองด่ืม ธุรกิจขนส่ง เป็น

ตน้ ก่อให้เกิดการจ้างงานถึง 4-5 ล้านคนทัว่ประเทศ (ท่ีมา:กระทรวงท่องเท่ียวและ กีฬา,2560) 

“อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว” นับว่าได้กลายมาเป็นส่ิงสําคัญในการขับเคล่ือนเศรฐกิจของ

หลากหลายประเทศทัว่โลกในยุคปัจจุบนัน้ี เพราะนอกจากจะเพิ่มช่องทางรายไดใ้ห้กบัประเทศแลว้ 

ยงัเป็นการสร้างอานิสงคต่์อธุรกิจต่อเน่ืองในหลาย ๆ ภาคส่วน ไปพร้อมกบัการจา้งงาน และกระจาย

รายไดไ้ปสู่ประชาชนอยา่งทัว่ถึง โดยนกัวิเคราะห์เช่ือวา่ในปี 2018 น้ี จะเป็นปีท่ี “อุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียว” เป็นอุตสาหกรรมสําคญัในการขบัเคล่ือนต่อเศรฐกิจโลก แต่ในขณะเดียวกนัการแข่งขนั

เพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากหลายประเทศทัว่โลกก็จะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึนตามไปดว้ย ส่ือจาก

หลายสาํนกัต่างระบุวา่สาํหรับการแข่งขนัในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจะเต็มไปดว้ยความคาดหวงั

ท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริโภคตลอดเวลา ทั้งเร่ืองมาตรฐานต่าง ๆ ความพึงพอใจ เพื่อจะได้

ปรับเปล่ียนแผนธุรกิจใหส้อดคลอ้ง และตรงตามพฤติกรรมผูบ้ริโภคมากท่ีสุด โดยขอ้มูลอา้งอิงจาก

สมาคมการตลาดของอเมริกันยงัได้ระบุเอาไวด้้วยว่า จากการเก็บรวมรวบข้อมูล และสํารวจ

นกัท่องเท่ียวกว่า 10000 คนจากทัว่โลกผ่านทางเว็บไซต์ พบว่าภายในปี 2018 กลุ่มนักท่องเท่ียว
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ส่วนมากยงัคงมุ่งเป้าหมายในการเดินทางไปท่ีประเทศในภูมิภาคเอเชีย และยุโรป เหมือนท่ีผา่นมา

ในปี 2017 เช่น ฝร่ังเศส เกาหลีใต ้ฮ่องกง ญ่ีปุ่น และองักฤษ เป็นตน้ ขณะเดียวกนัสัดส่วนของ

จาํนวนนกัท่องเท่ียวจากลุ่มประเทศมุสลิม และประเทศอินเดียต่างเขา้มามีบทบาทมากข้ึน ซ่ึงต่างจาก

ปีท่ีผ่านมาท่ีจะเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวจากประเทศจีนเป็นหลกั โดยองค์กรการท่องเท่ียวโลกแห่ง

สหประชาชาติ (UNWTO) เปิดเผยขอ้มูลว่า จาํนวนนักท่องเท่ียว เม่ือปี 2016 อยู่ท่ี 1235 ล้านคน 

เพิ่มข้ึนเป็น 4% มากกวา่ปีก่อนหนา้น้ีซ่ึงมีจาํนวน 1189 ลา้นคน สําหรับเทรนด์ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ

ในปี 2018 น้ี จะเป็นปีแห่งการท่องเท่ียวของกลุ่ม Millennial หรือกลุ่มคนท่ีมีอายุตั้งแต่ 18-34 ปี ท่ียงั

นิยมการท่องเท่ียวแบบระยะสั้น 3-5 วนั และโฟกสัไปท่ีการท่องเท่ียวแบบหลากหลายประเทศทัว่

โลกใน 1 ทริป ซ่ึงนักท่องเท่ียวในกลุ่มน้ีจะนิยมท่ีพกัแบบ“โรงแรมหรูขนาดเล็กและโฮสเทล 

มากกว่าการจองท่ีพกัในโรงแรมใหญ่ ถึงแมว้่าส่ิงอาํนวยจะไม่ครบครันเท่ากบัโรงแรมใหญ่ก็ตาม 

โดยนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีท่ีพกัขนาดเล็กมีความเป็นส่วนตวัมากกว่า ซ่ึงท่ีพกับางแห่งยงัมีโลเคชัน่ท่ี

ดีกว่าโรงแรมใหญ่ ส่วนอีกหน่ึงเทรนด์ท่องเท่ียว ก็คือ การท่องเท่ียวผจญภยัแบบหญิงเด่ียว โดย 

“นิโคล คาว” นกัวิจยัจาก TripAdvisorไดอ้า้งอิงขอ้มูลจาก TripAdvisor ซ่ึงระบุวา่เม่ือปี 2015 ราว 

74% ของนกัเดินทางท่องเท่ียวทัว่โลก เป็นนกัเดินทางแบบ “หญิงเดียว” ถือว่ามีแนวโน้มเพิ่มข้ึน

เฉล่ีย 5% ต่อปี อนัเน่ืองมาจากผูห้ญิงมีจาํนวนท่ีมากข้ึนกวา่ผูช้าย ซ่ึงส่ิงท่ีทาํให้ประหลาดใจอีกอยา่ง

ก็คือ กิจกรรมท่ีกลุ่มนกัท่องเท่ียวหญิงเด่ียวให้ความสนใจมากข้ึนเป็นจะกิจกรรมแบบโลดโผน และ

ผจญภยั เช่น การปีนป่าย หรือป่ันจกัรยาน และเดินป่า ท่ีจะนาํมาสู่เทรนด์การท่องเท่ียวแบบ “เชิง

นิเวศ” ในท่ีสุด โดยมีแนวโนม้วา่ในปี 2018 นกัเดินทางท่องเท่ียวสมยัใหม่จะให้ความสําคญัไปกบัท

ริปทางธรรมชาติ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีเพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ีแล้วงานวิจัยของ 

TripAdvisor ยงัไดร้ะบุวา่ ภายในปี 2018 กระแสการท่องเท่ียวของกลุ่ม “LGBT” หรือ “กลุ่มคนท่ีมี

ความหลากหลายทางเพศ” ถือว่าเป็นตลาดกลุ่มใหม่ท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจเก่ียวกบัการเดินทาง

ท่องเท่ียวไม่ควรละเลย เพราะในหลายประเทศทัว่โลกไดมี้การเปิดกวา้ง อีกทั้งยงัออกกฎหมายให้จด

ทะเบียนสมรสได้อย่างถูกตอ้ง ดงันั้นแลว้การจดัแคมเปญสําหรับคู่รักเพศเดียวกนัเพื่อเดินทางมา

ฮนันีมูนโดยเฉพาะ หรือจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มคนเหล่าน้ีมีตวัตนในสังคมมากข้ึน 

ก็จะกลายเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีมีความน่าสนใจและแตกต่างอีกทั้งยงัมีคุณค่าทางดา้นจิตใจอีก

ดว้ย (www.tbrt2013.com/เทรนดท์่องเท่ียวยคุ-2018-แรงขบัเคล่ือนสาํคญัต่อเศรษฐกิจโลก) 

หากสังเกตให้ดีเวลาน้ีธุรกิจท่ีค่อยๆ แอบเติบโตมาอย่างต่อเน่ือง และไม่มีใครสามารถวดั

มูลค่าตลาดท่ีแทจ้ริงได ้นัน่คือบรรดาแอปพลิเคชนัรวมท่ีพกั อยา่ง Agoda, favstay ท่ีมีตั้งแต่อพาร์ต

เมนต,์ บา้นพกั, ห้องในตึกแถว, บา้นเด่ียว, จนถึงคอนโดระดบัหรู ไล่ระดบัราคาตั้งแต่คืนละหลกั

ร้อยจนถึงหลายหม่ืนบาท โดยเจา้ของท่ีพกัจะแบ่งปันรายไดก้บัเจา้ของแอปพลิเคชนัตามกฎกติกาท่ี
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ตกลงกนัเอาไว ้หรือถา้ใครไม่อยากแบ่งรายได ้ก็เลือกจะโพสตล์งตามกลุ่มเช่าโรงแรมหรือกรุ๊ป Line 

อีกทั้งคอนโดหรือโครงการบา้นพกัตากอากาศเจา้ของโครงการก็จะมีเอเยน่ต์ท่ีคอยปล่อยห้องและ

บา้นเด่ียวให้เช่า เป็นธุรกิจท่ีมีมานาน ท่ีแต่ละรายบ่มเพาะแบรนด์ตวัเองผ่านสารพดัช่องทาง Social 

จนคนเร่ิมรู้จกัในวงกวา้งทาํให ้กลุ่มธุรกิจท่ีพกัอิสระในช่วง 1-2 ปี เติบโตแบบกา้วกระโดด โดยกลุ่ม

โรงแรมท่ีไม่จดทะเบียนจะเป็นรายเล็กๆ บางเจา้ของมีไม่ถึง 10 หอ้งดว้ยซํ้ า และกลุ่มห้องพกัอิสระท่ี

เจา้ของซ้ือไวเ้พื่อลงทุนระยะยาวเม่ือมาบวกรวมกนั (ส่วนใหญ่กลุ่มน้ีจะอยู่ในแอปพลิเคชนัรวมท่ี

พกั) จึงกลายเป็นปลาเล็กท่ีมาเป็นฝูงแลว้ค่อยๆ แอบขโมยกินลูกคา้ปลาใหญ่ ซ่ึงนัน่คือกลุ่มโรงแรม

ขนาดใหญ่ท่ีจดทะเบียนถูกต้อง จากข้อมูลของสมาคมโรงแรมไทยในช่วง 1-2 ปีท่ีผ่านมา หาก

สังเกตโรงแรมขนาดใหญ่ 4-5 ดาวในบา้นเรามีนอ้ยรายมากท่ีกลา้จะอพัราคาท่ีพกัข้ึนเหตุผลเพราะ

ตอ้งทาํเกมราคาแข่งกบัคู่แข่งรายเล็กๆ และผูใ้ห้เช่าอิสระ ยิ่งพฤติกรรมลูกคา้ในยุคน้ีเองก็ไม่ค่อย

สนใจส่ิงอาํนวยความสะดวกในโรงแรมสักเท่าไรอยา่งเช่น สระวา่ยนํ้า, ฟิตเนส, และส่ิงอาํนวยความ

สะดวกความปลอดภยั อีกทั้งผูใ้ห้เช่าห้องอิสระในกลุ่มคอนโดเองก็มีสระว่ายนํ้ า, และส่ิงอาํนวย

ความสะดวกและปลอดภยัเหมือนกนั เม่ือทุกอยา่งแทบจะใกลเ้คียงกนั เกมน้ี! จึงวดักนัท่ี “ราคา” วา่

หอ้งพกัใครท่ีทาํใหลู้กคา้ตดัสินใจไดง่้ายข้ึน จึงมีลูกคา้ไม่นอ้ยทั้งคนไทยและชาวต่างชาติท่ีหนัไปใช้

บริการหอ้งพกัอิสระ นอกจากจะไม่ค่อยกลา้ขยบัราคาห้องพกัข้ึนแลว้ การขยายสาขาใหม่ก็จะไม่ได้

เนน้ไปท่ีโรงแรมขนาดใหญ่เหมือนอยา่งในอดีต แต่จะหันมาลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก เพื่อประหยดั

ตน้ทุนการก่อสร้างและการบริหารภายในโรงแรมโรงแรมใหญ่หรูระดบั 5 ดาว จึงมีไวเ้พื่อเสิร์ฟ

ลูกคา้ระดบั Hi-End ท่ีพร้อมจ่าย ในขณะท่ีโรงแรมขนาดเล็กก็มีไวเ้พื่อเสิร์ฟลูกคา้อีกกลุ่มหน่ึงท่ี

เลือกมองความคุม้ค่าเป็นอนัดบัแรก โรงแรมใหญ่หรูระดบั 5 ดาว จึงมีไวเ้พื่อเสิร์ฟลูกคา้ระดบั Hi-

End ท่ีพร้อมจ่าย ในขณะท่ีโรงแรมขนาดเล็กก็มีไวเ้พื่อเสิร์ฟลูกคา้อีกกลุ่มหน่ึงท่ีเลือกมองความ

คุม้ค่าเป็นอนัดบัแรก (Website: Marketeeronline.co) ธุรกิจโรงแรม ก็เป็นหน่ึงในองคป์ระกอบท่ีอยู่

ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว และมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว เพราะ

นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในประเทศไทย คงไม่ไดอ้ยูก่นัแค่วนัเดียว ยงัไงก็ตอ้งอยูห่ลายวนั และมีการคา้ง

คืนอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้น น่ีเป็นโอกาสทางธุรกิจท่ียิ่งใหญ่ และเปิดกวา้งสําหรับผูท่ี้มีเงินทุน 

และยงัคงมองหาวา่จะเร่ิมตน้ทาํธุรกิจอะไรดี หน่ึงในคาํตอบท่ีดีท่ีสุดคงจะเป็นธุรกิจโรงแรมอย่าง

แน่นอน ทั้งน้ีเราสามารถธุรกิจโรงแรมสามารถแบ่งได ้4 ประเภทใหญ่ๆ ดงัน้ี ( 1. ) Bed & Breakfast 

รูปแบบของโรงแรมแบบ Bed & Breakfast คือ รูปแบบท่ีเจา้ของบา้น แบ่งให้แขกมาพกัท่ีห้องนอน

ห้องหน่ึง ท่ีถูกจดัเตรียมไว ้และมีบริการอาหารเช้า ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีนิยมมากในแถบยุโรป แต่

สาํหรับในเมืองไทย อาจจะยงัไม่เป็นท่ีนิยมเท่าท่ีควร หรืออาจจะเห็นไดค้่อนขา้งนอ้ย แขกจะไดรั้บ

ความสะดวกสบายเหมือนอยูท่ี่บา้นและความเป็นกนัเองในแง่ของการบริการของเจา้ของบา้นดว้ย 



4 
 

(2.) Hostel เป็นอีกรูปแบบหน่ึงท่ีเห็นได้ค่อนขา้งน้อยในเมืองไทย แต่ในยุโรปก็เป็นท่ีนิยมมาก 

เช่นเดียวกนั Hostel เป็นโรงแรมท่ีน่าจะมีค่าบริการถูกท่ีสุดในทุกรูปแบบ เพราะมีทั้งห้องท่ีพกั

รวมกนั 8 คน หรือ 16 คน บางท่ีอาจจะมีการแยก ชาย หญิง เพื่อเป็นสัดส่วนและอีกส่ิงหน่ึงท่ี Hostel 

ขาดไม่ได ้ก็คือ ห้องครัว สําหรับแขกท่ีมาพกั และมีการจดัเตรียมขนมปัง ชา กาแฟ เพื่อบริการเป็น

อาหารเชา้แก่แขก นอกจากน้ี Hostel ยงัเป็นท่ีๆ แขกส่วนใหญ่สามารถนัง่สนทนาแลกเปล่ียนกนัได้

ในห้องครัวซ่ึงเป็นบรรยากาศท่ีแตกต่างจากโรงแรมทัว่ไป (3.) โรงแรมธรรมดาอยา่งง่ายๆ โรงแรม

แบบน้ี เป็นรูปแบบท่ีพบเจอได้มากท่ีสุดในเมืองไทย เน่ืองจากง่ายแก่การบริหารจดัการ และใช้

ตน้ทุนท่ีตํ่า โรงแรมรูปแบบน้ี จะเป็นท่ีพกัเพียงอย่างเดียว ไม่มีบริการอ่ืนเพิ่มเติม เช่น ห้องอาหาร 

สระว่ายนํ้ า หรือส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืนๆ ห้องพกัก็จะตกแต่งอย่างง่ายๆ โรงแรมประเภทน้ี 

เหมาะสําหรับการเดินทางแบบใช้งบประมาณตํ่า ราคาถูก และสะดวก ( 4. )โรงแรมเต็มรูปแบบ 

โรงแรมรูปแบบสุดทา้ยน้ี เป็นโรงแรมท่ีมีบริการอยา่งเต็มรูปแบบ ซ่ึงความหลากหลายของบริการก็

อาจจะข้ึนอยู่กบัขนาด และช่ือเสียงของโรงแรม มีตั้งแต่โรงแรมอย่างง่ายๆ แต่มีห้องอาหารเพิ่ม

ข้ึนมา ไปจนถึงโรงแรมท่ีมีบริการครบจริงๆ เช่น มีรถไปรับถึงสนามบิน มีบริการจา้งรถ Taxi เป็น

ตน้ 

ธุรกิจโรงแรมเป็นงานในด้านการบริการ จึงจาํเป็นต้องสร้างความพึงพอใจ ในปัจจยัท่ี

เก่ียวกบัลกัษณะงานให้แก่บุคลากร เช่น การมีส่วนร่วมในการทาํงาน การส่งเสริมความกา้วหนา้ใน 

หน้าท่ีการงานเพื่อทาํให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร ซ่ึงจะก่อให้เกิดความเช่ือและเกิด

พฤติกรรมท่ี แสดงออกในดา้นดีต่อองคก์าร รวมถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานท่ีไดรั้บ

มอบหมายธุรกิจจาํเป็นตอ้งหาแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อ

ให้ผลการทาํงานของพนักงาน ทุกคนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดด้วยเหตุน้ีองค์กร

จาํเป็นตอ้งหาแนวทางการบริหารจดัการ ทรัพยากรมนุษยใ์นองค์กรอยา่งเป็นระบบ เพื่อให้ผลการ

ทาํงานของพนกังานทุกคนมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงสุด ส่งผลให้เพิ่มผลผลิตให้องค์กร 

พนกังานมีความสมํ่าเสมอในการทาํงาน การให้ความร่วมมือ ต่อองค์กรในงานและกิจกรรมต่างๆ 

ขององคก์รอยา่งเตม็ใจ ตลอดจนปฏิบติัตามกฎระเบียบขององคก์รเพื่อให้ เกิดความเรียบร้อยในการ

อยูร่่วมกนั ซ่ึงจะทาํใหอ้ยูด่ว้ยกนัอยา่งมีความสุข พร้อมท่ีจะทาํงานใหอ้งคก์รอยา่ง เต็มความสามารถ

ดว้ยความเตม็ใจถึงแมว้า่จะมีปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจโลกซ่ึงถือวา่เป็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มภายนอก

ท่ีผูป้ระกอบธุรกิจไม่สามารถควบคุมได้ แต่ส่ิงท่ีองค์กรสามารถควบคุมได้คือส่ิงแวดล้อมต่างๆ

ภายในองคก์รและส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์รน้ีเป็นส่ิงสาํคญัเป็นตวัขบัเคล่ือนกระบวนการทาํงานทุก

ขั้นตอนให้เดิน ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนําพาองค์กรสู่ความสําเร็จนั้นคือ บุคลากรของ
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องคก์รท่ีมีคุณภาพ มีพฤติกรรม การทาํงานท่ีดีมีประสิทธิภาพ สามารถทาํงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

ขององคก์ร 

โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ระดบั 4 ดาว ตั้งอยู่ริม 

ถนนเพชรเกษม เกิดจากความตั้ งใจของคุณกมล เอ้ียวศิวิกูล ท่ีอยากจะสร้างศูนย์กลางความ 

สะดวกสบายใหแ้ก่เมืองนครปฐมอนัเป็นเมืองบา้นเกิดเมืองนอนของคุณกมล โรงแรมไมดา้ ทวารวดี 

แกรนด์ นครปฐม เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2557 โรงแรมดงักล่าวตั้งอยูบ่นพื้นท่ีกวา่ 9 ไร่ 

ประกอบดว้ย 1 อาคาร แบ่งออกเป็น 4 โซน ไดแ้ก่ อาคารโรงแรม ขนาดความสูง 7 ชั้น มี จาํนวน

ห้องพกัทั้งหมด 195 ห้อง อาคารประชุมสัมมนาขนาดความสูง3 ชั้น ซ่ึงประกอบดว้ยห้อง จดัเล้ียง

และห้องประชุมสัมมนา จาํนวน 13 ห้องออกแบบโรงแรมภายใตส้ถาปัตยกรรมสไตล์ ศิลปะทวาร

วดีว่า เพื่อเป็นการสืบสานตาํนานเมืองนครปฐม ซ่ึงทวารวดี เป็นหน่ึงในอาณาจกัร โบราณใน

ดินแดนเอเชียตะวนัออก ท่ีไดรั้บอิทธิพลวฒันธรรมอินเดีย อาณาจกัรทวารวดีเจริญรุ่งเรือง ข้ึนใน

บริเวณภาคกลางของประเทศไทย โดดเด่นท่ีสุดทั้งในดา้นสถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตคือ ดงันั้น ท่ี

นครปฐมแห่งน้ี จึงเป็นโอกาสท่ีดี ท่ีทางโรงแรมจะไดร่้วมเผยแพร่ ความงดงามแห่งอดีต ท่ีจะ ฉาย

ผา่นเร่ืองราวมายงัปัจจุบนั ร้อยเร่ืองราวผา่นสถาปัตยกรรมอนังดงาม นอกจากน้ี ยงัเป็นการ จาํลอง

รูปแบบสถาปัตยกรรมพระปฐมเจดียโ์ดยอญัเชิญมาในจุดสูงสุดของโรงแรม เพื่อเป็นม่ิงขวญัและ

ความเป็นศิริมงคล โดยเจตนา ถ่ายทอดตาํนานเมืองนครปฐมให้เป็นท่ีรู้จกัแก่บุคคลทัว่ไป ซ่ึงใช้

สถาปัตยกรรมแบบทวารรวดี จาํลองเจดียท์รงระฆงัคว ํ่า มียอดแหลมอยูด่า้นบนสูงสุดของตวัอาคาร 

และมีโครงสร้างโดดเด่นอิงสถาปัตยกรรมแบบทวารวดี สวยงามและมีเอกลกัษณ์เฉพาะจาํลองเจดีย์

ทรงระฆงัคว ํ่า อยู่ดา้นบนสูงสุดของตวัอาคาร แมว้่าภาพรวมการแข่งขนัของธุรกิจโรงแรมไทยจะ

รุนแรงข้ึนทุกปี แต่ก็เป็นธุรกิจท่ีเติบโตไปในทิศทางเดียวกนักบัภาพรวมของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว

ของประเทศ โดยเฉพาะในเมืองท่องเท่ียวหลักของประเทศ การแข่งขนัในตลาดธุรกิจโรงแรม

เป็นไปอย่างรุนแรงข้ึนปัจจุบนัสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็ว มีการแข่งขนั ทางธุรกิจสูง มีปัจจยัธุรกิจหลายๆ ดา้นท่ีไม่เหมือนในอดีต จึงส่งผลให้ธุรกิจ

ต่างๆ ตอ้งมีการพฒันาปรับเปล่ียน รูปแบบการบริหาร โครงสร้างของธุรกิจ เพื่อให้สอดคลอ้งและ

ทนัต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั ส่งผลให้ผูป้ระกอบการโรงแรมสะทอ้นถึงการส่งผล

ให้การแข่งขนัระหว่างผูป้ระกอบการโรงแรมทวีความรุนแรงยิ่งข้ึนโดยเฉพาะการแข่งขนัในเซ็ก

เมนต์โรงแรมระดบัสามดาวลงมาในจงัหวดัศูนยก์ลางเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว จาํนวนโรงแรม

และห้องพกัท่ีเพิ่มสูงข้ึนในระยะท่ีผ่านมา ส่งผลให้การแข่งขนัรุนแรงข้ึน โดยพบว่าธุรกิจโรงแรม

เป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีมีความเคล่ือนไหวอย่างผนัผวน ทั้งการซ้ือขาย ควบรวมกิจการ ไปจนถึงมี

ผูป้ระกอบการจาํนวนไม่นอ้ยไม่ประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ กระทัง่เลิกกิจการไปโดย
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การแข่งขนัอยา่งรุนแรงน้ีส่งผลให้ผูป้ระกอบการแต่ละกลุ่มปรับกลยุทธ์ในรูปแบบแตกต่างกนัโดย

ในปี2560 ผูป้ระกอบการโรงแรมรายใหญ่บรรเทาความเส่ียงในการประกอบธุรกิจดว้ยการมุ่งเพิ่ม

สัดส่วนรายไดจ้ากการรับบริหารโรงแรมมากข้ึน นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการโรงแรมรายใหญ่ยงัให้

ความสาํคญั กบัการกระจายการลงทุนธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศเพื่อเปิดตลาดใหม่ๆและบรรเทา

การพึ่งพิงรายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยเป็นหลกั และให้ความสําคญักบัการเพิ่มรายได้

จากการใหบ้ริการอ่ืนๆ อยา่งสถานท่ีจดังานประชุมและสัมมนา งานแต่งงาน และงานอีเวน้ทส์ําหรับ

ธุรกิจโรงแรมรายกลางและเล็กเผชิญความทา้ทายดา้นการแข่งขนัจากบริการท่ีพกัประเภทอ่ืนๆการ

ธํารงรักษาบุคลากรเป็นบทบาทของผูบ้ริหารท่ีจะต้องทาํ เพื่อให้บุคลากรท่ีดีมีคุณภาพได้อยู่ทาํ

คุณประโยชน์ให้แก่องค์กรไดน้านเท่าท่ีจะนานได ้เพราะหากไม่รักษาคนดีมีความสามารถเอาไว ้

องค์การย่อมจะพฒันาให้เจริญรุ่งเรืองเติบโตไปได้ยากการธํารงรักษาบุคลากรเป็นหน้าท่ีของ

ผูบ้งัคบับญัชาและผูบ้ริหาร มิใช่เป็นงานของฝ่ายบุคคลโดยลาํพงั การธาํรงรักษาบุคลากรจะช่วยให้

เกิดการเพิ่มผลผลิตไดใ้นท่ีสุด 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงสนใจทาํการศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของ

พนกังาน โรงแรมไมดา้ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม เพื่อนาํไปเป็นประโยชน์ผลการวิจยัไปใชใ้นการ

พฒันา องค์กร พฒันางาน และการบริหารจดัการบุคลากรภายในองค์กรการธาํรงรักษาพนกังานมี

คุณค่าเป็นพิเศษ ทาํใหอ้งคก์ารมีบุคลากรท่ีดีมีความสามารถและความชาํนาญจดัเจนเพิ่มจาํนวนมาก

ข้ึนอยูเ่ร่ือยๆ ลดอตัราการเขา้ออกงาน ทาํใหไ้ม่ตอ้งมีภาระในการสอนงานพนกังานใหม่ เกิดทีมงาน

ท่ีมัน่คงมีความรักความผูกพนัและเขา้ใจกนั เพราะหากองคก์ารสามารถตอบสนอง จุดมุ่งหมายของ

พนกังานในองค์กรไดแ้ลว้ พนกังานก็จะให้ความร่วมมือและสนบัสนุนองค์กรของตนเองและใน 

ท่ีสุดองคก์ารก็จะสามารถบรรลุถึงเป้าหมายได ้ 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 

1. เพื่อสาํรวจปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความผกูพนัของ พนกังานโรงแรมไมดา้ทวารวดี แก

รนด ์นครปฐม 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนั ของพนกังาน โรงแรม ไมดา้ทวารวดี แก

รนด ์นครปฐม 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัธาํรงรักษาท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของ พนกังาน โรงแรมไมดา้ทวาร

วดี แกรนด ์นครปฐม 
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1.3 กรอบแนวคิดของการวจัิย 

 

ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1.1  กรอบแนวคิดของการวจัิย 

ความผูกพนัต่อองค์กรของ โรงแรม ไมด้า 

ทวารวด ีแกรนด์ นครปฐม 

1.ความตอ้งการท่ีจะเป็นสมาชิกของ

องคก์รต่อไป 

2.ความเช่ือมัน่ในค่านิยมและเป้าหมาย

ขององคก์ร 

3.ความเตม็ใจในการปฏิบติังานในองคก์ร 

(Steers and Porter (1982,pp.28-43)) 

ปัจจยัจูงใจ 

1. ความสาํเร็จในการทาํงาน 

2. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

3. ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 

4. ความรับผิดชอบ 

5. ความกา้วหนา้ 

(Herberg;etal(1959:133-155)) 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดบัการศึกษา 

5. ระยะเวลาการทาํงาน 

6. เหตุผลท่ีเขา้ทาํงาน 

ปัจจยัธํารงรักษา 

1.ผลตอบแทน 

2.ผูน้าํท่ีดี 

3.เพ่ือนร่วมงานท่ีดี 

4.การไดรั้บความยติุธรรม 

5.ความมีช่ือเสียงขององคก์ร 

(Taunton,Krampitz&Wood(1989)) 
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1.4 สมมติฐานการวจัิย 

 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพการศึกษา ระยะเวลาการทาํงาน และ

เหตุผลท่ีเขา้ทาํงาน มีผลต่อความผกูพนัของพนกังานโรงแรม ไมดา้ทวารวดี แกรนด ์นครปฐม 

2. ปัจจัยจูงใจมีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานโรงแรม ไมด้าทวารวดี แกรนด ์

นครปฐม 

3. ปัจจยัธาํรงรักษามีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนกังานโรงแรม ไมดา้ทวารวดี แกรนด ์

นครปฐม 

 

1.5 ขอบเขตการวจัิย 

 

1. ขอบเขตดา้นประชากร  

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังานทุกแผนกของ โรงแรมไมดา้ทวารวดี แกรนด ์

นครปฐม ประชากรทั้งหมด จาํนวน 200 คน  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา จาํนวน 200 คน คือกลุ่มประชากรทั้งหมด ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการ

แผนกต้อนรับส่วนหน้า พนักงานยกกระเป๋า พนักงานเก็บเงิน พนักงานเปิดประตู ผูต้รวจสอบ

กลางคืน พนกังานตอ้นรับ พนกังานสาํรองหอ้งพกั พนกังานรับโทรศพัท ์พนกังานบริการทัว่ไป 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

  ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ประกอบไปดว้ย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ของพนกังาน โรงแรมไมดา้ ทวารวดี แกรนด ์นครปฐม ไดแ้ก่ 

 เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการทาํงาน และ เหตุผลท่ีเขา้ทาํงาน 

2. ปัจจยัดา้นการจูงใจ ของพนกังาน โรงแรมไมดา้ ทวารวดี แกรนด ์นครปฐม ไดแ้ก่ 

 ความสําเร็จในการทาํงาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ความรับผิดชอบ 

และความกา้วหนา้ 

3. ปัจจยัดา้นการธาํรงรักษา ของพนกังาน โรงแรมไมดา้ ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม ไดแ้ก่ 

ผลตอบแทน ผูน้าํท่ีดี เพื่อนร่วมงานท่ีดี การไดรั้บความยติุธรรม และ ความมีช่ือเสียงขององคก์ร 

ตวัแปรตาม (Dependent Variable)  

ความผกูพนัต่อองคก์ร ของพนกังาน โรงแรมไมดา้ ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม ไดแ้ก่ ความ

ตอ้งการท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป ความเช่ือมัน่ในค่านิยมและเป้าหมายขององค์กร และ 

ความเตม็ใจในการปฏิบติังานในองคก์ร 
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3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา  

1. ระยะเวลาในการศึกษา 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง ธนัวาคม พ.ศ.2561 

งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงสํารวจ(Survey Research) ท่ีใชแ้บบสอบถามแบบปลายปิด (Closeended 

Questionnaire) ท่ีประกอบดว้ยขอ้มูล ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของ

พนกังาน โรงแรมไมดา้ทวารวดี แกรนด ์นครปฐม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรสําหรับการวิจยัในคร้ังน้ี คือ พนกังานทั้งหมด ทุก

ฝ่ายงาน อนัประกอบไปดว้ย พนกังานฝ่ายขาย ฝ่ายจดัซ้ือ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายประกนั คุณภาพ และฝ่าย

บญัชีของโรงแรมไมดา้ทวารวดี แกรนด ์นครปฐม จาํนวนทั้งส้ิน 200 คน 

 

1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

1. ทาํให้ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลดา้นใดบา้ง ท่ีมีผลต่อความผูกพนัของ พนกังาน โรงแรม

ไมดา้ทวารวดี แกรนด ์นครปฐม 

2. ทาํให้ทราบถึงปัจจยัจูงใจในแต่ละดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของ พนกังานโรงแรม

ไมดา้ทวารวดี แกรนด ์นครปฐม 

3. ทําให้ทราบถึงปัจจัยปัจจัยธํารงรักษาในแต่ละด้านท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันของ 

พนกังานโรงแรมไมดา้ทวารวดี แกรนด ์นครปฐม 

 

1.7 คํานิยามศัพท์เฉพาะ 

 

1. ผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า ( Front Office Manager) 

Front office managerหรือFOเป็นผูจ้ดัการท่ีคอยสั่งการและประสานงานให้กิจกรรมของ

งานส่วนหนา้ทั้งหมดออกมามีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไวซ่ึ้งFOจะเป็นคนกลางคอยรับคาํสั่ง

จากผูบ้ริหารระดบัสูงและนาํมากระจายงานใหก้บัพนกังานทัว่ไปอีกที ซ่ึงความรับผิดชอบของFOจะ

มีดงัน้ี รับสมคัรพนกังาน ฝึกสอน ตรวจสอบ และ ควบคุม สมาชิกทุกคนในทีมงานบริการส่วนหนา้

ของโรงแรม รวมไปถึงการตั้งเป้าหมาย กาํหนดค่าใชจ่้ายในการปฏิบติังาน และประเมิณคุณภาพการ

ทาํงานของสมาชิกในทีม เป็นตน้ 

2.พนักงานยกกระเป๋า (Bell Boy) 

หนา้ท่ีของBellboyก็คือการช่วยยกกระเป๋าให้กบัแขกตั้งแต่แขกมาถึงโรงแรมจนกระทัง่เขา้

หอ้งพกั 



10 
 

3.พนักงานเกบ็เงิน (Cashier) 

แคชเชียร์มีหนา้ท่ีเก็บเงินและเคลียบิลของแขกท่ีมาใชบ้ริการ ลงรายการค่าใชจ่้ายต่างๆเขา้

ไปในFolioของแขกระหวา่งท่ีแขกเขา้พกั เตรียมเอกสารในการเก็บเงินต่างๆก่อนแขกเช็คเอาท ์

4.พนักงานเปิดประตู (Door Attendant) 

เปิดประตูรถ ประตูโรงแรมเม่ือแขกมาถึง คอยช่วยเหลือและบริการแขกท่ีหน้าประตู

โรงแรม 

5.ผู้ตรวจสอบกลางคืน (Night Audit) 

เป็นผูท่ี้ทาํงานในเวลากลางคืนคอยตรวจสอบรายการต่างๆท่ีเกิดข้ึนระหว่างวนัให้มีความ

ถูกตอ้ง พร้อมทั้งจดัเตรียมรายงานต่างๆ รวมไปถึงการบริการแขกระหวา่งคืน  

6.พนักงานต้อนรับ (Receptionist) 

มีหนา้ท่ีคอยตอ้นรับแขกของโรงแรม ทาํเช็คอินและเช็คเอาทใ์ห้แขก ให้ขอ้มูล จาํหน่ายห้อง 

และ กุญแจใหแ้ก่แขกท่ีเช็คอิน 

7.พนักงานสํารองห้องพกั (Reservation Agent) 

มีหนา้ท่ียืนยนัการจองเม่ือแขกจองห้องพกัเขา้มาจากช่องทางต่างๆขายบริการต่างๆเพิ่มเติม

เม่ือเหมาะสม จดัทาํรายการแขกเขา้แขกออก และรายงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆใหแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชา 

8.พนักงานรับโทรศัพท์ (Telephone Operator) 

คอยรับสายและจดัการสายต่างๆทั้งเขา้และออก รวมทั้งควบคุมระบบโทรศพัท์ในกรณีท่ี

ตอ้งโทรปลุกแขก ตอบคาํถามต่างๆเก่ียวกบัโรงแรมทางโทรศพัท ์

9.พนักงานบริการทัว่ไป (Concierge) 

มีหน้าท่ียืนยนัการจองสําหรับลูกค้าภัตตาคาร ทัวร์ รถลิมูซีน หรือบริการอ่ืนๆ คอย

ช่วยเหลือแขกในกรณีท่ีแขกตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม 

10. หน่วยงานหลัก (Line) คือ หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการสร้างความสําเร็จตาม

วตัถุประสงค์ขององค์การให้เกิดข้ึนโดยตรง ได้แก่ ฝ่ายห้องพกั ฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ฝ่าย

การตลาดและการขาย 

11. หน่วยงานสนับสนุน (Staff) คือ หน่วยงานท่ีช่วยสนับสนุนในการทาํหน้าท่ีของ

หน่วยงานหลกั ซ่ึง ไดแ้ก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบุคคล ฝ่ายบญัชี ฝ่ายช่าง และฝ่ายจดัซ้ือ 

12. กําหนดอํานาจหน้าที่ (Authority) หมายถึง  สิทธิในการท่ีจะตดัสินใจหรือกระทาํอยา่ง

ใดอยา่งหน่ึงหรือการสั่งการ 

13. การกาํหนดสายการบังคับบัญชา (Chain of Command) หมายถึง การจดัโครงสร้างของ

การบงัคบับญัชาขององคก์รในทุกระดบัในแนวด่ิง 
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14. เอกภาพของการบังคับบัญชา (Unity of Command) หมายถึง การมีผูบ้งัคบับญัชาเพียง

คนเดียว 

15 .ขอบข่ายของการบังคับบัญชา (Span of Control) หมายถึง การพิจารณาว่า

ผูบ้งัคบับญัชาคนหน่ึงๆ ดูแลบงัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจาํนวนเท่าใด 

16.การประสานงาน (Coordination of Work) หมายถึงการร่วมมือกนัเพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงคข์องงาน 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฏ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 

  งานวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนกังาน โรงแรมไมดา้ ทวารวดี แกรนด ์

นครปฐม ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาค้นควา้ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพื่อนํามา

ประกอบการนาํเสนอผลการวจิยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ และเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ี

ไดก้าํหนดไว ้โดยแบ่งหวัขอ้ออกเป็น 6 ส่วนดงัน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจ 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการธาํรงรักษาบุคลากร 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

2.4 แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการทาํงาน 

2.5 ขอ้มูลทัว่ไปของโรงแรม 

2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัแรงจูงใจ 

 

 ความหมายของแรงจูงใจ แรงจูงใจ คือ พลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรมและยงั กาํหนด

ทิศทางและเป้าหมายของพฤติกรรมนั้นด้วย คนท่ีมีแรงจูงใจสูงจะใช้ความพยายามในการกระทาํ

ไปสู่เป้าหมายโดยไม่ลดละ แต่คนท่ีมีแรงจูงใจจะไม่แสดง พฤติกรรมหรือไม่ก็ลม้เลิกการกระทาํ

ก่อนบรรลุเป้าหมาย แรงจูงใจ (motive) เป็นคาํท่ีไดค้วามหมายมาจาก คาํภาษาละตินท่ีวา่ movere ซ่ึง

หมายถึง "เคล่ือนไหว (move) " ดงันั้น คาํวา่แรงจูงใจจึงมีการใหค้วามหมาย ไวต้่างๆ กนัดงัน้ี 

วอลเทอร์ (Walters.1978 :218) แรงจูงใจ หมายถึง "บางส่ิงบางอย่างท่ีอยู่ภายในตวัของ

บุคคลท่ีมีผล ทาํให้บุคคลตอ้งกระทาํ หรือเคล่ือนไหว หรือมีพฤติกรรมในลกัษณะท่ีมีเป้าหมาย" 

กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ แรงจูงใจเป็นเหตุผลของการกระทาํนัน่เอง 

ลาวดอน และบิททา (Loundon and Bitta.1988:368) แรงจูงใจ หมายถึง “สภาวะท่ีอยูภ่ายใน

ตวัท่ี เป็นพลงั ทาํให้ร่างกายมีการเคล่ือนไหว ไปในทิศทางท่ีมีเป้าหมาย ท่ีไดเ้ลือกไวแ้ลว้ ซ่ึงมกัจะ

เป็นเป้าหมายท่ีมี อยูบ่นภาวะส่ิงแวดลอ้ม” 

โลเวลล์ (Lovell, 1980: 109) ให้ความหมายของแรงจูงใจวา่ “เป็นกระบวนการท่ีชกันาํโนม้

น้าวให้ บุคคลเกิดความมานะพยายามเพื่อท่ีจะสนองตอบความตอ้งการบางประการให้บรรลุผล

สาํเร็จ” 
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ไมเคิล คอมแจน (Domjan 1996: 199) อธิบายวา่การจูงใจเป็นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรม

การกระทาํ กิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระทาํพฤติกรรมนั้นเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ 

จากการให้ความหมายของแรงจูงใจของนักวิชาการแต่ละท่าน คณะผูว้ิจยัสามารถสรุป

ความหมายของ แรงจูงใจเป็นกระบวนการท่ีบุคคลถูกกระตุน้จากส่ิงเร้าโดยจงใจให้กระทาํหรือด้ิน

รนเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ พฤติกรรมท่ีเกิดจากการจูงใจเป็นพฤติกรรมท่ีไม่ใช่เป็นเพียงการ

ตอบสนองปกติธรรมดา แต่เป็นการตอบสนอง ท่ีเกิดจากการจูงใจ เช่น พนักงานตั้งใจทาํงานเพื่อ

หวงัความดีความชอบ ซ่ึงลกัษณะของแรงจูงใจประกอบดว้ย 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) แรงจูงใจภายใน 

(intrinsic motives) 2) แรงจูงใจภายนอก (extrinsic motives) 

 

ลกัษณะของแรงจูงใจ 

1) แรงจูงใจภายใน (intrinsic motives) ส่ิงผลกัดนัจากภายในตวับุคคลซ่ึงอาจจะเป็นเจตคติ 

ความคิด ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ ความตอ้งการ ฯลฯ ท่ีกล่าวมามี

อิทธิพลต่อ พฤติกรรมค่อนข้างถาวร เช่น พนักงานเห็นองค์กรคือสถานท่ีให้ชีวิตแก่เขาและ

ครอบครัวเขาก็จะจงรักภกัดีต่อ องคก์ร 

2) แรงจูงใจภายนอก (extrinsic motives) ส่ิงผลกัดนัภายนอกตวับุคคลท่ีมากระตุน้ให้เกิด

พฤติกรรม อาจจะเป็นการไดรั้บรางวลั เกียรติยศช่ือเสียง คาํชม หรือยกย่อง แรงจูงใจน้ีไม่คงทน

ถาวร บุคคลแสดง พฤติกรรมเพื่อตอบสนองส่ิงจูงใจดงักล่าวเฉพาะกรณีท่ีตอ้งการส่ิงตอบแทน

เท่านั้น 

 

ทฤษฎเีกีย่วกบัแรงจูงใจ 

 คณะผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจ ซ่ึงมีทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในงานวิจยั

คร้ังน้ี 2 ทฤษฎี ไดแ้ก่ 

ทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s hierarchy of needs theory) (Maslow, 

1960, pp. 122-144) ไดจ้ดัลาํดบัความตอ้งการของมนุษย ์5 ขั้นดงัน้ี  

ขั้นท่ี 1 ความตอ้งการทางร่างกาย (Physical Needs) เป็นส่ิงจาํเป็นแก่ชีวิตและมีมาแต่กาํเนิด 

ไดแ้ก่ อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค เป็นตน้  

ขั้นท่ี 2 ความตอ้งการทางดา้นความปลอดภยัหรือความมัง่คง (Security or Safety Needs) 

หมายถึง ความรู้สึกตอ้งการความมัน่คงในชีวิตทั้งในปัจจุบนัและอนาคต รวมทั้งความกา้วหนา้และ

ความอบอุ่น ในการทาํงาน  
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ขั้นท่ี 3 ความตอ้งการทางสังคม (Social or Belongingness Needs) หมายถึง ความตอ้งการท่ี 

จะใหส้ังคมหรือเพื่อนร่วมงานยอมรับตนเขา้เป็นสมาชิกหรือตอ้งการเขา้หมู่และมีส่วนร่วมกิจกรรม

ต่างๆ 

ขั้นท่ี 4 ความตอ้งการไดรั้บการยกยอ่งในสังคม (Esteem or Egotistic Needs) หมายถึง ความ 

ตอ้งการโดดเด่นในสังคม รวมถึงความเช่ือมัน่ในตนเองความสําเร็จความรู้ความสามารถ การนบัถือ

ตนเองความ เป็นอิสระและเสรีภาพ การมีตาํแหน่งสูงในองค์กร หรือการท่ีได้สามารถเขา้ใกลชิ้ด

บุคคลสาํคญั  

ขั้นท่ี 5 ความต้องการได้รับความสําเร็จตามความนึกคิด (Self-realization or Self 

Actualization) เป็นลาํดับความต้องการขั้นสูงสดุของมนุษยเ์ป็นความต้องการพิเศษ ซ่ึงคนท่ีมี

คุณธรรมส่วนมากนึกอยากจะเป็น แต่ไม่สามารถหาได้การท่ีบุคคลได้รับการยกย่องในขั้นน้ีจะ

จดัเป็นบุคคลพิเศษ 

 

ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ชเบิร์ก (Herberg; et al. 1959: 133-155) เฮอร์ชเบิร์กและคณะ ได้

ทาํ การศึกษาคน้ควา้วิจยัเก่ียวกบัแรงจูงใจในการทาํงานของบุคคล เขาไดศึ้กษาว่า “คนเราตอ้งการ

อะไรจาก งาน” คาํตอบท่ีพบคือ บุคคลตอ้งการความสุขจากการทาํงานและไดแ้นวคิดวา่ควรจะแยก

องค์ประกอบท่ีเป็น แรงจูงใจในการทํางานออกเป็น 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบจูงใจ 

(Motivation Factors) และองคป์ระกอบ คํ้าจุน (Maintenance Factors) หรือองคป์ระกอบสุขอนามยั 

(Hygiene Factors) 

1. องคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบัตวังานโดยตรง ซ่ึงทาํใหเ้กิดแรงจูงใจในการทาํงานองคป์ระกอบน้ี เรียกวา่

ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors) ประกอบดว้ย 

1) ความสําเร็จในการทาํงาน (Achievement) หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถทาํงานไดเ้สร็จ

ส้ินประสบผลสาํเร็จอยา่งดี สามารถแกปั้ญหาต่างๆ เก่ียวกบังานและรู้จกัป้องกนัปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

2) การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Recognition) หมายถึง การไดรั้บการยอมรับนบัถือจากบคุ

คล ในหน่วยงานหรือบุคคลอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นจากผูบ้งัคับบญัชา จากเพื่อร่วมงาน จากผูม้าขอ

คาํปรึกษา หรือจาก บุคคลในหน่วยงาน การยอมรับนบัถือน้ีจะอยูใ่นรูปของการยกยอ่งชมเชย แสดง

ความยินดี การให้กาํลงัใจหรือ การแสดงออกอ่ืนใดท่ีส่อให้เห็นถึงการยอมรับความสามารถ เม่ือได้

ทาํงานอยา่งใดอยา่งหน่ึงจนบรรลุผลสาํเร็จ ซ่ึงจะเกิดหลงัจากการไดรั้บความสาํเร็จในการทาํงาน 

3) ลักษณะของงาน (Work itself) หมายถึง งานท่ีน่าสนใจและมีความสัมพนัธ์กับ

ความสามารถ เป็นงานท่ีตอ้งอาศยัความคิดสร้างสรรคแ์ละความทา้ทายให้ลงมือทาํเพื่อความสําเร็จ

ของงานหรือเป็นงานท่ีมี ลกัษณะทาํเสร็จสมบูรณ์ในตวัเอง 
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4) ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การไดรั้บมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงาน 

ใหม่ๆ โดยกาํหนดความรับผดิชอบไวอ้ยา่งชดัเจน และมีอิสระในการดาํเนินการ ไม่มีการตรวจสอบ

หรือควบคุม อยา่งใกลชิ้ด  

5) ความกา้วหนา้ (Advancement) หมายถึง การไดรั้บเล่ือนขั้น การเล่ือนตาํแหน่งให้สูงข้ึน 

มีโอกาสไดศึ้กษาต่อเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม หรือไดรั้บการฝึกอบรมสามารถนาํความรู้ท่ีเรียนมาไป

ปฏิบติังาน เพื่อใหเ้กิดความกา้วหนา้แก่ตนเอง 

2. องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน องค์ประกอบชนิดน้ี เรียกว่า ปัจจยัคํ้าจุน 

(Maintenance Factors) หรือปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene Factors) เป็นปัจจยัท่ีช่วยป้องกนัการ

ปฏิบติังานของ บุคลากรท่ีจะเกิดความไม่ชอบงานหรือหยอ่นประสิทธิภาพลง ประกอบดว้ย 

1) เงินเดือน (Salary) หมายถึง ส่ิงตอบแทนการปฏิบติังานในรูปเงินรวมถึงการเล่ือนขั้น 

เงินเดือนในหน่วยงานนั้น เป็นท่ีพอใจของบุคคลท่ีทาํงาน 

2) โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึง ความน่าจะ 

เป็นท่ีบุคคลจะไดรั้บความกา้วหนา้ในทกัษะวชิาชีพ 

3) ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน (Interpersonal Relation, 

Subordinate, Peers) หมายถึง ความมีสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัสามารถทาํงานร่วมกนั มีความเขา้ใจซ่ึงกนั

และกนั เป็นอยา่งดี 

4) สถานะของอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับและนบัถือของสังคม มีเกียรติ 

และมีศกัด์ิศรี 

5) นโยบายและการบริหาร (Company Policy and Administration) หมายถึง การจดัการ 

และการบริหารงานขององคก์ร การติดต่อส่ือสารภายในองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ 

6) สภาพการทาํงาน (Working Condition) หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสง 

เสียง อากาศ รวมทั้งลกัษณะส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ เช่น อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่างๆ 

7) ชีวิตส่วนตวั (Personal Lift) หมายถึง สภาพความเป็นอยูส่่วนตวัท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน เช่น 

การไม่ถูกยา้ยไปทาํงานในท่ีแห่งใหม่ซ่ึงห่างไกลครอบครัว 

8) ความมัน่คงในงาน (Job Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความมัน่คงใน

การทาํงาน 

9) การปกครองบงัคบับญัชา (Supervision) หรือการนิเทศงาน หมายถึง ความสามารถหรือ 

ความยติุธรรมของผูบ้งัคบับญัชาหรือผูนิ้เทศงานในการดาํเนินงานและการบริหารงาน 

  

สรุปไดว้า่ตามทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลวท่ี์ไดอ้ธิบายวา่ความตอ้งการในแต่ละระดบั 
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จะตอ้งไดรั้บ การตอบสนองก่อนท่ีความตอ้งการในลาํดบัถดัไปจะเกิดข้ึน ความตอ้งการท่ีไดรั้บการ

ตอบสนองแลวจะไม่เป็น ตวัจูงใจพฤติกรรมของบุคคลนั้นอีกต่อไป มีความเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัน้ี

กล่าวคือ ในการจูงใจพนกังานจะตอ้ง ทราบก่อนว่าพนกังานนั้นมีความตอ้งการอยูในลาํดบัขั้นใด

แลว้ จึงค่อยจูงใจให้ความตอ้งการในขั้นท่ีสูงกวา่ เพื่อ เป็นแรงกระตุน้ให้พนกังานมีพฤติกรรมการ

ทาํงานต่อไป แต่ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ชเบิร์กเองไดศึ้กษา คน้ควา้วิจยัเก่ียวกบัแรงจูงใจในการ

ทาํงานของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโดยตรง ซ่ึงคณะผูว้ิจยัเห็นวา่มี องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งมากกวา่

ทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์คณะผูว้ิจยัจึงไดเ้ลือกศึกษาเฉพาะ องคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบัตวังาน

โดยตรงหรือท่ีเรียกวา่ ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors) ของเฮอร์ชเบิร์ก (Herberg; et al. 1959: 133-

155) ประกอบดว้ย 1) ความสําเร็จในการทาํงาน (Achievement) 2) การไดรั้บ การยอมรับนบัถือ 

(Recognition) 3) ลกัษณะของงาน (Work itself) 4) ความรับผิดชอบ (Responsibility) 5) 

ความกา้วหน้า (Advancement) เป็นปัจจยัจูงใจท่ีมีความจาํเป็นของบุคลากรในองค์กรท่ีส่งผลต่อ

ความ ผูกพนัต่อองคก์ร แต่องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน หรือเรียกวา่ ปัจจยั

คํ้าจุน (Maintenance Factors) หรือปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene Factors) ก็เป็นปัจจยัท่ีคณะผูว้ิจยัเห็น

วา่มีผลต่อการ ปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์รเช่นกนั เพียงแต่คณะผูว้ิจยัสนใจศึกษาเฉพาะปัจจยั

จูงใจ (Motivation Factors) ท่ีเก่ียวกบัตวังานโดยตรง 

 

2.2 ปัจจัยทีส่่งผลต่อการธํารงรักษาบุคลากร 

 

ความหมายของการธาํรงรักษาการธาํรงรักษาพนกังานมีคุณค่าเป็นพิเศษ ทาํให้องค์การมี

บุคลากรท่ีดีมีความสามารถและความชาํนาญจดัเจนเพิ่มจาํนวนมากข้ึนอยู่เร่ือย ๆ ลดอตัราการเขา้

ออกงาน ทาํให้ไม่ต้องมีภาระในการสอนงานพนักงานใหม่ เกิดทีมงานท่ีมัน่คงมีความรักความ

ผกูพนัและเขา้ใจกนั พนกังานท่ีมีทกัษะในงานสูงสามารถช่วยแบ่งเบาหนา้ท่ีงานใหแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชา

ไดม้ากกวา่พนกังานท่ีอยู่ระหว่างการเรียนรู้งาน ทาํให้ไม่เกิดปัญหาในการปฏิบติังานหรือมีปัญหา

น้อยมาก เพราะพนกังานจะมีความชาํนาญมากกว่าพนกังานเขา้ใหม่ องค์การจะเกิดการพฒันาได้

อยา่งต่อเน่ือง เพราะมีพนกังานท่ีรู้งานเป็นงานมีความชาํนาญสามารถคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นงานใหม่ 

ๆ ได ้ทาํให้สามารถปลูกฝังทศันคติท่ีดีไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ ไม่ตอ้งเร่ิมตน้นบัหน่ึงใหม่อยูต่ลอดเวลา 

อนัจะเป็นผลให้สามารถลดเวลาและค่าใช้จ่าย ทาํให้ไม่เกิดความติดขดัหยุดชะงัก งานสามารถ

ดาํเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง สร้างขวญักาํลงัใจให้พนกังานรักงานท่ีทาํและรักองคก์าร เป็นการเตรียม

กาํลังคนสําหรับอนาคต ทาํให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีเพราะมีพนักงานท่ีทาํงานอยู่กับองค์การเป็น
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เวลานาน แสดงให้เห็นว่าองค์การให้ความเป็นอยู่ท่ีดีมีความอบอุ่นมัน่คง เป็นผลให้มีผูต้อ้งการมา

สมคัรงานใหม่มาก โดยอาศยัพนกังานเก่าช่วยแนะนาํกนัมา 

ผูบ้ริหารหรือหัวหน้างานต่างมีหน้าท่ีจะตอ้งรับผิดชอบต่อความอยู่ดีมีสุขของบุคลากรใต้

บงัคบับญัชาของตน ดงันั้นจะตอ้งบริหารจดัการหน่วยงาน ดว้ยหลกัการ 6 ประการ ไดแ้ก่ 

1. หลกัความเสมอภาค การใหสิ้ทธิประโยชน์โดยคาํนึงถึงความเท่าเทียมกนัให้มากท่ีสุด ไม่

ควรจะแบ่ง ชั้นมากเกินไปจนเกิดความขดัแยง้ 

2. หลกัสิทธิประโยชน์ หมายถึง สิทธิประโยชน์ท่ีพนกังานจะไดรั้บตามตาํแหน่งหนา้ท่ี และ

การจดัสรรของหน่วยงาน  

3. หลกัการจูงใจ หมายถึง การให้สิทธิประโยชน์ท่ีตรงกบัความตอ้งการ ของพนกังานส่วน

ใหญ่ หรือส่ิงท่ีใหแ้ก่พนกังานนั้นเป็นส่ิงท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะจูงใจให้พนกังานปฏิบติังานดว้ยความเต็ม

ใจ 

4. หลกัการตอบสนองความตอ้งการ หมายถึง องคก์ารตอ้งอาํนวยความสะดวกและเก้ือกูล

แก่พนกังานตามความเร่งด่วนในความตอ้งการดา้นต่างๆ เพื่อใหไ้ดค้วามเตม็ใจในการทาํงาน 

5. หลกัประสิทธิภาพ หมายถึงส่ิงท่ีจดัสรรใหแ้ก่พนกังานจะตอ้งเหมาะสมตามหลกัการของ

องคก์ารและพนกังานควรจะ ไดรั้บส่ิงท่ีดีท่ีสุด รวดเร็วท่ีสุด มีประโยชน์ และลงทุนนอ้ยท่ีสุด 

6. หลกัความพึงพอใจ เพื่อการธาํรงรักษาพนกังานหมายถึงการคาํนึงถึงความพึงพอใจของ

พนักงานต่อหัวหน้างาน ความพอใจต่อผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงข้ึนไป ความพอใจต่อค่าตอบแทน 

ความพอใจต่อเพื่อนร่วมงาน เป็นตน้ 

หลกัการทั้ง 6 ขอ้น้ีเป็นพื้นฐานในการบริหารงานบุคคลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลท่ีจะ

ให้แก่บุคลากรท่ีมาสมคัรทาํงาน (recruitment) การจดัวางตาํแหน่งงาน (staffing) การควบคุมการ

ทาํงาน (controlling) และการประเมินผลการทาํงาน (evaluating) ซ่ึงทั้งหมดส่งผลต่อแนวทางในการ

ธาํรงรักษาบุคลากรในทา้ยท่ีสุด โดยองค์การท่ีมีการบริหารจดัการอย่างมีธรรมาภิบาลท่ีดี (good 

government) นั้นจะไดใ้หค้วามสนใจในการประยุกตใ์ชก้ารจดัการเพื่อการธาํรงรักษาบุคลากรไวใ้น

การจดัการในทุกระดบัและทุกขั้นตอน โดยมีวธีิการของการธาํรงรักษา 5 ประการ ร่วมดว้ย 

1. การจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม เป็นไปตามหลกัการและหลกัเกณฑ์ท่ีองค์การกาํหนด 

เช่น โครงสร้างเงินเดือน 

2. การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีดีในสถานท่ีทาํงาน 

2.1.ส่ิงแวดลอ้มและส่ิงอาํนวยความสะดวกในสถานท่ีทาํงาน 

2.2. ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งพนกังานและหวัหนา้งานภายในหน่วยงาน  
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3. การให้ประโยชน์และการบริการภายในท่ีดีและเป็นไปตามความตอ้งการของพนกังาน 

เช่น งานกิจการภายใน สวสัดิการภายในหน่วยงาน เงินพิเศษ การช่วยเหลือด้านเอกสารต่างๆ 

กองทุนกูย้มืต่างๆ เป็นตน้ 

4. การป้องกนัอุบติัเหตุและส่งเสริมความปลอดภยั ท่ีจะตอ้งมีการวางแผนและเตรียมความ

พร้อมในทุกระดบัและพนกังานมีส่วนร่วมในการป้องกนัอุบติัเหตุอยา่งเหมาะสม 

5. การพฒันาความก้าวหน้าในตาํแหน่งหน้าท่ี จะตอ้งมีการกาํหนดบนัได้ความก้าวหน้า 

(career ladder) เพื่อเป็นภาพร่างความกา้วหนา้และกาํหนดแผนงานความกา้วหนา้ จากนั้นจึงวางแผน

ทางเดินเพื่อความกา้วหน้า (Career Path Planning) โดยบริหารบุคลากร กระตุน้ ย ํ้าเตือนในการ

ปฏิบติัหน้าท่ี เพิ่มพูนความรู้ การอบรมให้ได้ตามแผนงานท่ีวางไว ้และการจดัการผ่านระบบการ

พิจารณาเล่ือนขั้น ซ่ึงพิจารณาจาก 4 ด้านคือ ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ และผลงานท่ีต้อง

สอดคล้องกนั มีการทบทวนแผนทางเดินรายปี และการพิจารณาสํารองคนใน Talent Pool เพื่อ

เสริมสร้างข้ึนสู่ตาํแหน่งระดบัสูง 

1. แนวคิดเก่ียวกบัการลาออก Mathis and Jackson (2002, p. 23, อา้งถึงใน สมศรี พรประภาพงศ,์ 

2549, น. 14) กล่าวไวว้า่ การลาออกแบ่งไดเ้ป็นการลาออกอยา่งสมคัรใจ (Voluntary Turnover) และ 

การลาออกอย่างไม่สมคัรใจ (Involuntary Turnover) การลาออกอย่างไม่สมคัรใจเกิดข้ึนเม่ือ 

พนกังานถูกไล่ออกจากงาน ในขณะท่ีการลาออกอยา่งสมคัรใจเกิดข้ึนเม่ือพนกังานมีทางเลือก ซ่ึงมี 

สาเหตุจากปัจจยัหลายอยา่ง เช่น งานท่ีทาํอยูไ่ม่ทา้ทาย มีโอกาสท่ีดีกวา่ในการกา้วหนา้ในอาชีพงาน 

ใหม่ใหค้่าตอบแทนท่ีดีกวา่ สถานท่ีตั้งของท่ีทาํงาน หวัหนา้งาน ความกดดนัในการทาํงาน อยา่งไรก็ 

ตามการลาออกไม่ใช่มีผลในเชิงลบอยา่งเดียว แต่บางคร้ังการลาออกของพนกังานเป็นส่ิงท่ีองคก์าร 

ตอ้งการเพราะวา่พนกังานท่ีลาออกเป็นพนกังานท่ีมีผลการปฏิบติังานท่ีต่าํกวา่และไวว้างใจไม่ได ้

 Price (1977, อา้งถึงใน เปรมจิตร คลา้ยเพช็ร์, 2548, น. 58) กล่าวไวว้า่ การลาออกหมายถึง 

ระดบัการเคล่ือนไหวขา้มขอบเขตการเป็นสมาชิกของสังคม โดยเน้นถึงการเคล่ือนไหวของบุคคล

ขา้มขอบเขตการเป็นสมาชิกขององคก์าร ซ่ึงเนน้การลาออกวา่มีลกัษณะเป็น พลวตัต ์ 

 March and Simon (1985, อา้งถึงใน เปรมจิตร คลา้ยเพช็ร์, 2548, น. 60) ได ้กล่าวถึง ทฤษฎี

การจูงใจท่ีเรียกวา่ ความสมดุลในองคก์าร (Organizational Equilibrium) ซ่ึง หมายถึง ความสามารถ

ขององคก์ารในการจูงใจสมาชิกในองคก์ารเพื่อคงให้มีการเขา้ร่วมทาํงานใน องคก์ารอย่างต่อเน่ือง 

โดยท่ีพนกังานจะมีการคงทาํงานในองค์การนานตราบเท่าท่ีมีการให้ส่ิงจูงใจ เช่น ค่าตอบแทน ท่ี

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังาน ในทางกลบักนั พนกังานก็ทุ่มเททาํงาน ให้กบัองคก์าร ซ่ึง

ทั้งพนกังานและองคก์ารต่างก็พยายามรักษาสมดุลระหวา่งการใหส่ิ้งจูงใจและการทุ่มเททาํงานซ่ึงผล

ท่ีตามมาของความสมดุลดงักล่าวทาํใหอ้งคก์ารสามารถดาํรงการดาํเนินการ ต่อไปได ้
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2. กลยทุธ์การรักษาบุคลากรตามแนวทางการตลาด 

แคปเพลลี (2550, อา้งถึงใน ประคลัภ ์ปัณฑพลงักูร, 2550, น. 159) การรักษา บุคลากรโดยคาํนึงถึง

ลกัษณะของตลาดแรงงาน และคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนัของแรงงาน เคร่ืองมือท่ี เป็นส่วนสําคญัของ

การธาํรงรักษาบุคลากร ประกอบไปดว้ย 

1. รูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนแบบใหม่ องคก์ารต่าง ๆ จะไม่สามารถดึงดูด และธาํรงรักษา

บุคลากรขององคก์ารไดเ้ลยถา้ระบบการจ่ายค่าตอบแทนไม่เห็นถึงความยุติธรรมบุคลากรส่วนใหญ่

มองว่าค่าตอบแทนเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงความใส่ใจขององค์การท่ีมีต่อพวกเขาหากองค์การนั้นไม่

สนใจในเร่ืองการจ่ายค่าตอบแทน การรักษาบุคลากรก็ไม่สามารถประสบผลสัมฤทธ์ิได ้ดงันั้นการ

จ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม และยติุธรรมก็เป็นเคร่ืองมือตวัหน่ึงในการท่ีจะธาํรงรักษา พนกังาน 

2. การออกแบบงานใหม่ กล่าวไดว้่าถ้าองค์การสามารถท่ีจะออกแบบระบุ องค์ประกอบ

ของงานและจดัเน้ือหางาน รูปแบบสภาพการทาํงานให้เป็นท่ีพึงพอใจและสอดคลอ้งต่อ ความชอบ

ของบุคลากร ก็จะช่วยใหพ้นกังานเลือกท่ีจะอยูก่บัองคก์ารนานยิง่ข้ึน  

3. การสร้างงานใหเ้หมาะกบัพนกังาน วธีิการท่ีหาคนให้เหมาะสมกบังานมกั เป็นไปไดย้าก

เพราะงานส่วนใหญ่เป็นงานท่ีไม่ตอบสนองความตอ้งการหรือความสนใจของบุคลากร และไม่

สอดคลอ้งต่อการดาํเนินชีวิตของบุคลากรได ้ดงันั้นการสร้างงานให้เหมาะกบับุคลากรจึงเป็นส่ิง ท่ี

สามารถตอบสนองบุคลากรไดม้ากกวา่ โดยการมองบุคลากรวา่เป็นลูกคา้ 

4. การสร้างความเขม้แข็งในเชิงสังคม เน้นการสร้างการทาํงานในรูปแบบของ ทีมให้มาก

ข้ึนเพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ความผกูพนัในการทาํงาน 

5. การว่าจ้างพนักงานท่ีมีคุณสมบัติต่ าํกว่าท่ีคาดหวงัไว้เล็กน้อย เพราะบุคลากร ท่ีมี

คุณสมบติัสูงจะมีโอกาสเลือกงานหรือเปล่ียนงานมากกว่า คนท่ีมีคุณสมบติัรองลงมาเน่ืองจากคน 

กลุ่มน้ีมีภาวะอ่อนไหวกบัตลาดแรงงานนอ้ยกวา่ 

6. การเปิดโอกาสให้พนักงานภายในองค์การ เพราะบุคลากรทุกคนย่อมท่ีจะ แสวงหา

โอกาสความกา้วหนา้ในการทาํงานท่ีดีกวา่เดิม ดงันั้นหากพนกังานภายในองคก์ารมองไม่เป็น ความ

พฒันาหรือความกา้วหนา้ของตนเอง การธาํรงรักษาบุคลากรก็เป็นไปไดย้าก 

 

3. ปัจจยัดา้นสถานท่ีทาํงานท่ีมีผลต่อการวา่จา้งและรักษาบุคลากร 

1. พิจารณาดา้นวฒันธรรมองคก์าร กล่าวไดว้่าวฒันธรรมองค์การเป็นปัจจยั สําคญัปัจจยั

หน่ึงในการดึงดูดความสนใจของผูส้มคัรงาน รวมไปถึงเป็นแรงดึงดูให้บุคลากรภายใน องคก์ารอยู่

กบัองคก์ารต่อไป 
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  2. สภาพการทาํงานของบุคลกรท่ีส่งผลให้เกิดความเหน่ือยลา้ สามารถสังเกตได ้จากส่ิง

เหล่าน้ี คือ ความนบัถือในตนเองของบุคลากรนอ้ยลง เม่ือบุคลากรตอ้งรับผิดชอบงานท่ีมากจน ไม่

สามารถทํางานได้ทันตามกําหนดเวลา บุคลากรอาจเกิดความท้อแท้ในการทํางาน คิดว่า 

ความสามารถของตนเองไม่มากพอต่องานท่ีได้รับมอบหมาย ส่งผลให้คิดว่าตนเองมีโอกาสท่ีจะ

ประสบ ความสาํเร็จไดน้อ้ยลง เกิดการแยกตวัออกจากกลุ่ม เกิดการต่อตา้น ปฏิบติัตนในทิศทางท่ีไม่

ดีต่อ เพื่อนร่วมงานและลูกคา้ได ้การเหน่ือยลา้ของบุคลาการนั้นเป็นผลจากการทาํบุคลากรประสบ

กบัปัญหาเป็นเวลานาน ประกอบไปด้วย ปัญหาด้านปริมาณงานท่ีรับผิดชอบมากเกินไป มีความ

ตอ้งการ ท่ีขดัแยง้กับผูบ้งัคบับญัชา การทาํงานท่ีไม่มีวตัถุประสงค์ท่ีชัดเจน มีค่าตอบแทนท่ีไม่

เหมาะสม องคก์ารไม่เห็นความสาํคญัของบุคลากร การลม้เหลวในการทาํงานบ่อยคร้ัง  

ดงันั้น ถา้องคก์ารใดมีช่ือเสียงในเร่ืองการใหพ้นกังานทาํงานหนกั ก็จะส่งผลต่อ ความสนใจ

ของผูท่ี้จะเขา้มาสู่องคก์าร การธาํรงรักษาบุคลากรก็เป็นไปไดย้ากเน่ืองจากบุคลากรขาด แรงจูงใจใน

การทาํงาน ความผูกพนักบัองค์การก็จะน้อยลง ในบางคร้ังผูบ้งัคบับญัชาก็เป็นส่วนหน่ึงท่ี ทาํให้

บุคลากรเกิดความเหน่ือยลา้ และขาดแรงจูงใจในการทาํงาน 

การวางแผนกาํลงัคนอย่างเหมาะสม ก็เป็นส่ิงหน่ึงท่ีจะช่วยลดปัญหาปริมาณงาน ท่ีมาก

เกินไปของบุคลากรโดยการวางแผนกาํลงัคนใหเ้กิดความพอเพียงและเกิดความเหมาะสมต่อปริมาณ

งานงาน มอบหมายงานท่ีเหมาะสมใหก้บับุคลากร 

 

4. ค่าตอบแทน 

องค์ประกอบของโครงสร้างค่าตอบแทน (กลัยาณี เสนาสุ, 2556, น. 113) มี เกณฑ์การพิจารณา

ดงัต่อไปน้ี 

1. ระดบัหรือชั้นงาน กล่าวคือ ลาํดบัชั้นบงัคบับญัชา จาํนวนลาํดบัชั้น ข้ึนอยูก่บั องคก์รวา่มี

ลาํดบัชั้นมากหรือนอ้ย 

2. ความแตกต่างของค่าตอบแทนในแต่ละชั้น โดยความแตกต่างน้ีข้ึนอยูก่บั พื้นฐานของแต่

ละลาํดบัชั้น เช่น ทกัษะความรู้ การศึกษา ลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ ท่ีเช่ือมโยงไปถึง ความแตกต่าง

ในคุณค่าของงาน เช่นงานท่ีใชท้กัษะความรู้สูง มกัจะมีค่าตอบแทนท่ีสูงกวา่งานท่ีใช ้ทกัษะความรู้

ทัว่ ๆ ไป  

3. เกณฑก์ารวดั หมายถึง แนวคิดท่ีใชเ้ป็นเกณฑ์ในการตดัสินการดาํรงอยูใ่น แต่ละระดบั มี

หลายเกณฑ ์ประกอบดว้ย 

3.1 เน้ืองาน และมูลค่าของงาน ความยุง่ยากของงานและความรับผดิชอบ  
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3.2 มูลค่าประโยชน์ใชส้อย และมูลค่าแลกเปล่ียน หมายถึง มูลค่าของงาน สินคา้ 

และบริการท่ีพนกังานคนหน่ึง ๆ ผลิตข้ึน 

3.3 โครงสร้างท่ีข้ึนกับบุคคลหรือข้ึนกับงาน เช่น ผลงาน พฤติกรรม ความ

รับผดิชอบ ทกัษะ ความรู้ท่ีใชใ้นการทาํงาน 

4. หลกัในการกาํหนดค่าตอบแทน Thomas Patten 

1. พอเพียง หมายถึง การจ่ายค่าตอบแทนท่ีสูงพอสมควรตามระดบัขั้นต่าํ ของฐานค่าจา้ง

แรงงานข้ึนต่าํท่ีกฎหมายกาํหนด และตรงกบัขอ้ตกลงท่ีสหภาพแรงงานกาํหนดตกลง กนัไว ้พอเพียง

กบัการดาํรงชีวติอยา่งเหมาะสมในปัจจยั 4 

2. เป็นธรรม หมายถึง จ่ายค่าตอบแทนโดยยึดหลกัวา่พนกังานทุกคนจะ ไดรั้บการจ่ายอยา่ง

เป็นธรรม โดยคาํนึงถึงความสามารถในการทาํงาน ความพยายามในการทาํงานไป จนถึงการ

แสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนาํมาใชใ้นการทาํงาน 

3. สมดุล หมายถึง การจ่ายค่าตอบแทนไปตลอดจนผลประโยชน์และรางวลั ท่ีให้ในรูปอ่ืน 

ๆ อยา่งสมเหตุสมผล มีท่ีมาท่ีไปท่ีชดัเจน ตรงตามความตอ้งการของพนกังาน 

4. มีประสิทธิภาพ หมายถึง การจ่ายนั้นจะตอ้งไม่มากเกินไป จ่ายไปแลว้ เหมาะสมกบัส่ิงท่ี

ไดต้อบกลบัมาทั้งน้ีโดยพิจารณาถึงระดบัความสามารถขององคก์รท่ีจะสามารถจ่าย ไดด้ว้ย  

5. ต้องมีความมัน่คงหมายถึงการต้องพิจารณาถึงความต้องการด้านความมัน่คงและ

ปลอดภยัของพนกังาน ซ่ึงจะตอ้งใหก้ารจ่ายมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งถึงความตอ้งการ ทางดา้นความ

มัน่คงน้ีและความตอ้งการอ่ืน ๆ ท่ีการจ่ายจะสามารถตอบสนองความพอใจใหไ้ด ้

6. สามารถใชจู้งใจได ้หมายถึง การจ่ายท่ีจะตอ้งมีกลไกสามารถเป็น การจ่ายท่ีมีส่ิงจูงใจปน

อยูด่ว้ย และกระตุน้ใหเ้กิดการปฏิบติัท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

7. เป็นท่ียอมรับของพนกังาน หมายถึง พนกังานจะตอ้งมีความเขา้ใจ เก่ียวกบัระบบการจ่าย

และรู้สึกว่าระบบการจ่ายนั้นเป็นระบบท่ีสมเหตุสมผลทั้งในแง่ของผลประโยชน์ องค์การและ

ผลประโยชน์ของตวัเองดว้ย 

 

5. แนวคิดความสมดุลชีวติการทาํงาน (Work Life Balance) 

จากการศึกษาจากหนงัสือตาํราวิชาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั คาํ “Work Life Balance” ไดมี้

นกัวชิาการหลายท่านใหค้วามหมายในภาษาไทยไวห้ลายความหมาย เช่น ความสมดุล ระหวา่งชีวิต

กบัการทาํงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตกบังาน ความสมดุลชีวิตกบังาน ฯลฯ ซ่ึงคาํเหล่าน้ี ลว้นมี

ท่ีมาจากคาํศพัทเ์ดียวกนั ในส่วนของงานสารนิพนธ์น้ี ขา้พเจา้ขอใช้คาํวา่ “สมดุลระหวา่งชีวิต กบั

การทาํงาน” โดยมีผูใ้หค้วามหมายของสมดุลระหวา่งชีวติกบัการทาํงานต่าง ๆ กนั ดงัน้ี  
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ประกาย ธีระวฒันากุล (2556) ให้ความหมายไวว้่า จุดดุลยภาพระหว่าง การทาํงานของ

บุคคลและชีวิตส่วนตวั (ตามคาํนิยามของ European Foundation for the Improvement of Living and 

Working Conditions) การทาํงานท่ีนอ้ยเกินไปอาจทาํให้คนเรามี รายไดไ้ม่เพียงพอท่ีจะอยูไ่ดภ้ายใต้

มาตรฐานการครองชีพหน่ึง ๆ ในขณะท่ี การทาํงานท่ีมากเกินไปก็ อาจเกิดผลในทางลบของคนได ้

ทั้งผลต่อดา้นสุขภาพหรือชีวติส่วนตวั ดงัจะเห็นไดว้า่ในประเทศญ่ีปุ่น มีการบญัญติัถึงปรากฏการณ์

ท่ีคนทาํงานหนกัจนตายมาแลว้ หรือท่ีเรียกวา่โรคคาโรชิ (ทั้งท่ีในอดีต คนญ่ีปุ่นไม่ไดท้าํงานหนกั

ขนาดน้ี) การสร้างสมดุลระหวา่งการทาํงานและชีวติส่วนตวัจึงมีความสาํคญั เป็นอยา่งมาก เพราะถือ

ไดว้่าเป็นหัวใจสําคญัของความอยู่ดีมีสุขของคนเราเลยทีเดียวสําหรับ ครอบครัวหน่ึง ๆ แลว้ การ

สร้างสมดุลระหว่างหน้าท่ีการงาน ความสัมพนัธ์ในครอบครัว ชีวิตส่วนตวัเป็นส่ิงท่ีมีความสําคญั

มากต่อความอยู่ดีมีสุขสําหรับสมาชิกในครัวเรือน และยงัส่งผลต่อเน่ืองถึงสังคม โดยรวมอีกดว้ย 

โดยเฉพาะหากสามารถจดัสรรเวลาท่ีเพียงพอในการเขา้สังคมและการมีส่วนร่วมใน ชุมชน 

Work Life Balance Network แห่งสหราชอาณาจกัร ให้ความหมายไวว้่า ความสมดุล

ระหวา่งชีวิตกบัการทาํงาน หมายถึง ความสมดุลระหวา่งภาระผูกพนัทางดา้นการเงิน กบั ภาระทาง

อ่ืนและการมีทางเลือก 

State Sevices Commission แห่งประเทศนิวซีแลนด์ ให้ความหมายไวว้่า ความสมดุล

ระหวา่งชีวติกบัการทาํงาน หมายถึง ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการทาํงานเพื่อยงัชีพกบักิจกรรม อ่ืน ๆ เช่น 

บทบาทการเป็นสมาชิกของครอบครัวและชุมชน การสันทนาการและการพฒันาตนเอง ทางดา้นต่าง 

ๆ ของพนกังาน 

Alliance for Work Life Program แห่งสหรัฐอเมริกา ให้ความหมายไวว้่า ความสมดุล

ระหว่างชีวิตกบัการทาํงาน หมายถึง การท่ีองค์กรมีการจดัแบบแผนการปฏิบติันโยบาย โครงการ 

และปรัชญา ท่ีมุ่งเนน้ให้พนกังานทุกคนในองคก์รประสบความสําเร็จทั้งชีวิตการทาํงานและ ชีวิตท่ี

บา้น  

แม้เร่ือง Work-Life Balance จะเป็นท่ีสนใจกันอย่างกวา้งขวางในปัจจุบนั แต่การ

ตีความหมายคาํวา่ “ความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการทาํงาน” ก็มกัแตกต่างกนัไประหวา่งบุคคล ต่าง 

ๆ เน่ืองเพราะแต่ละคนมีความตอ้งการและบทบาทท่ีแตกต่างกนัไปตามแต่สภาพชีวิตของ แต่ละคน 

นกัจิตวิทยาส่วนใหญ่มองวา่ Work-Life Balance คือปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการทาํงานเพื่อยงั ชีพกบั

กิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น บทบาทการเป็นสมาชิกของครอบครัวและชุมชน การสันทนาการ และ การ

พฒันาตนเองทางดา้นต่าง ๆ ของพนกังานจะเห็นวา่ความหมายของ Work-Life Balance จะ เก่ียวขอ้ง

กบัมิติต่าง ๆ ของทรัพยากรมนุษย ์เช่น 

1. ลกัษณะการทาํงานท่ีเป็นมิตรกบัชีวติครอบครัว (Family-Friendly)  
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2. สมดุลชีวติครอบครัวและการทาํงาน (Work-Family Balance) 

3. การบริหารจดัการความแตกต่าง (Diversity Management) 

4. การจดัสรรความยดืหยุน่ (Flexible Arrangement) 

ประเภทของ Work-Life Balance  

1. สมดุลเวลา (Time Balance) ท่ีจดัสรรใหก้บัการทาํงานและครอบครัว  

2. สมดุลความเก่ียวขอ้ง (Involvement Balance) ระหวา่งชีวติส่วนตวักบั การทาํงาน 

3. สมดุลความพึงพอใจ (Satisfaction Balance) ระหวา่งชีวติส่วนตวัและ การทาํงาน 

ประเภทของนโยบาย Work-Life Balance 

1. เวลาทาํงานท่ียดืหยุน่  

2. สิทธิการลาพิเศษ เช่น ลาดูแลบุตรหลงัคลอด 

3. สิทธิประโยชน์พิเศษสาํหรับบุตรพนกังาน เช่น จดัใหมี้สถานรับเล้ียงเด็ก 

การสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทาํงานความสมดุลระหว่างชีวิตและการทาํงาน

เป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีจะส่งผลถึงความพึงพอใจต่องานท่ีทาํความจงรักภกัดีในองคก์ารกล่าวไดว้า่ 

หากองคก์ารสามารถวางแผนรูปแบบการทาํงานของบุคลาการ ให้บุคลากรมีความสุขใน การทาํงาน 

สามารถตอบสนองความตอ้งการส่วนตวัของบุคลากรได ้องค์การก็จะไดเ้ปรียบในเร่ืองการ ธาํรง

รักษาบุคลากร  

ผลของการเพิ่มชัว่โมงการทาํงาน หรือการตอ้งการให้บุคลากรมีชัว่โมงการทาํงาน ท่ีชดัเจน 

รวมไปถึงการตอ้งการให้บุคลากรทาํงานล่วงเวลา จะส่งผลให้บุคลากรรู้สึกกดดนั มีเวลาให้ ชีวิต

ส่วนตวัและครอบครัวนอ้ยลง ทาํให้บุคลากรขาดความสมดุลในชีวิตและการทาํงาน มีผลต่อ ความ

พึงพอใจในงานท่ีทาํ หากมีงานท่ีดีกว่าบุคลากรการเกิดการลาออกได้ การธํารงรักษาบุคลากรก็ 

เป็นไปไดย้าก 

 

6. ความพึงพอใจในการทาํงานกบัการตดัสินใจลาออกจากงาน 

 ความพึงพอใจในการทาํงานนั้นเกิดจากปัจจยัหลายดา้นดว้ยกนั ทั้งท่ีเกิดจากตวั งานเอง และ

ไม่ใช้ตวังานโดยตรง หากบุคลากรภายในองค์การเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจในการทาํงาน ก็จะมี

โอกาสสูงท่ีบุคลากรจะตดัสินใจลาออกจากงานท่ีทาํอยูห่รือเปล่ียนงาน องคก์ารใดท่ีบุคลากรมี ความ

พึงพอใจในการทาํงานน้อย อตัราการลาออกของพนกังานก็จะอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูง เน่ืองจากความ พึง

พอใจในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กนักบัพฤติกรรมการลาออกของพนกังาน งานวิจยัส่วนใหญ่ใช ้

การประเมินจากความพึงพอใจในงาน แล้วรอจนกว่าจะมีการลาออก นาํผลท่ีได้มาเทียบถึง การ
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ประเมินความพึงพอใจในงาน สรุปไดว้า่ความพอใจในงานมีผลต่อการตดัสินใจลาออก (Crampton 

& Wagner, 1994, อา้งถึงใน อจันา วมิลเกียรติขจร, 2554, น. 15-16) 

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความผูกพนัต่อองค์กร 

  

ความหมายของความผูกพนัต่อองค์กรจากการศึกษาพบว่า งานศึกษาของนกัวิชาการ หรือ

นักวิจัย ส่วนใหญ่ทั้ งในประเทศและ ต่างประเทศใช้ค าว่า  ได้ให้ความหมายของค าว่า 

“Commitment” ซ่ึงก็คือความผูกพนั อนัเป็น สภาวะท่ีเก่ียวขอ้งกบัทั้งอารมณ์ และเหตุผลของบุคคล

ในดา้นงานและองคก์าร โดยจะแสดง ออกมาในรูปพฤติกรรมหลกั 3 ลกัษณะดงัน้ี 

1) การอยู ่(Stay) คือ ความปรารถนาเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร แมท่ี้อ่ืนจะให้ ผลประโยชน์

ท่ีดีกวา่ 

2) การพูด (Say) คือ กล่าวถึงองคก์ารในทางท่ีดีใหแ้ก่บุคคลอ่ืนไดฟั้ง 

3) การรับใช้ (Serve) คือ ภูมิใจในงานท่ีท าว่าเป็นส่วนสนับสนุนในความสําเร็จ ของ

องคก์าร โดยในการศึกษาในเร่ืองความผกูพนัในคร้ังน้ี ไดมี้นกัวชิาการไดศึ้กษาเก่ียวกบัความ ผูกพนั

ต่อองค์การ (Organizational Commitment) หลายๆท่าน ให้ความหมายและค านิยามของ ความ

ผกูพนัต่อองคก์ารไวต่้างๆ หลายทศันะ ดงัน้ี 

Open (1993:127 , 577-579 อา้งถึงใน พรกนก จนัทรศาลทูล,2549:19) ไดแ้บ่ง ประเภทของ

องคก์ารไว ้3 ประเภท ดงัน้ี 

1. ความผกูพนัแบบปกติ (Normative Commitment) ความรู้ถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง การท า

เพื่อใหเ้ขารู้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงขององคก์ารและเพื่อรักษาความเป็นสมาชิกภาพโดยรู้สึกวา่ พวกเขามี

พนัธะผกูพนัซ่ึงจะตอ้งรับรู้ในบรรทดัฐานขององคก์าร(Organization Norms) 

2. ความผูกพนัแบบต่อเน่ือง (Continuance Commitment) เป็นความสมดุลระหวา่ง การรับรู้

ของพนกังานเก่ียวกบัผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ท่ีเขาจะไดบ้า้งเม่ือออกจากองคก์ารไปถือเป็น

หนา้ท่ีในการรับรู้ของพนกังาน 

3. ความผูกพนัทางจิตใจ (Affective Commitment) เป็นความผูกพนัในด้านอารมณ์ท่ี 

เก่ียวกบัความรู้สึกเก่ียวขอ้งผูกพนัของพนกังานท่ีมีต่อองคก์าร รวมทั้ง ประสบการณ์ท่ีไดเ้รียนรู้ใน 

องคก์ารทาํพนกังานมีความรู้สึกท่ีดีต่อองคก์ารและรู้สึกวา่มีบทบาทท่ีเหมาะสมในการทาํงาน  

Mowday, Steers and Porter (1982 : 27) ไดใ้ห้ความหมายของความผูกพนัต่อ องคก์าร เป็น

การแสดงออกท่ีมากกว่าความจงรักภกัดีท่ีเกิดข้ึนตามปกติเพราะจะเป็นความสัมพนัธ์ ท่ีแน่นหนา 

และผลกัดนัใหบุ้คคลเตม็ใจท่ีจะอุทิศตวัเองเพื่อการสร้างสรรคใ์ห้องคก์ารอยูใ่นสภาพท่ี ดีข้ึน  
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Steers (1977 : 46-56) ไดใ้ห้ความหมายของความผูกพนัต่อองคก์ารวา่ เป็นความรู้สึก ของ

ผูป้ฏิบติังานท่ีแสดงตนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองคก์าร มีจุดร่วมท่ีเหมือนกนัของสมาชิกใน การ

เขา้ร่วมกิจกรรมขององค์การ และเต็มใจท่ีจะทุ่มเทก าลงักาย ก าลงัใจ เพื่อปฏิบติังานภารกิจ ของ

องคก์าร ความรู้สึกน้ีจะแตกต่างจากความผูกพนัต่อองคก์ารโดยปกติทัว่ไปอนัเน่ืองมาจากการเป็น

สมาชิกขององคก์ารโดยปกติตรงท่ีพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังานท่ีมีความรู้สึกผูกพนัต่อ องคก์ารอยา่ง

แทจ้ริง จะมุ่งเน้นความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การดว้ย หรือกล่าวอีกนัย

หน่ึง ความผกูพนัต่อองคก์ารประกอบดว้ยลกัษณะสาํคญัอยา่งนอ้ย 3 ประการคือ 

1. ความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ท่ีจะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร 

2. ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพื่อประโยชน์ต่อองคก์าร 

3. ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององคก์าร 

Kanter (1968 cited in Steers and Porter, 1983) กล่าววา่ ความผูกพนัต่อองคก์ารเป็น ความ

เตม็ใจของบุคคลท่ียนิดีจะทุ่มเทก าลงักายและความจงรักภกัดีใหแ้ก่ระบบสังคมท่ีเขาเป็น สมาชิกอยู ่ 

Herbert (1976: 416-417) กล่าววา่ ความผูกพนัต่อองคก์ารเป็นการประสานพฤติกรรม ของ

พนกังานกบัเป้าหมายขององคก์ารท่ีก าหนดกิจกรรมและพฤติกรรมไวแ้ลว้ ในการเสนอ แนวทาง

และการเขา้มามีส่วนร่วม การท่ีพนกังานแสดงตนเห็นดว้ยกบัจุดหมายปลายทางของ องค์การและ

ตั้งใจท่ีจะยอมรับจุดหมายนั้น ก็ยิ่งเป็นแรงจูงใจให้ใชผ้ลงานท่ีมีอยูเ่พื่อสนองตอบ วตัถุประสงคน์ั้น 

แมอ้าจจะตอ้งยอมเสียสละผลประโยชน์ส่วนตวับางอยา่งก็ตาม 

Mathis และ Jackson (2002:23) ไดก้ล่าวถึง ความผูกพนัต่อองคก์ารวา่หมายถึงระดบั ความ

เช่ือและการยอมรับเป้าหมายขององค์การของพนกังานและความตอ้งการท่ีจะทาํงานใน องค์การ 

จากผลการวจิยัพบวา่ความผกูพนัต่อองคก์ารและความพึงพอใจในงานมีแนวโนม้ท่ีมี อิทธิพลซ่ึงกนั

และกนั  

Muchinsky (1993:283) กล่าวว่า ความผูกพนัต่อองค์การว่าเป็นการแสดงออกหรือ 

ความรู้สึกท่ีสมาชิกแต่ละคนมีต่อองคก์าร  

Schalk and Freese (1997: 109) ใหค้วามหมายของความผูกพนักบัองคก์ารวา่ เป็น ความเต็ม

ใจของพนกังานท่ีจะท างานให้กบัองคก์ารโดยให้ผลงานอยูใ่นระดบัมาตรฐาน ตาม สัญญาท่ีตกลง

กนัไวก้บัองคก์าร 

Spector (1996:236) ให้ความหมายของความผูกพนัต่อองคก์ารวา่ ทศันคติของ พนกังานท่ี

สอดคลอ้งกนัต่องานท่ีท าซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในงานอยา่งมาก  

สุรัสวดี สุวรรณเวช (2549, หน้า 28) ได้สรุปว่า ความผูกพนัของพนกังานต่อองค์การ 

(Employee Engagement) หมายถึง ลกัษณะของความรู้สึก ทศันคติในดา้นบวกของพนกังานท่ีมีต่อ 
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องค์การ เม่ือไดมี้ส่วนร่วมและแสดงออกมาในลกัษณะของการพูด การคิด และการแสดงออกทาง 

พฤติกรรมในองค์การ โดยความผูกพนัต่อองค์การนั้นจะมีพื้นฐานทางแนวคิดมาจากทฤษฎีการ 

แลกเปล่ียน และพื้นฐานทางพฤติกรรมองคก์าร 

ปรานอม กิตติดุษฎีธรรม (2538: 23) กล่าวว่า ความผูกพนัต่อองค์การคือ ความรู้สึกของ 

ผูป้ฏิบติังานท่ีมีต่อองคก์ารเพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมายหมายดว้ย ความเต็มใจในการ ปฏิบติังาน 

การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร การมีส่วนร่วมและการเป็นสมาชิกของ องคก์าร และ

บุคคลท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์ารจะมีพฤติกรรมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์ารเสมอ  

ภรณี มหานนท์ (2529: 97) กล่าววา่ ความผูกพนัของพนกังานจะนาํไปสู่ผลท่ีสัมพนัธ์กบั 

ความมีประสิทธิภาพขององคก์าร กล่าวคือ พนกังานท่ีมีความรู้สึกผูกพนัอยา่งแท่จริงจะมี แนวโนม้ 

ท่ีจะมี สวนรวมในกิจกรรมกรรมขององคก์ารในระดบัสูง หากพนกังานมีความ รู้สึกผูกพนั อยา่งสูง

มกัมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะอยูก่บัองคก์ารต่อไปเพื่อทาํงานขององคก์ารใหบ้รรลุ เป้าหมาย 

เม่ือบุคคลมีความผกูพนัต่อองคก์ารและมีความเล่ือมใสศรัทธาในเป้าหมายขององคก์าร มกัจะมีความ

ผกูพนัอยา่งมากต่องานดว้ยพนัอยา่งมากต่องานดว้ย  

เกศรี คีรีเสถียร (2543 ,อา้งถึงใน นวรัตน์ ศรสุริยา, หนา้ 15) ใหค้วามหมายของความ ผูกพนั

ต่อองคก์าร หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลในความเช่ืออย่างแรงกลา้ และการยอมรับ เป้าหมายและ

ค่านิยมขององคก์าร มีความเตม็ใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งมาก เพื่อประโยชน์ ขององคก์าร มีความ

ปรารถนาอยา่งยิ่งท่ีจะดาํรงไวซ่ึ้งสมาชิกภาพในองคก์าร ไม่ละทิ้งจากองคก์าร ไป วดัไดจ้ากการใช้

ความพยายามในการทาํงาน เพื่อความสําเร็จของบริษทั ความรู้สึกภาคภูมิใจท่ี เป็นส่วนหน่ึงของ

บริษทั ความจงรักภกัดีต่อบริษทั ความห่วงใยต่อความอยู่รอดของบริษทั ความ สอดคล้องกนัใน

เป้าหมาย ค่านิยมของบุคคล และบริษทั ความตอ้งการคงอยูเ่ป็นสมาชิกภาพกบั บริษทั  

กรองแก้ว อยู่สุข (2535) ได้กล่าวไว้ว่า  ความผูกพันกับองค์การ (Organization 

Commitment) เป็นทศันคติต่องานท่ีเขาทาํในความหมายท่ีวา่ ถา้องคก์าร “ ให้” พนกังานไดม้าก ข้ึน

ไปอีก เช่น ช่วยทาํใหเ้ขาทาํงานไดส้ําร็จเป็นท่ียกยอ่งนบัถือ เจริญในหนา้ท่ีการงาน และตวั องคก์าร

เอง ก็เจริญเติบโต ซ่ึงทาํให้พนักงานมีหน้ามีตาด้วย พนักงานก็จะเกิดทศันคติท่ีดีต่อ องค์การถึง

ขนาดมีความจงรักภกัดี (Loyalty) และเกิดความผกูพนั ตอ้งการท่ีจะเห็นองคก์ารบรรลุ 

เป้าหมาย แมอ้งคก์ารกาํลงัอยูใ่นฐานะวิกฤตอนัเน่ืองจากปัจจยัต่างๆ เช่น เศรษฐกิจตกตํ่า ฯลฯ ก็ จะ

พยายามช่วยกนัแกปั้ญหา ไม่คิดจะลาออกไปหางานใหม่ เช่นน้ีเป็นตน้  

พงษจ์นัทร์ ภูษาพานิชย ์(2547,อา้งถึงในชุติรัตน์ ชมภูรัตน์,หนา้ 4) ไดใ้ห้ความ หมายความ

ผูกพนัองค์กร คือ ทศันคติท่ีสะทอ้นความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของบุคคลกบัองคก์าร ผูท่ี้มีความ

ผกูพนักบัองคก์ารสูงจะมองตนเองเป็นสมาชิกท่ีแทจ้ริงขององคก์าร ส่ิงเล็กๆ นอ้ยๆ ท่ี องคก์ารทาํให้
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ไม่พอใจก็จะไม่สนใจ และปรารถนาท่ีจะอยู่กบัองค์การตลอดไป ในทางตรงกนัขา้มผู ้ท่ีมีความ

ผกูพนัต่อองคก์ารต่างจะมองตนเองเป็นเหมือนคนภายนอก แสดงความไม่พอใจในส่ิง ต่างๆ และไม่

คิดวา่ตนเองเป็นสมาชิกขององคก์รในระยะยาว 

วฑูิรย ์สิมะโชคดี (2538, อา้งถึงในสันตฤ์ทยั ล่ิมวีรพนัธ์, 2550, หนา้ 10) ไดใ้ห้ ความหมาย

ของ ความผกูพนัต่อองคก์าร หมายถึงความผกูพนัทางทศันคติ หรือการท่ีคนๆ หน่ึงจะ แสดงตนและ

มีส่วนเก่ียวขอ้งในองค์การใดๆ ความผูกพนัต่อองคก์ารมีความหมายท่ีกวา้งกวา่ ความพอใจในงาน 

เพราะจะเก่ียวขอ้งกบัองค์การทั้งหมดมิใช่เพียงแค่ตวับุคคล และความผูกพนั ต่อองคก์ารจะมีความ

มัน่คงมากกวา่ความพอใจในงาน เพราะวา่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนวนัต่อวนันั้นจะไม่ทาํใหค้วามผกูพนัลดลงไป  

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (2549 อา้งถึงในปรียาวดี ผลเอนก และคณะ,หน้า14) กล่าวว่า 

ความผูกพนั ต่อส่ิงหน่ึงส่ิง ใดเป็นพฤติกรรมเชิงบวกท่ีแสดงออกต่อส่ิงนั้  นใน 2 ลกัษณะคือ เป็น 

พฤติกรรมท่ีแสดงออกทาง จิตใจไดแ้ก่ เจตคติ และพฤติกรรมท่ีแสดงออกทางกายไดแ้ก่ การ กระทาํ

เม่ือบุคคลมีความผกูพนัต่อองคก์ร บุคคลนั้นท่ีจะมีพฤติกรรมการกระทาํท่ีมีความ ต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ 

คงเส้นคงวาในการทาํงาน โดยไม่คิดท่ีจะละทิ้งโยกยา้ย หรือเปล่ียนท่ีทาํงาน บุคคลท่ี ผูกพนัต่อ

องค์กรจะรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกันกับองค์กร ได้แก่ มีความเช่ือ อย่างแรงกล้าและ ยอมรับ

เป้าหมาย ตลอดจนค่านิยมขององคก์ร มีเจตนารมณ์และความเต็มใจท่ี จะทุ่มเทความ พยายามอยา่ง

มากเพื่อผลประโยชน์ขององคก์ร และปรารถนาท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งการ เป็นสมาชิกของ องคก์รนั้น 

 

2.4 แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมการทาํงาน 

 

ความหมายของพฤติกรรมในการทาํงานพฤติกรรมการทาํงานหมายถึง การแสดงออกของ 

พนกังานท่ีทาํตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบ และเก่ียวขอ้งกบัศกัยภาพการทาํงาน ความรู้ความสามารถ 

ของพนกังานท่ีแสดงออกในการปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายและเป็นไปตามนโยบายขององคก์าร 

องคป์ระกอบของพฤติกรรมการทาํงาน ประกอบดว้ย 

1. การปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบั หมายถึง การท่ีพนกังานปฏิบติัตามกฎระเบียบวินยั ของ

องคก์าร เช่ือฟังคาํสั่งของผูบ้งัคบับญัชาการดว้ยความเตม็ใจ และปฏิบติัตาม 

2. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติังานตามหน้าท่ีของพนกังาน โดย

ไม่ตอ้งควบคุม ทาํงานไดต้รงตามมาตรฐานตามท่ีหน่วยงานก าหนดไว ้

3. การมีส่วนร่วม หมายถึง ความสนใจของพนกังาน ในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆท่ี องคก์าร

จดัข้ึน ทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานและกิจกรรมเพิ่มผลผลิตดว้ยความเตม็ใจ 
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4. ความคิดริเ ร่ิมสร้างสรรค์ หมายถึง การท่ีพนักงานได้แสดงความคิดเห็น หรือ 

ขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวขอ้งกบังานในหนา้ท่ี หรือเสนอแนวคิดซ่ึงเป็นประโยชน์แก่องคก์าร 

5. การแกปั้ญหาและการตดัสินใจ หมายถึง ความสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ หรือ

การแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบติังาน รวมถึงความสามารถในการตดัสินใจท่ีเหมาะะสม 

เก่ียวกบัการปฏิบติังาน  

6. การทาํงานเป็นทีม หมายถึง ความสามารถของพนักงานในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

ดว้ยความราบร่ืน มีความสามคัคีกบัเพื่อนร่วมงาน และผลการปฏิบติังานของทีมมีประสิทธิภาพ 

(พรพรรณ อุ่นจนัทร์, 2543, หนา้ 30) 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการทาํงาน 

กริฟฟิทฮอม และเกียร์เนอร์ (Griffeth, Hom, & Gaertner, 2000, pp, 463-488) มีแนวคิด วา่ 

ภูมิหลงัเฉพาะบุคคล (Personal Background) หรือลกัษณะชีวประวติัของแต่ละบุคคล (Biographical 

Characteristics) เป็นลกัษณะส่วนตวัของบุคคล ไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส และความมีอาวุโส

ในงาน เป็นตน้ ปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลต่อพฤติกรรมการทาํงานของบุคคล ดงัน้ี  

1. อายุกบัการทาํงาน (Age and Job Performance) เป็นท่ียอมรับกนัวา่ผลงานของบุคคล จะ

ลดนอ้ยถอยลงในขณะท่ีมีอายเุพิ่มข้ึน แต่อยา่งไรก็ตาม สําหรับบุคคลท่ีมีอายุ 55 ปีข้ึนไปนั้นถือ วา่มี

ประสบการณ์ในการทาํงานสูง และสามารถจะปฏิบติัหน้าท่ีการงานท่ีก่อให้เกิดผลผลิตสูงได ้

พนกังานในองคก์ารไม่จาํเป็นตอ้งเกษียณอายทุาํงานเม่ืออายุ 60 ปี จากการศึกษา พบวา่ พนกังานท่ีมี 

อายุมากข้ึนจะไม่อยากลาออกหรือยา้ยงาน ทั้งน้ีเน่ืองจากการมีระยะเวลาในการทาํงานนานจะมีผล 

ทาํให้ไดรั้บค่าตอบแทนหรือค่าจา้งมากข้ึนและมีสิทธิในการลาพกัผ่อนไดม้ากข้ึน ตลอดจนมีสิทธิ 

ในสวสัดิการต่าง ๆ ท่ีพึงไดเ้พิ่มข้ึนดว้ย พนกังานท่ีมีอายุมากข้ึนจาํนวนมากจะปฏิบติัหนา้ท่ีการงาน 

อยา่งสมํ่าเสมอหรือไม่หลีกเล่ียงงาน มีจริยธรรมในการปฏิบติังานสูง มีประสบการณ์ การทาํงานจะ 

เน้นคุณภาพ แต่ก็จะขาดความยืดหยุ่นและจะต่อต้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซ่ึงในปัจจุบนัองค์การ 

จาํเป็นตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะการนาํเทคโนโลยใีหม่ ๆ เขา้มาใชใ้น การ

ดาํเนินงานขององค์การ ทาํให้องค์การตอ้งแสวงหาพนกังานท่ีสามารถปรับตวัไดดี้ และเป็นคน ท่ี

ยอมรับในการเปล่ียนแปลง ดงันั้นในยุคท่ีองค์การมีการเปล่ียนแปลงจึงทาํให้คนงานท่ีมีอายุมาก 

ตอ้งออกจากงาน  

2. เพศกบัการทาํงาน (Gender and Job Performance) จากการศึกษาพบว่า ไม่มี ความ

แตกต่างกนั หรือมีความแตกต่างกนันอ้ยมากระหวา่งเพศหญิงกบัเพศชายในเร่ืองของความสามารถ

เก่ียวกบัการแกปั้ญหาในการทาํงาน ทกัษะในการคิดวิเคราะห์ แรงกระตุน้เพื่อต่อสู้ เม่ือมีการแข่งขนั 

แรงจูงใจ การปรับตวัทางสังคม ความสามารถในการเรียนรู้ และความพึงพอใจใน การทาํงาน 
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อยา่งไรก็ตามจากการศึกษาของนกัจิตวิทยาพบวา่ เพศหญิงจะมีลกัษณะคลอ้ยตาม มากกวา่เพศชาย 

และเพศชายจะมีความคิดเชิงรุก ตลอดจนความคาดหวงัในความสาํเร็จมากกวา่เพศหญิง 

3. สถานภาพสมรสกบัการทาํงาน (Marital Status and Job Performance) จากการศึกษา ยงั

ไม่สามารถสรุปได้แน่นอนว่า สถานภาพการสมรสมีผลต่อการทาํงานอย่างไร แต่มีผลการวิจยั 

บางส่วนพบว่าพนกังานท่ีสมรสแลว้จะขาดงาน และมีอตัราออกจากงาน (Turnover) น้อยกว่าผูท่ี้ 

เป็นโสด นอกจากน้ียงัมีความพึงพอใจในงานสูงกว่าผูท่ี้เป็นโสด ตลอดจนมีความรับผิดชอบ เห็น 

คุณค่าของงาน และมีความสม่ าเสมอในการทาํงานดว้ย 

4. ความมีอาวุโสในงานกบัการทาํงาน (Tenure and Job Performance) จากการศึกษา พบวา่ 

ผูท่ี้มีระยะเวลาการทาํงานในองค์การมานานหรือผูท่ี้มีอาวุโสในการทาํงานจะมีผลงานสูงกว่า

พนักงานใหม่ และมีความพึงพอใจในงานสูงกว่าด้วย รวมถึงจะมีอตัราการขาดงานน้อยและการ 

ลาออกจากงานนอ้ยซ่ึงความเป็นผูอ้าวโุสในการทาํงานจะบ่งช้ีถึงผลงานไดเ้ป็นอยา่งดี 

โรบินส์ และจูดก์ (Robbins & Judge, 2007, pp. 43-45) กล่าววา่ ปัจจยัดา้นความสามารถ 

(Ability) เป็นสมรรถภาพหรือขีดความสามารถของบุคคลในการปฏิบติังานต่างๆตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย โดยทัว่ไปแบ่งออกเป็น 3 ประการดงัน้ี 

1. ความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual Abilities) เป็นขีดความสามารถของบุคคล ใน

การทาํกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส้ติปัญญา เช่น การพูด การใช้เหตุผลและการแกปั้ญหา ซ่ึง จะ

แตกต่างกนัตามพนัธุกรรมและส่ิงแวดลอ้ม งานท่ียิ่งซบัซ้อนมากเท่าใดความตอ้งการ ความสามารถ

ดา้นสติปัญญาจะมากข้ึน 

2. ความสามารถทางกายภาพ (Physical Abilities) ประกอบดว้ยความแข็งแรงของ ร่างกาย 

ความอดทนในการทาํงาน และความคล่องแคล่ว ซ่ึงจะมีผลต่อความสําเร็จและความ ลม้เหลวในการ

ปฏิบติังานของพนกังานและมีผลต่อการดาํเนินงานขององคก์าร 

3. ความสามารถท่ีเหมาะสมกบังาน (The Ability-job Fit) เป็นพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ของ

บุคคลในการปฏิบัติงาน งานแต่ละงานต้องการคนท่ีมีความสามารถแตกต่างกัน ดังนั้นในการ 

มอบหมายงานจะตอ้งคาํนึงถึงความสามารถของพนกังานท่ีเหมาะสมกบังานดว้ย 

ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2544, หนา้ 81-83) กล่าววา่ ความแตกต่างระหวา่งบุคคลยอ่มมี 

ผลต่องานท่ีแตกต่างกัน การสรรหาคัดเลือก บรรจุบุคคลเข้าทาํงานในหน้าท่ีท่ีแตกต่างกันให ้

สอดคลอ้งกบัความสามารถของบุคคล ความสนใจ ความถนดัของบุคคลนั้น นอกจากน้ี คนเราก็มี

จุดมุ่งหมายในการทาํงานท่ีแตกต่างกนัดว้ย ซ่ึงทาํให้บุคคลเลือกงานและมีความตั้งใจในการทาํงาน 

แตกต่างกนัไปดว้ย ในงานชนิดเดียวกนับุคคลมีความรู้ระดบัเดียวกนั มีเชาวปั์ญญาพอ ๆ กนั ก็ยงัมี 

ความสามารถในการทาํงานต่างกนัด้วย ผลงานย่อมออกมาแตกต่างกนั ปัจจยัในส่วนบุคคลจะมี 
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ลกัษณะและคุณสมบติัแตกต่างกนัไป ทาํใหมี้ผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมแตกต่างกนัไปดว้ย 

สาเหตุและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานบุคคล ไดแ้ก่ 

1. ความถนัด เป็นความสามารถเฉพาะบุคคล ซ่ึงมีความชํานาญในเฉพาะด้านท่ีไม่ 

เหมือนกนั เรา สามารถทดสอบความถนดัของบุคคลไดก้็จะมอบหมายใหเ้หมาะสมกบับุคคลนั้น 

2. ลกัษณะทางบุคลิกภาพ เป็นส่วนประกอบท่ีเป็นโครงสร้างในลกัษณะรวมกนัของคน นั้น 

ทาํใหล้กัษณะนิสัยการแสดงออกแตกต่างกนัไป 

3. ลกัษณะทางกายภาพ เป็นความแตกต่างทางความสามารถทางด้านกายภาพบุคคลท่ี 

แขง็แรงยอ่มเหมาะกบังานในลกัษณะหน่ึงแตกต่างจากคนท่ีหนา้ตาสวยงาม 

4. ความสนใจ และความจูงใจ เป็นความสนใจของแต่ละบุคคลท่ีไม่เหมือนกนัความ สนใจ

เป็นแรงผลกัดนัใหบุ้คคลเลือกงานตามความพอใจ 

5. อาย ุเพศ และวยัต่าง ๆ มีผลต่อการทาํงาน เด็กยอ่มไม่เหมาะแก่การทาํงานท่ีจาํเจ และตอ้ง

ใชแ้รงงานอยา่งหนกั หญิงและชายมีลกัษณะของงานท่ีแตกต่างกนับา้ง 

6. การศึกษา มีส่วนในการคดัเลือกงานท่ีแตกต่างกนั ผูช้าํนาญเฉพาะย่อมตอ้งการผูท่ี้ ผา่น

การฝึกอบรมดา้นนั้น ๆ มิฉะนั้นก็ไม่อาจจะกระทาํได ้

7. ประสบการณ์ การเคยเรียนรู้งานมาก่อนย่อมมีความชาํนาญในงานนั้น งานบางอยา่ง จึง

ตอ้งระบุจาํนวนปีท่ีเคยทาํงานก่อนจะรับเขา้ทาํงาน 

 

2.5 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท 

  

โรงแรมไมดา้ทวารวดีแกรนด์โฮเต็ลเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ระดบั 4 ดาว ตั้งอยู่ริม ถนน

เพชรเกษม เกิดจากความตั้งใจของคุณกมล เอ้ียวศิวิกูล ท่ีอยากจะสร้างศูนยก์ลางความ สะดวกสบาย

ให้แก่เมืองนครปฐมอนัเป็นเมืองบา้นเกิดเมืองนองของคุณกมล โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด ์

นครปฐม เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 โรงแรมดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นท่ีกว่า 9 ไร่ 

ประกอบดว้ย 1 อาคาร แบ่งออกเป็น 4 โซน ไดแ้ก่ อาคารโรงแรม ขนาดความสูง 7 ชั้น มี จาํนวน

ห้องพกัทั้งหมด 195 ห้อง อาคารประชุมสัมมนา ขนาดความสูง 3 ชั้น ซ่ึงประกอบดว้ยห้อง จดัเล้ียง

และห้องประชุมสัมมนา จาํนวน 13 ห้อง ออกแบบโรงแรมภายใตส้ถาปัตยกรรมสไตส์ ศิลปะทวาร

วดีว่า เพื่อเป็นการสืบสานตาํนานเมืองนครปฐม ซ่ึงทวารวดี เป็นหน่ึงในอาณาจกัร โบราณใน

ดินแดนเอเชียตะวนัออกท่ีได้รับอิทธิพลวฒันธรรมอินเดีย อาณาจกัรทวารวดีเจริญรุ่งเรือง ข้ึนใน

บริเวณภาคกลางของประเทศไทย โดดเด่นท่ีสุดทั้งในดา้นสถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตคือ ดงันั้น ท่ี

นครปฐมแห่งน้ี จึงเป็นโอกาสท่ีดี ท่ีทางโรงแรมจะไดร่้วมเผยแพร่ ความงดงามแห่งอดีต ท่ี ฉายผา่น
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เร่ืองราวมายงัปัจจุบนั ร้อยเร่ืองราวผ่านสถาปัตยกรรมอนังดงาม นอกจากน้ี ยงัเป็นการ จาํลอง

รูปแบบสถาปัตยกรรมพระปฐมเจดีย ์

 

2.6 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

ศันสนีย์ ศรีภิรมย์ (2553) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัขององคก์ร : กรณีศึกษา 

บริษทัวิศวกรท่ีปรึกษา ผลการศึกษาพบวา่ การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ี เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัความ

ผูกพนัต่อองค์การของพนกังานในสถานประกอบการต่าง ๆ จะ เห็นไดว้่าความผูกพนัต่อองค์การ

เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะทาํใหบุ้คลากรคงอยูแ่ละทาํงานกบั องคก์รอยา่งต่อเน่ือง และจาํเป็นสําหรับการ

บริหารจดัการทรัพยากรบุคคลในทุก องคก์าร ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อระดบัความผูกพนัองคก์รของ

ทรัพยากรบุคคลเก่ียวกบั ความก้าวหน้าในหน้าท่ี ความมัน่คงในงานและการมีส่วนร่วมในการ

บริหารทีมงาน ประกอบดว้ยความมีประสิทธิภาพขององค์กร ศกัยภาพของผูน้าํ ปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจยัภายในองคก์รและปัจจยัภายนอกองคก์รท่ีมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นระบบ 

 

ชัยวัฒน์ โอสถอํานวยโชค (2555): ไดศึ้กษาปัจจยัจูงใจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อ

องคก์าร ของพนกังานบริษทัท่ีปรึกษาดา้นระบบคอมพิวเตอร์ ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัจูงใจในการ

ทาํงานในดา้น เงินเดือน ผลตอบแทน และสวสัดิการ ความมัน่คงในการทาํงาน ความสัมพนัธ์กบั

ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน ความกา้วหนา้ในการทาํงาน ความสาํเร็จในการทาํงาน และการยอมรับ

นบัถือ มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกบัความผูกพนัต่อองค์การโดยรวมของพนกังานบริษทัท่ี

ปรึกษาดา้นระบบคอมพิวเตอร์แห่งหน่ึง ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ปัจจยัคํ้าจุนทั้ง 3 ดา้น 

โดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การในระดบั ปานกลาง คือ การท่ีพนักงานได้รับ

ผลตอบแทนและเงินเดือนในระดบัท่ีเหมาะสม ยุติธรรม และเป็นท่ีน่าพอใจ ก็จะมีความผูกพนัต่อ

องคก์รมากข้ึน และจะทาํให้สมาชิกในองคก์ารรู้สึกถึงความมัน่คงในอาชีพ และถา้หาก ไดรั้บความ

ร่วมมือในเร่ืองงาน และมีการประสานงานจากผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นอย่างดีในการ 

ทาํงานจะเป็นผลต่อระดบัความผกูพนัขององคก์ารท่ีจะเพิ่มข้ึน 

 

เฉลิมภัทร วิชกูล (2555) บทคดัย่อ. ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัของพนกังาน 

บริษทัแน็ชเชอรัลรับเบอร์เธร็ด จาํกดั กรุงเทพมหานครจากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมี 

ความคิดเห็นต่อความผูกพนัองคก์ร อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย คือมีความผูกพนัต่อองคก์ร เปรียบเสมือน 

“ดาวเด่นในองค์กร” (Engaged) เม่ือพิจารณา ทั้ง 3 ดา้น พบวา่พนกังานบริษทั แน็ชเชอรัลรับเบอร์ 
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เธร็ด จาํกดั เห็นด้วยในทุกด้าน เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านความทุ่มเทและพยายาม 

อย่างเต็มท่ีเพื่อประโยชน์ขององค์กร ด้านความ ปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็น

สมาชิก ภาพขององคก์ร และดา้นความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้และยอมรับต่อเป้าหมายและค่านิยมของ

องคก์ร ตามลาํดบั 

 

 ศิริพร สอนไชยา (2557): ไดท้าํการศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อ

ความสาํเร็จ ในการทาํงานของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยั

ดา้นพฤติกรรมองค์กร ส่งผลต่อความสําเร็จในการทาํงานของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั 

(มหาชน) ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้น พฤติกรรมองคก์ร ปัจจยัระดบับคุคล ระดบักลุ่มและระดบัองคก์ร 

ส่งผลต่อความสําเร็จในการทาํงานของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวิตจาํกดั (มหาชน) ซ่ึงปัจจยัด้าน

พฤติกรรมองค์กรในระดบับุคคลท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ ในการทาํงานของบริษทั กรุงเทพประกนั

ชีวิต จาํกดั (มหาชน) ผลดงักล่าวไดแ้นวคิดมาจาก Robbins (1993, pp. 47-51) เป็นแบบจาํลอง

พฤติกรรมองคก์รระดบับุคคล ตวัแปรอิสระหรือปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมองคก์ร ในระดบับุคคล 

ไดแ้ก่ คุณลกัษณะทางชีวภาพ บุคลิกภาพ ค่านิยมและทศันคติและ ความสามารถของปัจเจกบุคคล

รวมทั้งการรับรู้แรงจูงใจและการเรียนรู้ของบุคคลดังกล่าว ซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคลใน

องคก์ร 

 

ฐิติมา หลักทอง (2557): ไดท้าํการศึกษาความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานบริษทั ผลิต

ช้ินส่วน อุตสาหกรรมยานยนตแ์ห่งหน่ึง ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี ผลการศึกษา

พบว่า ระดับความคิดเห็นปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทผลิตช้ินส่วน

อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี พบว่า พนักงานมี

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ พนกังานมีความคิดเห็น สูงสุดในเร่ือง

ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพื่อประโยชน์ขององคก์ร ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะพนกังาน

เต็มใจทุ่มเทความพยายามในการทาํงาน เพื่อให้บริษทัประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย ซ่ึงขดัแยง้

กบัผลงานวจิยัของพรพิกุล นุชปาน (2551, บทคดัยอ่) ซ่ึงศึกษาวิจยัเร่ือง ความผูกพนัต่อองคก์ารของ

พนกังาน กรณีศึกษาพนกังานรายวนั บริษทั ซีเลซติกา (ประเทศไทย) จาํกดั พบวา่ พนกังานรายวนั 

บริษทั ซีเลซติกา (ประเทศไทย) จาํกดั มีความผูกพนัต่อองค์การใน ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และ

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า พนกังานมีความผูกพนัต่อองค์การ ระดบัสูงสุดในเร่ืองเต็มใจท่ีจะ

ทุ่มเทใน การปรับปรุงการปฏิบติังานให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง รองลงมา คือความตอ้งการดาํรงสมาชิก

ภายในองคก์าร และความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้การยอมรับเป้าหมาย ตามลาํดบั 
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งานวจัิยต่างประเทศ 

Hall et al (1972 อ้างใน ปาริชาติ บัวเป็ง, 2554: 32) ไดศึ้กษาถึงความผูกพนัต่อองคก์รของ

พระนิกายโรมนัคาธอลิค และ พนกังานปาไมข้องอเมริกา ซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคลท่ีใชเ้วลาทั้งหมดหรือ 

โดยส่วนใหญ่ในการประกอบ อาชีพอยูใ่นองคก์ร ท่ีมีลกัษณะเดียวกนัทั้งองคก์ร เพราะหน่วยงานท่ีมี

ลกัษณะงานเป็นวิชาชีพแบบ เดียวกนัหมด การปฏิบติังานมาเป็นระยะเวลานานจะทาํให้บุคคลเกิด

ความ เขา้ใจในงาน ซ่ึงถือวา่เป็น องคป์ระกอบหน่ึงท่ีทาํใหเ้กิดความผกูพนัในงาน 

 

Wilson and Laschinger (1994 อ้างถึงใน ปาริชาติ บัวเป็ง, 2554: 32) ศึกษาความผูกพนั ต่อ 

องคก์รของพยาบาล ซ้ืงทาํการศึกษาพยาบาลประจาํการ ซ่ึงไม่ใช่ระดบัหวัหนา้แผนก จาํนวน 92 คน 

ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่แห่งหน่ึงท่ีดูแลผูป่้วยฉุกเฉิน โดยการรับรู้การเพิ่มอาํนาจในงานคร้ังน้ีใช ้

แนวคิดของ Kanter โดยศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รจากการศึกษาพบวา่ปัจจยัส่วน 

บุคคล ได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา ประสบการณ์การทํางาน สถานภาพการสมรส ล้วนแต่มี 

ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

 

Somers (1995 อ้างถึงใน เนตรนภา นันนทพรวิญ�ู, 2551: 18) ไดศึ้กษาเร่ืองความผูกพนั

ต่อ องค์กร การลาออกและการขาดงาน โดยทดสอบ ผลกระทบทางตรงจากผลการปฏิบติังาน

ร่วมกัน ใน กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีพยาบาล จาํนวน 422 คน ในโรงพยาบาลท่ีตั้ งอยู่ทาง

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ของอเมริกา โดยใชแ้บบจาํลองความผูกพนัต่อ องคก์รของ (Allen and Mayer, 

1991) ไดแ้ก่ ความ ผูกพนัดา้นความรู้สึก ความผูกพนัดา้นความต่อเน่ือง ดา้นความผูกพนัท่ีเกิดจาก

มาตรฐานทางสังคม มา ศึกษาความรู้สึกเบ่ือหน่ายในงาน การลาออก และ การขาดงาน ผลปรากฏวา่ 

ความผูกพนัดา้นความรู้สึก เป็นตวัพยากรณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัผลเหล่าน้ี และ เป็นองค์ประกอบของ

ความผกูพนัตวัเดียวท่ีสัมพนัธ์ 

 

Buchanan (1974 อ้างถึงใน ปาริชาติ บัวเป็ง, 2554: 32) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบความผูกพนั 

ต่อองคก์รของผูบ้ริหารในภาคเอกชนและ ภาครัฐบาล และช้ีให้เห็นว่าตวัแปรลกัษณะส่วนบุคคลท่ี

เป็น ตวัทาํนายท่ีดีท่ีสุดถึงระดบัความผกูพนัต่อ องคก์ร คือ ความอาวุโส (Seniority) หรือระยะเลาใน

การ ทาํงานใหก้บัองคก์รนัน่เอง กล่าวคือ ทั้ง สมาชิกในองคก์รมีอายงุานก็ยิง่มีความผูกพนัต่อองคก์ร

มากเป็น ลาํดบัแองเจิลและเพอร์ร่ี (Angle and Perry, 1981) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความ

ผูกพนัต่อ องค์กรกบัประสิทธิผลขององค์กร โดย เน้นความสําคญัของพนักงานระดบัปฏิบติัการ 
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สาํหรับกลุ่ม ประชากรท่ีศึกษา เป็นพนกังานใหบ้ริการ ของบริษทัรถประจาํทาง จาํนวน 24 แห่ง ทาง

ตะวนัออกของ อเมริกา ผลการวจิยัพบวา่ ผูห้ญิงมี แนวโนม้จะมีความผกูพนัองคก์รมากกวา่ผูช้าย 

 

Sagie and Elzur (1984 อ้างถึงใน ปาริชาติ บัวเป็ง, 2554: 32) หาความสัมพนัธ์ระหวา่ง 

ค่านิยม ในการทาํงานด้านต่างๆ กับความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานในบริษทัแห่งหน่ึงใน

ประเทศ อิสราเอลพบว่า ค่านิยมในการทาํงานด้านสัมฤทธิผล ด้านกระตุน้ให้ใช้ปัญญา และดา้น

ความมีอิสระ มี ความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางกบัความผกูพนัต่อองคก์รอยา่งมีนยัสาํคญั 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจิัย 

 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษา “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนกังาน โรงแรม

ไมดา้ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม”คณะผูว้ิจยัได ้กาํหนดประชากรและการสุ่มตวัอยา่งดงัรายละเอียด

ต่อไปน้ี 

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.  วธีิการดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4.  วธีิสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

5.  วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 6.  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

 ประชากร  ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็น การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของ

พนกังาน โรงแรมไมดา้ทวารวดี  แกรนด์ นครปฐม โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกประชากรสําหรับการวิจยัใน

คร้ังน้ี คือพนกังานของโรงแรมทั้งหมด ซ่ึงประกอบไปดว้ยทุกหน่วยงาน ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการสํานกังาน

ส่วนหนา้ พนกังานตอ้นรับพนกังานสัมภาระ พนกังานสัมภาระภาคกลางคืน พนกังานรับโทรศพัท ์ 

เจา้หน้าท่ีสํารองห้องพกั  พนกังานแคชเชียร์ แผนกแม่บา้น พนกังานฝ่ายขาย ฝ่ายจดัซ้ือ ฝ่ายบุคคล 

ฝ่ายประกนัคุณภาพ ฝ่ายบญัชี เป็นตน้ โดยมีจาํนวนของพนกังานทั้งหมด จาํนวน 200 คน (โรงแรม

ไมดา้ทวารวดีแกรนด ์นครปฐม , ฝ่ายบุคคล, 2560) สาํรวจโดยการใชแ้บบสอบถาม 

กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ พนักงานทั้งหมด จาํนวน 200 คน 

(โรงแรมไมดา้ทวารวดีแกรนด ์นครปฐม , ฝ่ายบุคคล, 2560) 

 

3.2 เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล   

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาในการศึกษาน้ีคณะผูว้ิจยัได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

สําหรับเก็บรวบ รวมขอ้มูลของพนักงานพนกังาน โรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์ นครปฐม โดย
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ผูว้จิยัไดศึ้กษาวเิคราะห์และออกแบบเคร่ืองมือ ท่ี ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย 5 ส่วน 

ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

เป็นแบบมีหลายตวัเลือก (Multiple Choice Questions) ลกัษณะของคาํถามเป็นแบบสํารวจ

รายการ (Checklist) (บุญใจ ศรีสถิตย ์นรากูร, 2555: 280) คาํถามมีจาํนวน 6 ขอ้ โดยทาํการเลือกขอ้ท่ี

เหมาะสมท่ีสุด ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการทาํงาน และ เหตุผลท่ีเขา้ทาํงาน 

ส่วนท่ี 2   ปัจจยัการจูงใจ   คาํถามมีจาํนวน 15 ขอ้ ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ดา้น ดงัน้ี 

1) ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน จาํนวน 3 ขอ้ 

2) ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ จาํนวน 3 ขอ้ 

3) ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั จาํนวน 3 ขอ้ 

4) ดา้นความรับผดิชอบ จาํนวน 3 ขอ้ 

5) ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ในงาน จาํนวน 3 ขอ้ 

โดยลกัษณะการวดัแบ่งตามระดบัความสําคญัของปัจจยัต่างๆ โดยการให้คะแนน 

(Rating Scale) สําหรับลกัษณะคาํถามมีคาํตอบให้เลือก 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด โดยใชเ้กณฑใ์ห ้คะแนน ดงัน้ี 

มากท่ีสุด ใหค้ะแนน 5 

มาก  ใหค้ะแนน 4 

ปานกลาง ใหค้ะแนน 3 

นอ้ย  ใหค้ะแนน 2 

นอ้ยท่ีสุด ใหค้ะแนน 1 

เม่ือผูศึ้กษาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้เสร็จส้ินผูศึ้กษาได้ดาํเนินการจดัเก็บขอ้มูล

ตามลาํดบัขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี   

1. นาํแบบสอบถามท่ีได้กลบัคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์เม่ือตรวจสอบแล้วคดัเฉพาะ

แบบสอบถาม ท่ีสมบูรณ์มาจดัประเภทตวัแปรท่ีจะศึกษา 

2. นาํแบบสอบถามมาสาํรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์กาํหนด ดงัน้ี   

มากท่ีสุด ใหค้ะแนน 5 

มาก  ใหค้ะแนน 4 

ปานกลาง ใหค้ะแนน 3 

นอ้ย  ใหค้ะแนน 2 
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นอ้ยท่ีสุด ใหค้ะแนน 1 

เม่ือรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถ่ีแล้ว จะใช้คะแนนเฉล่ียของกลุ่มประชากรมา

พิจารณาความถ่ี ผูว้จิยัใชเ้กณฑเ์ฉล่ียในการอภิปรายผลคาํนวณ โดยคาํนวณไดด้งัน้ี 

 

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น  = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 

จาํนวนชั้น 

= 5   -   1 

5 

= 0.80 

 

ช่วงชั้นของค่าคะแนน  คาํอธิบายสาํหรับการแปรผล 

1.00 - 1.80  ระดบันอ้ยท่ีสุด 

1.81 - 2.60  ระดบันอ้ย 

2.61 - 3.40  ระดบัปานกลาง 

3.41 - 4.20  ระดบัมาก 

4.21 - 5.00  ระดบัมากท่ีสุด 

 

ส่วนท่ี 3 ปัจจยัเก่ียวกบัการธาํรงรักษาบุคลากร คาํถามมีจาํนวน 15 ขอ้ ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ดา้น ดงัน้ี 

1) ปัจจยัดา้นผลตอบแทน จาํนวน 3 ขอ้ 

2) ปัจจยัดา้นผูน้าํท่ีดี จาํนวน 3 ขอ้ 

3) ปัจจยัดา้นเพื่อนร่วมงานท่ีดี จาํนวน 3 ขอ้ 

4) ปัจจยัดา้นการไดรั้บความยติุธรรม จาํนววน 3 ขอ้ 

5) ปัจจยัดา้นความมีช่ือเสียงขององคก์ร จาํนวน 3 ขอ้ 

โดยลกัษณะการวดัแบ่งตามระดบัความสําคญัของปัจจยัต่างๆ โดยการให้คะแนน (Rating Scale) 

สาํหรับลกัษณะคาํถามมีคาํตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด โดยใช้

เกณฑใ์ห ้คะแนน ดงัน้ี 

มากท่ีสุด ใหค้ะแนน 5 

มาก  ใหค้ะแนน 4 

ปานกลาง ใหค้ะแนน 3 

นอ้ย  ใหค้ะแนน 2 
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นอ้ยท่ีสุด ใหค้ะแนน 1 

 เม่ือผูศึ้กษาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้เสร็จส้ินผูศึ้กษาไดด้าํเนินการจดัเก็บขอ้มูลตามลาํดบั

ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1. นาํแบบสอบถามท่ีไดก้ลบัคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์เม่ือตรวจสอบแลว้คดัเฉพาะ

แบบสอบถาม ท่ีสมบูรณ์มาจดัประเภทตวัแปรท่ีจะศึกษา 

2. นาํแบบสอบถามมาสาํรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์กาํหนด ดงัน้ี 

มากท่ีสุด ใหค้ะแนน 5 

มาก  ใหค้ะแนน 4 

ปานกลาง ใหค้ะแนน 3 

นอ้ย  ใหค้ะแนน 2 

นอ้ยท่ีสุด ใหค้ะแนน 1 

 

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น  = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 

จาํนวนชั้น 

= 5   -   1 

5 

= 0.80 

 

ช่วงชั้นของค่าคะแนน  คาํอธิบายสาํหรับการแปรผล 

1.00 - 1.80  ระดบันอ้ยท่ีสุด 

1.81 - 2.60  ระดบันอ้ย 

2.61 - 3.40  ระดบัปานกลาง 

3.41 - 4.20  ระดบัมาก 

4.21 - 5.00  ระดบัมากท่ีสุด 

 

ส่วนท่ี 4 แบบวดัเก่ียวกับความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน โรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด ์

นครปฐม  คาํถาม มีจาํนวนทั้งส้ิน 10 ขอ้ ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นต่างๆ 3 ดา้น ดงัน้ี   

 1) ความตอ้งการท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์รต่อไป จาํนวน 3 ขอ้ 

        2) ความเช่ือมัน่ในค่านิยมและเป้าหมายขององคก์ร จาํนวน 3 ขอ้  

        3) ความเตม็ใจในการปฏิบติังานในองคก์ร จาํนวน 4 ขอ้ 
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โดยลกัษณะการวดัแบ่งตามระดบัความสําคญัของปัจจยัต่างๆ โดยการให้คะแนน (rating 

scale) สาํหรับลกัษณะคาํถามมีคาํตอบให้เลือก 5 ระดบั คือ มากท่ีสุก มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

โดยใชเ้กณฑใ์ห ้คะแนน ดงัน้ี 

มากท่ีสุด ใหค้ะแนน 5 

มาก  ใหค้ะแนน 4 

ปานกลาง ใหค้ะแนน 3 

นอ้ย  ใหค้ะแนน 2 

นอ้ยท่ีสุด ใหค้ะแนน 1 

 

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น  = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 

จาํนวนชั้น 

= 5   -   1 

5 

= 0.80 

 

ช่วงชั้นของค่าคะแนน  คาํอธิบายสาํหรับการแปรผล 

1.00 - 1.80  ระดบันอ้ยท่ีสุด 

1.81 - 2.60  ระดบันอ้ย 

2.61 - 3.40  ระดบัปานกลาง 

3.41 - 4.20  ระดบัมาก 

   4.21 - 5.00  ระดบัมากท่ีสุด 

 

ส่วนท่ี 5 คาํถามปลายเปิดขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนักงาน 

โรงแรมไมดา้ทวารวดี แกรนด ์นครปฐม 

 

3.3 วธีิการดําเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนกังาน โรงแรมไมดา้ทวารวดี แก

รนด ์นครปฐม 
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2. รวบรวมขอ้มูลท่ีไดม้าจดัทาํกรอบแนวคิด 

3. นาํขอ้มูลท่ีไดป้รึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาพร้อมแกไ้ขเพื่อจดัทาํแบบสอบถาม 

4. ไดท้าํการออกแจกแบบสอบถามโดยเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองจาก พนกังาน โรงแรมไมดา้

ทวารวดี แกรนดน์ครปฐม 

5. นาํแบบสอบถามท่ีไดม้าทาการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และ

นาํไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยเคร่ืองมือคอมพิวเตอร์ต่อไป 

 

3.4 วธีิสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

ผูว้จิยัดาํเนินการสร้างเคร่ืองมือตามขั้นตอนการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามกรอบแนวคิด แลว้นาํเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษา

คน้ควา้วิจยั เพื่อพิจารณาความครบถว้น ความถูกตอ้ง และนาํแบบสอบถามเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 

เพื่อวิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคล้อง (Item Objective Congruency: IOC) โดยเป็นการ

ตรวจสอบความถูกต้องเท่ียงตรง (Valid) ของข้อคาํถาม และความเหมาะสมของเน้ือหา 

แบบสอบถามในการศึกษาคน้ควา้ท่ีมีความถูกตอ้งครบถว้น จะเลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียมากกวา่ 

0.5 ข้ึนไป และปรับปรุงขอ้คาํถามตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ ค่า IOC ท่ีมีความสอดคลอ้งควร

มีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 0.67-1.0 

3. นาํแบบสอบถามปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ  และตรวจสอบความถูกตอ้ง 

4.  นาํแบบสอบถามไปทดสอบหาความเช่ือมัน่ (Pretest) กบักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอย่างในงานวิจยั จาํนวน 40 คน  และนาํขอ้มูลมาหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาค (Cronbachalpha Coefficient)  

5. นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการทดลองใชแ้ละแกไ้ขแลว้ เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์

เป็นคร้ังสุดท้าย  เพื่อตรวจสอบและให้ค ําแนะนําเก่ียวกับการจัดทําฉบับสมบูรณ์ จัดทํา

แบบสอบถามในรูปแบบสอบถามและนาํไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลในการวจิยั 
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3.5 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี เม่ือผูว้ิจยัทาํการสํารวจกลุ่มตวัอย่างเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจึง

กาํหนดใช้เคร่ืองมือในการวดัผล วิเคราะห์ข้อมูล และทดสอบสมมติฐาน โดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ในการประมาณผล ดงัน้ี 

1. วิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) การวิเคราะห์ขอ้มูลตวัแปรท่ี

เก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนกังาน โรงแรมไมดา้ทวารวดี 

แกรนด์ นครปฐม โดยใชค้่าทางสถิติ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนท่ี 1  เพื่ออธิบายลักษณะและวิเคราะห์ผลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทาํงาน และ เหตุผลท่ีเข้าทาํงาน วิเคราะห์ด้วย

ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) นาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบ

ตาราง จาํนวน 6 ขอ้ 

2. วเิคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 

-การวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยับุคคลและความผูกพนัของพนกังาน โดย

การทดสอบหาค่า T-test สําหรับตวัแปรท่ีวดัเป็น nominal scale หรือ ANOVA สําหรับตวัแปรท่ี

วดัเป็น interval scale โดยการทดสอบนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 (ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อย

ละ 95) 

-การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพนัธ์ (regression and correlation analysis) 

สําหรับตวัแปรท่ีวดัเป็น interval scale กบั interval scale โดยการทดสอบนยัสําคญัทางสถิติ ณ 

ระดบั 0.05 (ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95) ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 2 เพื่ออธิบายและวิเคราะห์ผลของระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ 

ดา้นความสําเร็จของงาน ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ด้านรับผิดชอบ 

และด้านโอกาสความก้าวหน้าในงาน ด้วย ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) นาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบตารางหรือแผนภูมิท่ีเหมาะสม ลกัษณะเป็น

คาํถามปลายปิดซ่ึงประกอบด้วยคาํตอบย่อยท่ีแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตรวดัประมาณค่า 

(Rating Scale) และให้คะแนนแต่ละระดบัตั้งแต่ค่าคะแนนนอ้ยท่ีสุด คือ 1 ถึงค่าคะแนน มาก

ท่ีสุดคือ 5 จาํนวน 15ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 เพื่ออธิบายและวิเคราะห์ผลของระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั ธาํรงรักษา

บุคลากร ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลตอบแทน ปัจจยัดา้นผูน้าํท่ีดี ปัจจยัดา้นเพื่อนร่วมงานท่ีดี  ปัจจยัดา้น
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การได้รับความยุติธรรม          ปัจจยัด้านความมีช่ือเสียงขององค์กร วิเคราะห์ด้วย ค่าเฉล่ีย 

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบตารางหรือ

แผนภูมิท่ีเหมาะสม ลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิดซ่ึงประกอบดว้ยคาํตอบย่อยท่ีแบ่งเป็น 5 ระดบั 

โดยใชม้าตรวดัประมาณค่า (Rating Scale) และให้คะแนนแต่ละระดบัตั้งแต่ค่าคะแนนนอ้ยท่ีสุด 

คือ 1 ถึงค่าคะแนนมากท่ีสุด คือ 5 จาํนวน 15 ขอ้ 

ส่วนท่ี 4 เพื่ออธิบายและวิเคราะห์ผลของระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความผูกพนัต่อ

องคก์ร ไดแ้ก่ ความตอ้งการท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์ร ความเช่ือมัน่ในค่านิยมและเป้าหมายของ

องค์กร   ความเต็มใจในการปฏิบติังานในองค์กร วิเคราะห์ด้วย ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นาํเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางหรือแผนภูมิท่ี

เหมาะสม ลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิดซ่ึงประกอบดว้ยคาํตอบย่อยท่ีแบ่งเป็น 5 ระดบั โดยใช้

มาตรวดัประมาณค่า (Rating Scale) และให้คะแนนแต่ละระดบัตั้งแต่ค่าคะแนนนอ้ยท่ีสุด คือ 1 

ถึงค่าคะแนนมากท่ีสุด คือ 5 จาํนวน 10 ขอ้ 

 

3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 

  - ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 

  - ค่าเฉล่ีย (Mean) ใชสู้ตร (ชูศรี วงศรั์ตนะ. 2541:40) 

  เม่ือ  X     แทน ค่าเฉล่ีย     

∑ X  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

 2. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (ลว้น สายยศ และองัคณา 2540: 53) 
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                                          เม่ือ  S แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

    ∑ 2x  แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตวั ยกกาํลงัสอง 

    ( )2∑ x  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกกาํลงัสอง 

    n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
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3. สถิติท่ีใชห้าคุณภาพของแบบสอบถาม 

  หาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใชว้ธีิสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (α-Coefficient) 

ของครอนบคั (Crondach) (พวงรัตน์ ทวรัีตน์. 2543:126) 

4. สถิติท่ีใชส้าํหรับทดสอบสมมติฐาน 

    4.1. ทดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉล่ียของตวัแปรมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไป 

โดยใช ้สูตรการวเิคราะห์ความแปรปรวน 1 ตวัประกอบ (One-way analysis of variance) เพื่อ

ทดสอบ สมมุติฐานขอ้ 1,  2 และ 3 (ชูศรี วงศรั์ตนะ. 2541:236) มีสูตรการคาํนวณดงัน้ี   

   เม่ือ F แทน ค่าท่ีพิจารณาใน F-distribution 

    MSB แทน ค่าเฉล่ียของผลบวกยกกาํลงัสองระหวา่งกลุ่ม 

    MSW แทน ค่าเฉล่ียของผลบวกยกกาํลงัสองภายในกลุ่ม 

   โดย dfb = k-1 

    dfw = n-k-1 

   เม่ือ k แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

    n แทน จาํนวนสมาชิกทั้งหมด 

 

ตารางที ่3.1 สรุปข้อมูลของแต่ละตัวแปร 

ข้อมูลของแต่ละตัวแปร ประเภทของมาตรวดั ลกัษณะของการวดั 

เพศ นามบญัญติั 1 = ชาย 

2 = หญิง 

อายุ นามบญัญติั 1 = ตํ่ากวา่ 20 ปี 

2 = 21-25 ปี 

3 = 26-30 ปี  

4 = 31-40 ปี  

5 = 41-45 ปี  

6 = ตั้งแต่ 45 ปีข้ึนไป 

สถานภาพ นามบญัญติั 1 = โสด 

2 = สมรส 

3 = หยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
ข้อมูลของแต่ละตัวแปร ประเภทของมาตรวดั ลกัษณะของการวดั 

ระดับการศึกษา นามบญัญติั 1 = มธัยมศึกษาตอนตน้  

2 = มธัยมศึกษาตอนปลาย 

3 = ปวส. 

4 = ปวช. 

5 = ปริญญาตรี   

6 = ปริญญาโท 

ปัจจุบันท่านทาํงานในองค์กรนี้

มาแล้วกีปี่ 

นามบญัญติั 1 = นอ้ยกวา่ 3 ปี 

2 = ระหวา่ง 4 - 6 ปี  

3 = ระหวา่ง 7 - 8 ปี  

4 = มากกวา่ 9 ปี 

ท่านเลือกเข้าทาํงานในบริษัทนี้

ด้วยเหตุผลด้านใด 

นามบญัญติั 1 = แรงงาน (ค่าจา้ง, เงินเดือน, 

สวสัดิการต่างๆ)  

2 = ความปลอดภยั (อุปกรณ์ safety, หอ้ง

พยาบาล, ระบบเตือนความปลอดภยั) 

3 = ความมัน่คงของกิจการ (ความมี

ช่ือเสียง, ก่อตั้งมายาวนาน) 

ปัจจัยจูงใจ อนัตรภาค 1 = นอ้ยท่ีสุด 

2 = นอ้ย 

3 = ปานกลาง 

4 = มาก 

5 = มากท่ีสุด 

ปัจจัยธํารงรักษา อนัตรภาค 1 = นอ้ยท่ีสุด 

2 = นอ้ย 

3 = ปานกลาง 

4 = มาก 

5 = มากท่ีสุด 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
ข้อมูลของแต่ละตัวแปร ประเภทของมาตรวดั ลกัษณะของการวดั 

ความผูกพนัต่อองค์กร อนัตรภาค 1 = นอ้ยท่ีสุด 

2 = นอ้ย 

3 = ปานกลาง 

4 = มาก 

5 = มากท่ีสุด 
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บทที ่4 

ผลการวจิัย 

 

ผลจากการตอบแบบสอบถาม  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนกังาน โรงแรมไมดา้

ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม เพื่อนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยจะเก็บข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถาม โดยผูว้จิยัไดเ้ลือกประชากรสาํหรับการวจิยัในคร้ังน้ี คือพนกังานของโรงแรมทั้งหมด 

ซ่ึงประกอบไปด้วยทุกหน่วยงานและได้รับข้อมูลแบบสอบถามตอบกลบัมารวมทั้งส้ิน 200 ชุด 

หลงัจากนั้นได้มีการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีจาํเป็นต่อการวิเคราะห์โดยใช้

โปรแกรมทางสถิติแลว้ จาํนวนแบบสอบถามท่ีขอ้มูลถูกตอ้งและครบถว้น ในขั้นตอนต่อไปน้ีผูว้ิจยั

ไดน้าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าดาํเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ค่าทางสถิติตามวตัถุประสงค์ของ

งานวจิยั โดยแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

4.1 ผลการวเิคราะห์ความเช่ือมัน่ (Reliability Analysis) 

4.2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความถ่ี (Frequency) ร้อยละปัจจยัส่วนบุคคล 

4.3 การวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย (Mean)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  ระดบั

ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจ ของพนกังานโรงแรมไมดา้ทวารวดี แกรนด ์นครปฐม 

4.4 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (Mean)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัธาํรงรักษา ของพนกังานโรงแรมไมดา้ทวารวดี แกรนดน์ครปฐม     

4.5 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (Mean)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพนัต่อองค์กร ของพนักงานโรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด ์

นครปฐม 

4.6 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการ 

 

สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

เพื่อความเขา้ใจในการแปรความหมาย ผูว้ิจยัขอกาํหนดสัญลกัษณ์และอกัษรท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ขอ้มูลดงัน้ี 

x� แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 

S.D.  แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 t  แทน  ค่าสถิติท่ีใชท้ดสอบ t-test (Independent t-test) 

 F แทน ค่าสถิติท่ีใชท้ดสอบ F-test 

 SS แทน  ค่าผลบวกกาลงัสองของคะแนน (Sum of Square) 
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 MS  แทน  ค่าเฉล่ียผลบวกกาลงัสองของคะแนน (Mean of Square) 

 Df  แทน  ชั้นของความเป็นอิสระ 

 b  แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย 

 𝑆𝑆b  แทน  ค่าประมาณของค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน ของสัมประสิทธ์ิการ

ถดถอย    สาํหรับแต่ละตวัแปร 

 Beta  แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน 

 R  แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์พหุคูณ คือค่าท่ีแสดงถึง ระดบัความสัมพนัธ์ 

   ระหวา่งกลุ่มตวัแปรอิสระทั้งหมด 

 𝑅2  แทน  ค่าท่ีแสดงถึงอิทธิพลของตวัแปรอิสระทั้งหมด ท่ีมีต่อตวัแปรตาม 

 𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑅2  แทน  ค่า 𝑅2 ท่ีปรับแกแ้ลว้ 

 𝑆𝑆e  แทน  ค่าแสดงระดบัความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการใชต้วัแปร อิสระทั้งหมดมา 

   พยากรณ์ตวัแปรตาม 

 

4.1 ผลการวเิคราะห์ความเช่ือมั่น (Reliability Analysis) 

 

 การวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ของตวัแปรเพื่อทดสอบแบบสอบถามดว้ยการทาํ Pilot test กบั

กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 40 ชุด และการวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ของขอ้มูลจากแบบสอบถามจาํนวน 200 

ชุด เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งภายในของแบบสอบถาม ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของ Cronbach 

ท่ีเป็นท่ียอมรับคือไดม้ากกวา่หรือเท่ากบั 0.8 (Nunnally, 1978) ซ่ึงใชก้บัแบบสอบถามแบบ Linkert 

5 ระดบั ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

 

ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่สัมประสิทธ์ิอลัฟาของ Cronbach ตวัแปรอิสระ ดา้น

ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจ ของพนกังานโรงแรมไมดา้ทวารวดี แกรนด ์นครปฐม 

ตัวแปรอสิระ ค่าความเช่ือมั่น 

ปัจจัยจูงใจ Cronbach’s alpha (N = 40) 

ด้านความสําเร็จของงาน 

1.ท่านสามารถทาํงานสาํเร็จตามท่ีรับมอบหมาย 0.856 

2.ท่ีผา่นมาท่านพอใจกบัความสาํเร็จของงานท่ีท่านไดท้าํ 0.858 

3.ผลสาํเร็จของงานเป็นไปตามเป้าหมาย 0.857 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
ตัวแปรอสิระ ค่าความเช่ือมั่น 

ปัจจัยจูงใจ Cronbach’s alpha (N = 40) 

ด้านการยอมรับนับถือ 

1.ท่านไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานใหเ้ป็นบุคคลสาํคญัใน

การดาํเนินงานต่างๆ ใหส้าํเร็จลุล่วง 

0.850 

2.ท่านมีโอกาสในการเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการทาํงานใน

บริษทัอยา่งเตม็ท่ี 

0.861 

3.ท่านไดรั้บความไวว้างใจและความเช่ือถือจากผูบ้งัคบับญัชาและ

เพื่อนร่วมงาน 

0.854 

ด้านลกัษณะของงานทีป่ฏิบัติ 

1.งานท่ีท่านทาํอยูข่ณะน้ีตรงกบัความรู้ความสามารถของท่าน 0.851 

2.งานท่ีท่านทาํอยูมี่ปริมาณงานท่ีมากเกินไปเม่ือเทียบกบับริษทั

อ่ืนท่ีมีลกัษณะงานใกลเ้คียงกนั   

0.864 

3.งานท่ีท่านทาํอยูใ่นปัจจุบนัเป็นงานท่ี ทา้ทายความสามารถท่าน 0.866 

ด้านความรับผดิชอบ 

1.งานของท่านระบุหนา้ท่ีความรับผดิชอบไวช้ดัเจน 0.858 

2.ท่านมีความกระตือรือร้นในการติดตามงานจนงานสาํเร็จลุล่วง 0.853 

3.ท่านมีอาํนาจตดัสินใจงานท่ีท่านรับผดิชอบ 0.850 

ด้านโอกาสความก้าวหน้าในงาน 

1.ท่านมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้งานใหม่ๆ อยูเ่สมอ 0.858 

2.ท่านดูแบบอยา่งผูท่ี้ประสบความสาํเร็จในการทาํงานนาํมาใช้

กบัตวัเอง 

0.859 

3.ท่านมกัไดรั้บการสนบัสนุนจากหวัหนา้ในการเล่ือนตาํแหน่ง 0.861 

รวม 0.865 
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ตารางที่ 4.2  ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่สัมประสิทธ์ิอลัฟาของ Cronbach ตวัแปรอิสระ ดา้น

ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัธาํรงรักษา ของพนกังานโรงแรมไมดา้ทวารวดี แกรนด ์นครปฐม 

ตัวแปรอสิระ ค่าความเช่ือมั่น 

ด้านผลตอบแทน 

1.ท่านพอใจค่าจา้งและเงินเดือน 0.849 

2.ท่านพอใจสวสัดิการค่าอาหาร 0.837 

3.ท่านพอใจสวสัดิการเร่ืองการดูแลสุขภาพ 0.835 

ด้านผู้นําทีด่ี 

1.ผูบ้งัคบับญัชาของท่านมีความสามารถในการนาํทีม 0.844 

2.ผูบ้งัคบับญัชาของท่านสามารถตดัสินใจไดถู้กตอ้ง 0.844 

3.หวัหนา้งานมีความยติุธรรมไม่มีความลาํเอียง 0.839 

เพ่ือนร่วมงานทีด่ี 

1.เพื่อนร่วมงานมีความจริงใจต่อการทาํงาน 0.857 

2.ท่านกลา้คุย ปรึกษาหารือกบัเพื่อนร่วมงาน 0.858 

3.ท่านสร้างความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 0.867 

การได้รับความยุติธรรม 

1.ท่านไดรั้บความยุติธรรมในการทาํงาน 0.858 

2.ท่านไดรั้บความยุติธรรมในผลตอบแทน 0.859 

3.ท่านไดรั้บความยุติธรรมในการเสนอความคิดเห็น 0.853 

ความมีช่ือเสียงขององค์กร 

1.โรงแรมเป็นท่ีนิยมของคนทัว่ไป 0.849 

2.โรงแรมมีช่ือเสียง 0.849 

3.โรงแรมมีมาตรฐาน 0.855 

รวม 0.859 

 

จากตารางท่ี 4.1 และ 4.2 พบวา่ การหาค่าความสอดคลอ้งภายในของแบบสอบถามดว้ยค่า

สัมประสิทธ์ิอลัฟาของ Cronbach พบวา่ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของ Cronbach ของคาํถามทั้งหมดมีค่า

ระดบัสูงกว่า 0.8 ซ่ึงเป็นระดบัท่ียอมรับได ้จึงนาํแบบสอบถามท่ีไดผ้่านการทดสอบแลว้ไปใช้ใน

การเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
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4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลความถี่ (Frequency) ร้อยละปัจจัยส่วนบุคคล 

 

ตารางที ่4.3 ขอ้มูลทัว่ไปของพนกังานโรงแรมไมดา้ทวารวดี แกรนด ์นครปฐม (n = 200) 

ข้อมูลทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 

1.เพศ 

          1. ชาย  

          2. หญิง  

 

       79 

       121        

 

      39.5 

      60.5   

 2. อาย ุ

           1. ตํ่ากวา่ 20 ปี 

           2. 21 - 25 ปี 

           3. 26 – 30 ปี 

           4. 31 – 40 ปี 

           5. 41 – 45 ปี 

           6. ตั้งแต่ 45 ปีข้ึนไป 

 

3 

52 

54 

49 

22 

20 

 

1.5 

26.0 

27.0 

24.5 

11.0 

10.0 

3. สถานภาพ 

          1. โสด 

          2. สมรส 

          3. หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

 

128 

47 

25 

 

64.0 

23.5 

12.5 

4.ระดบัการศึกษา 

           1.มธัยมตอนตน้ 

           2. มธัยมตอนปลาย 

           3. ปวส. 

           4. ปวช. 

           5. ปริญญาตรี 

           6.ปริญญาโท 

 

34 

33 

32 

21 

76 

4 

 

17.0 

16.5 

16.0 

10.5 

38.0 

2.0 

5.ปัจจุบนัท่านทาํงานในองคก์รน้ีมาแลว้ก่ีปี 

           1.นอ้ยกวา่ 3 ปี 

           2.ระหวา่ง 4 - 6 ปี 

           3.ระหวา่ง 7 - 8 ปี 

           4. มากกวา่ 9 ปี 

 

147 

51 

1 

1 

 

73.5 

25.5 

0.5 

0.5 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 

ข้อมูลทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 

6.ท่านเลือกเขา้ทาํงานในบริษทัน้ีดว้ยเหตุผลดา้นใด 

           1.  แรงงาน (ค่าจา้ง, เงินเดือน, สวสัดิการต่างๆ) 

           2. ความปลอดภยั (อุปกรณ์ safety) 

           3.  ความมัน่คงของกิจการ (ความมีช่ือเสียง, ก่อตั้งมา

ยาวนาน) 

 

118 

9 

73 

 

59.0 

4.5 

36.5 

รวม 200 100 

 

จากตารางที่ 4.3 พบวา่ พนกังานโรงแรมไมดา้ทวารวดี แกรนด์ นครปฐมส่วนมากเป็นเพศ

หญิง (ร้อยละ 60.5), มีอายุระหวา่ง 26 – 30 ปี (ร้อยละ 27.0), มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 64.0), มี

ระดบัการศึกษาคือ ปริญญาตรี (ร้อยละ 38.0), ปัจจุบนัทาํงานในองคก์รน้ีมาแลว้นอ้ยกวา่ 3 ปี (ร้อย

ละ 73.5) และเลือกเขา้ทาํงานในบริษทัน้ีดว้ยเหตุผลแรงงาน (ค่าจา้ง, เงินเดือน, สวสัดิการต่างๆ) 

(ร้อยละ 59.0) 

 

4.3 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ระดับความ

คิดเห็นเกีย่วกบัปัจจัยจูงใจ ของพนักงานโรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์ นครปฐม 

 

ตารางที่ 4.4 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจ ในด้าน

ความสาํเร็จของงาน ของพนกังานโรงแรมไมดา้ทวารวดี แกรนด ์นครปฐม 

รายการ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

ด้านความสําเร็จของงาน 

1.ท่านสามารถทาํงานสาํเร็จตามท่ีรับมอบหมาย 3.72 0.586 มาก 

2.ท่ีผา่นมาท่านพอใจกบัความสาํเร็จของงานท่ีท่านได้

ทาํ 

3.70 0.689 มาก 

3.ผลสาํเร็จของงานเป็นไปตามเป้าหมาย 3.66 0.668 มาก 

รวม 3.69 0.647 มาก 
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จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ การวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย (Mean)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ของดา้นความสําเร็จของงานโดยรวมมี 3 ตวัแปร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 โดยอยูใ่นระดบั

ความคิดเห็นมาก 3 ตวัแปร ได้แก่ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แล้ว พบว่า ขอ้ท่ีมีความสําคญัท่ีสุด คือ 

สามารถทาํงานสําเร็จตามท่ีรับมอบหมาย ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 รองลงมาคือ ท่ีผา่นมาท่านพอใจกบั

ความสาํเร็จของงานท่ีท่านไดท้าํ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 และขอ้ท่ีมีระดบัความสาํคญัตํ่าสุดคือ ผลสําเร็จ

ของงานเป็นไปตามเป้าหมาย ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66  

จากตารางน้ีพบวา่ ท่ีผา่นมาท่านพอใจกบัความสําเร็จของงานท่ีท่านไดท้าํ มีการกระจายตวั

ของขอ้มูลมากท่ีสุด จากองคป์ระกอบ 3 ดา้น โดยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั(S.D. =0.68) และ

ขอ้ท่ีมีการกระจายตวัของขอ้มูลนอ้ยท่ีสุดคือ ท่านสามารถทาํงานสาํเร็จตามท่ีรับมอบหมาย โดยส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั(S.D.=0.586) 

 

ตารางที่ 4.5  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจ ในดา้นการ

ยอมรับนบัถือ ของพนกังานโรงแรมไมดา้ทวารวดี แกรนด ์นครปฐม 

 รายการ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

ด้านการยอมรับนับถือ 

1.ท่านไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานใหเ้ป็นบุคคล

สาํคญัในการดาํเนินงานต่างๆ ใหส้าํเร็จลุล่วง 

3.32 0.776 ปานกลาง 

2.ท่านมีโอกาสในการเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการ

ทาํงานในบริษทัอยา่งเตม็ท่ี 

3.19 0.746 ปานกลาง 

3.ท่านไดรั้บความไวว้างใจและความเช่ือถือจาก

ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน 

3.31 0.690 ปานกลาง 

รวม 3.27 0.737 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ การวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย (Mean)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ของดา้นการยอมรับนบัถือโดยรวมมี 3 ตวัแปร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.27 โดยอยูใ่นระดบั

ความคิดเห็น ปานกลาง 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความสําคญัท่ีสุดคือ ท่านได้รับการยอมรับจาก

เพื่อนร่วมงานให้เป็นบุคคลสําคญัในการดาํเนินงานต่างๆ ให้สําเร็จลุล่วง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32  

รองลงมาคือ  ท่านไดรั้บความไวว้างใจและความเช่ือถือจากผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ค่าเฉล่ีย
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เท่ากบั 3.31  และขอ้ท่ีมีระดบัความสําคญัตํ่าสุดคือ ท่านมีโอกาสในการเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบั

การทาํงานในบริษทัอยา่งเตม็ท่ี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.19  

จากตารางน้ีพบว่า การได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานให้เป็นบุคคลสําคัญในการ

ดาํเนินงานต่างๆ ให้สําเร็จลุล่วง มีการกระจายตวัของขอ้มูลมากท่ีสุด จากองคป์ระกอบ 3 ดา้น โดย

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั(S.D. =0.776) และขอ้ท่ีมีการกระจายตวัของขอ้มูลนอ้ยท่ีสุดคือ ท่าน

ได้รับความไวว้างใจและความเช่ือถือจากผูบ้ ังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน โดยส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั (S.D.= 0.690) 

 

ตารางที่ 4.6 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจ ในด้าน

ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ของพนกังานโรงแรมไมดา้ทวารวดี แกรนด ์นครปฐม  

รายการ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

ด้านลกัษณะของงานทีป่ฏิบัติ 

1.งานท่ีท่านทาํอยูข่ณะน้ีตรงกบัความรู้ความสามารถ

ของท่าน 

3.50 0.716 มาก 

2.งานท่ีท่านทาํอยูมี่ปริมาณงานท่ีมากเกินไปเม่ือเทียบ

กบับริษทับริษทัอ่ืนท่ีมีลกัษณะงานใกลเ้คียงกนั   

3.63 0.753 มาก 

3.งานท่ีท่านทาํอยูใ่นปัจจุบนัเป็นงานท่ี ทา้ทาย

ความสามารถท่าน 

3.45 0.728 มาก 

รวม 3.52 0.732 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ การวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย (Mean)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)ของดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั โดยรวมมี 3 ตวัแปร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52 โดยอยูใ่น

ระดบัความคิดเห็น มาก 3 ตวัแปร  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความสําคญัท่ีสุด งานท่ี

ท่านทาํอยู่มีปริมาณงานท่ีมากเกินไปเม่ือเทียบกับบริษทับริษทัอ่ืนท่ีมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน  

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 รองลงมาคือ   งานท่ีท่านทาํอยู่ขณะน้ีตรงกบัความรู้ความสามารถของท่าน 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 และขอ้ท่ีมีระดบัความสําคญัตํ่าสุดคือ งานท่ีท่านทาํอยูใ่นปัจจุบนัเป็นงานท่ี ทา้

ทายความสามารถท่าน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45  

จากตารางน้ีพบวา่ งานท่ีท่านทาํอยูมี่ปริมาณงานท่ีมากเกินไปเม่ือเทียบกบับริษทับริษทัอ่ืนท่ี

มีลกัษณะงานใกลเ้คียงกนั  มีการกระจายตวัของขอ้มูลมากท่ีสุด จากองคป์ระกอบ 3 ดา้น โดยส่วน
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เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั (S.D. =0.753) และขอ้ท่ีมีการกระจายตวัของขอ้มูลนอ้ยท่ีสุดคือ งานท่ี

ท่านทาํอยู่ขณะน้ีตรงกบัความรู้ความสามารถของท่าน โดยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั (S.D. 

=0.716) 

 

ตารางที ่4.7 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจ ในดา้นความ

รับผดิชอบ ของพนกังานโรงแรมไมดา้ทวารวดี แกรนด ์นครปฐม  

รายการ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

ด้านความรับผดิชอบ 

1.งานของท่านระบุหนา้ท่ีความรับผดิชอบไวช้ดัเจน 3.49 0.864 มาก 

2.ท่านมีความกระตือรือร้นในการติดตามงานจนงาน

สาํเร็จลุล่วง 

3.59 0.758 มาก 

3.ท่านมีอาํนาจตดัสินใจงานท่ีท่านรับผดิชอบ 3.26 0.954 ปานกลาง 

รวม 3.44 0.858 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ การวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย (Mean)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)ของดา้นความรับผิดชอบ โดยรวมมี 3 ตวัแปร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44  โดยอยูใ่นระดบั

ความคิดเห็น มาก มี3 ตวัแปร  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความสําคญัท่ีสุดคือ ท่านมี

ความกระตือรือร้นในการติดตามงานจนงานสําเร็จลุล่วง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 รองลงมาคือ งานของ

ท่านระบุหนา้ท่ีความรับผดิชอบไวช้ดัเจน  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 และขอ้ท่ีมีระดบัความสาํคญัตํ่าสุดคือ 

ท่านมีอาํนาจตดัสินใจงานท่ีท่านรับผดิชอบ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.26 

จากตารางน้ีพบวา่ท่านมีอาํนาจตดัสินใจงานท่ีท่านรับผิดชอบ มีการกระจายตวัของขอ้มูล

มากท่ีสุด จากองคป์ระกอบ 3 ดา้น โดยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั (S.D. =0.954) และขอ้ท่ีมีการ

กระจายตวัของขอ้มูลน้อยท่ีสุดคือ ท่านมีความกระตือรือร้นในการติดตามงานจนงานสําเร็จลุล่วง 

โดยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั (S.D. =0.758) 
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ตารางที ่4.8 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจ ในดา้นโอกาส

ความกา้วหนา้ในงาน  ของพนกังานโรงแรมไมดา้ทวารวดี แกรนด ์นครปฐม 

รายการ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

ด้านโอกาสความก้าวหน้าในงาน 

1.ท่านมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้งานใหม่ๆ อยู่

เสมอ 

3.47 0.999 มาก 

2.ท่านดูแบบอยา่งผูท่ี้ประสบความสาํเร็จในการทาํงาน

นาํมาใชก้บัตวัเอง 

3.38 0.975 ปานกลาง 

3.ท่านมกัไดรั้บการสนบัสนุนจากหวัหนา้ในการเล่ือน

ตาํแหน่ง 

2.98 0.959 ปานกลาง 

รวม 3.27 0.977 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ การวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย (Mean)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)ของดา้นดา้นโอกาสความกา้วหนา้ในงาน โดยรวมมี 3 ตวัแปร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.27  โดย

อยู่ในระดบัความคิดเห็น ปานกลาง มี 3 ตวัแปร  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า ข้อท่ีมี

ความสําคญัท่ีสุดคือ ท่านมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้งานใหม่ๆ อยู่เสมอ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 

รองลงมาคือ ท่านดูแบบอยา่งผูท่ี้ประสบความสําเร็จในการทาํงานนาํมาใชก้บัตวัเอง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.38 และขอ้ท่ีมีระดบัความสําคญัตํ่าสุดคือ ท่านมกัไดรั้บการสนบัสนุนจากหัวหนา้ในการเล่ือน

ตาํแหน่ง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.98 

จากตารางน้ีพบวา่ท่านมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้งานใหม่ๆ อยูเ่สมอ การกระจายตวั

ของขอ้มูลมากท่ีสุด จากองคป์ระกอบ 3 ดา้น โดยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั (S.D. =0.999) และ

ขอ้ท่ีมีการกระจายตวัของขอ้มูลน้อยท่ีสุดคือ ท่านมกัไดรั้บการสนบัสนุนจากหัวหนา้ในการเล่ือน

ตาํแหน่ง โดยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั (S.D. =0.959) 
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4.4 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ระดับ

ความคิดเห็นเกีย่วกบัปัจจัยธํารงรักษา ของพนักงานโรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์นครปฐม   

 

ตารางที ่4.9 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั ปัจจยัธาํรงรักษา ในดา้น 

ผลตอบแทนของพนกังานโรงแรมไมดา้ทวารวดี แกรนด ์นครปฐม 

รายการ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความคิดเห็น 

ด้านผลตอบแทน 

1.ท่านพอใจค่าจา้งและเงินเดือน 3.14 0.937 ปานกลาง 

2.ท่านพอใจสวสัดิการและค่าอาหาร 3.29 0.888 ปานกลาง 

3.ท่านพอใจสวสัดิการเร่ืองการดูแลสุขภาพ 3.24 0.924 ปานกลาง 

รวม 3.22 0.916 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ การวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย (Mean)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)ของดา้น ดา้นผลตอบแทน โดยรวมมี 3 ตวัแปร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.22  โดยอยูใ่นระดบั

ความคิดเห็น ปานกลาง มี 3 ตวัแปร  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความสําคญัท่ีสุด ท่าน

พอใจสวสัดิการและค่าอาหาร ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.29 รองลงมาคือ ท่านพอใจสวสัดิการเร่ืองการดูแล

สุขภาพ  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.24และขอ้ท่ีมีระดบัความสําคญัตํ่าสุดคือท่านพอใจค่าจา้งและเงินเดือน 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.14 

จากตารางน้ีพบว่าท่านพอใจค่าจา้งและเงินเดือน การกระจายตวัของขอ้มูลมากท่ีสุด จาก

องคป์ระกอบ 3 ดา้น โดยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั (S.D. =0.937) และขอ้ท่ีมีการกระจายตวั

ของขอ้มูลนอ้ยท่ีสุดคือ ท่านพอใจสวสัดิการและค่าอาหาร โดยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั (S.D. 

=0.888) 
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ตารางที่ 4.10 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั ปัจจยัธาํรงรักษา ใน

ดา้น ผูน้าํท่ีดี ของพนกังานโรงแรมไมดา้ทวารวดี แกรนด ์นครปฐม 

รายการ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

ด้านผู้นําทีด่ี 

1.ผูบ้งัคบับญัชาของท่านมีความสามารถในการนาํ

ทีม 

3.37 0.994 ปานกลาง 

2.ผูบ้งัคบับญัชาของท่านมีความสามารถตดัสินใจได้

ถูกตอ้ง 

3.33 0.942 ปานกลาง 

3.หวัหนา้งานมีความยติุธรรมไม่ลาํเอียง 3.20 1.005 ปานกลาง 

รวม 3.30 0.980 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 4.10 พบว่า การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (Mean)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)ของดา้น ดา้นผูน้าํท่ีดี โดยรวมมี 3 ตวัแปร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30  โดยอยูใ่น

ระดบัความคิดเห็น ปานกลาง มี 3 ตวัแปร  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความสําคญั

ท่ีสุดผูบ้งัคับบัญชาของท่านมีความสามารถในการนําทีม ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.37 รองลงมาคือ 

ผูบ้งัคบับญัชาของท่านมีความสามารถตดัสินใจไดถู้กตอ้ง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 และขอ้ท่ีมีระดบั

ความสาํคญัตํ่าสุดคือหวัหนา้งานมีความยติุธรรมไม่ลาํเอียง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20 

จากตารางน้ีพบว่า หัวหน้างานมีความยุติธรรมไม่ลาํเอียง กระจายตวัของขอ้มูลมากท่ีสุด 

จากองคป์ระกอบ 3 ดา้น โดยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั (S.D. =1.005) และขอ้ท่ีมีการกระจายตวั

ของขอ้มูลนอ้ยท่ีสุดคือผูบ้งัคบับญัชาของท่านมีความสามารถตดัสินใจไดถู้กตอ้ง โดยส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั (S.D. =0.942) 
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ตารางที ่4.11  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั ปัจจยัธาํรงรักษา ใน

ดา้น เพื่อนร่วมงานท่ีดี ของพนกังานโรงแรมไมดา้ทวารวดี แกรนด ์นครปฐม  

รายการ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

ด้านเพ่ือนร่วมงานทีด่ี 

1.เพื่อนร่วมงานมีความจริงใจต่อการทาํงาน 3.24 1.043 ปานกลาง 

2.ท่านกลา้คุย ปรึกษาหารือกบัเพื่อนร่วมงาน 3.29 1.014 ปานกลาง 

3.ท่านสร้างความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 3.32 1.037 ปานกลาง 

รวม 3.28 1.031 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 4.11 พบว่า การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (Mean)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)ของดา้น ดา้นเพื่อนร่วมงานท่ีดี โดยรวมมี 3 ตวัแปร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.28  โดย

อยู่ในระดับความคิดเห็น ปานกลาง มี 3 ตวัแปร  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่าข้อท่ีมี

ความสําคญัท่ีสุด ท่านสร้างความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32 รองลงมาคือ ท่าน

กล้าคุย ปรึกษาหารือกบัเพื่อนร่วมงาน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.29และขอ้ท่ีมีระดบัความสําคญัตํ่าสุดคือ 

เพื่อนร่วมงานมีความจริงใจต่อการทาํงานค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.24 

จากตารางน้ีพบวา่ เพื่อนร่วมงานมีความจริงใจต่อการทาํงาน กระจายตวัของขอ้มูลมากท่ีสุด 

จากองค ์ ประกอบ 3 ดา้น โดยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั (S.D. =1.043) และขอ้ท่ีมีการกระจาย

ตวัของขอ้มูลน้อยท่ีสุดคือ ท่านกลา้คุย ปรึกษาหารือกบัเพื่อนร่วมงาน โดยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั (S.D. =1.014) 

 

ตารางที ่4.12  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั ปัจจยัธาํรงรักษา ใน

ดา้น การไดรั้บความยติุธรรม ของพนกังานโรงแรมไมดา้ทวารวดี แกรนด ์นครปฐม  

รายการ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

ด้านการได้รับความยุติธรรม 

1.ท่านไดรั้บความยุติธรรมในการทาํงาน 3.22 0.823 ปานกลาง 

2.ท่านไดรั้บความยุติธรรมในผลตอบแทน 3.16 0.869 ปานกลาง 

3.ท่านไดรั้บความยุติธรรมในกาเสนอความคิดเห็น 3.13 0.856 ปานกลาง 

รวม 3.17 0.849 ปานกลาง 



59 
 

จากตารางท่ี 4.12 พบว่า การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (Mean)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ของการไดรั้บความยุติธรรม โดยรวมมี 3 ตวัแปร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.17  โดย

อยู่ในระดับความคิดเห็น ปานกลาง มี 3 ตวัแปร  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่าข้อท่ีมี

ความสําคญัท่ีสุดคือไดรั้บความยุติธรรมในการทาํงาน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.22 รองลงมาคือท่านไดรั้บ

ความยุติธรรมในผลตอบแทน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.16 และขอ้ท่ีมีระดบัความสําคญัตํ่าสุดคือท่านไดรั้บ

ความยติุธรรมในการเสนอความคิดเห็น ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.13 

จากตารางน้ีพบวา่ ท่านไดรั้บความยุติธรรมในผลตอบแทน กระจายตวัของขอ้มูลมากท่ีสุด 

จากองค ์ ประกอบ 3 ดา้น โดยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั (S.D. =0.869) และขอ้ท่ีมีการกระจาย

ตวัของขอ้มูลน้อยท่ีสุดคือได้รับความยุติธรรมในการทาํงาน โดยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

(S.D. =0.823) 

 

ตารางที ่4.13  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั ปัจจยัธาํรงรักษา ใน

ดา้น ความมีช่ือเสียงขององคก์ร ของพนกังานโรงแรมไมดา้ทวารวดี แกรนด ์นครปฐม  

รายการ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความคิดเห็น 

ด้านความมีช่ือเสียงขององค์กร 

1.โรงแรมเป็นท่ีนิยมของคนทัว่ไป 3.40 0.961 ปานกลาง 

2.โรงแรมมีช่ือเสียง 3.43 0.969 มาก 

3.โรงแรมมีมาตรฐาน 3.24 1.091 ปานกลาง 

รวม 3.35 1.007 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 4.13 พบว่า การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (Mean)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)ของ ความมีช่ือเสียงขององค์กร โดยรวมมี 3 ตวัแปร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.35  

โดยอยู่ในระดบัความคิดเห็น ปานกลาง มี 3 ตวัแปร  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้พบว่าขอ้ท่ีมี

ความสําคญัท่ีสุดคือ โรงแรมมีช่ือเสียง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 รองลงมาคือ โรงแรมเป็นท่ีนิยมของคน

ทัว่ไป ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 และขอ้ท่ีมีระดบัความสําคญัตํ่าสุดคือโรงแรมมีมาตรฐาน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.24 

จากตารางน้ีพบวา่ โรงแรมมีมาตรฐานกระจายตวัของขอ้มูลมากท่ีสุด จากองค ์ ประกอบ 3 

ดา้น โดยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั (S.D. =1.091) และขอ้ท่ีมีการกระจายตวัของขอ้มูลนอ้ย

ท่ีสุดคือ โรงแรมเป็นท่ีนิยมของคนทัว่ไป โดยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั (S.D. =0.961) 
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4.5 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ระดับ

ความคิดเห็นเกีย่วกบัความผูกพนัต่อองค์กร ของพนักงานโรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์ นครปฐม 

 

ตารางที ่4.14  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั ความผูกพนัต่อองคก์ร 

ในดา้น ความตอ้งการท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์รต่อไป ของพนกังานโรงแรมไมดา้ทวารวดี แกรนด ์

นครปฐม  

รายการ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

ความต้องการทีจ่ะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป 

1.ท่านภูมิใจเลือกทาํงานท่ีน่ีแมท้่านมีโอกาสเลือกท่ีอ่ืนท่ี

ดีกวา่ 

3.27 0.768 ปานกลาง 

2.ท่านตั้งใจทาํงานท่ีองคก์รน้ีจนเกษียณอายงุาน 3.01 0.930 ปานกลาง 

3.ท่านเป็นพนกังานท่ีคอยปกป้องช่ือเสียงของบริษทั

เสมอ 

3.41 0.886 มาก 

รวม 3.23 0.861 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 4.14 พบว่า การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (Mean)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)ของความตอ้งการท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป  โดยรวมมี 3 ตวัแปร มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.23  โดยอยูใ่นระดบัความคิดเห็น ปานกลาง มี 3 ตวัแปร  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

แล้วพบว่าขอ้ท่ีมีความสําคญัท่ีสุดคือ 3.ท่านเป็นพนักงานท่ีคอยปกป้องช่ือเสียงของบริษทัเสมอ 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41 รองลงมาคือ ท่านภูมิใจเลือกทาํงานท่ีน่ีแมท้่านมีโอกาสเลือกท่ีอ่ืนท่ีดีกว่า 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.27 และขอ้ท่ีมีระดบัความสําคญัตํ่าสุดคือท่านตั้งใจทาํงานท่ีองคก์รน้ีจนเกษียณอายุ

งาน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.01 

จากตารางน้ีพบวา่ ตั้งใจทาํงานท่ีองคก์รน้ีจนเกษียณอายุงาน กระจายตวัของขอ้มูลมากท่ีสุด 

จากองค ์ ประกอบ 3 ดา้น โดยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั (S.D. =0.930) และขอ้ท่ีมีการกระจาย

ตวัของขอ้มูลน้อยท่ีสุดคือท่านภูมิใจเลือกทาํงานท่ีน่ีแมท้่านมีโอกาสเลือกท่ีอ่ืนท่ีดีกว่า โดยส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั (S.D. =0.768) 
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ตารางที ่4.15  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั ความผูกพนัต่อองคก์ร 

ในดา้น ความเช่ือมัน่ในค่านิยมและเป้าหมายขององคก์ร ของพนกังานโรงแรมไมดา้ทวารวดี แกรนด ์

นครปฐม  

รายการ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

ความเช่ือมั่นในค่านิยมและเป้าหมายขององค์กร 

1.นโยบายบริษทัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของท่าน 3.20 0.819 ปานกลาง 

2.ท่านยอมรับในเป้าหมายของบริษทั 3.25 0.899 ปานกลาง 

3.ท่านมีความเช่ือมัน่ในเป้าหมายบริษทั 3.29 0.933 ปานกลาง 

รวม 3.25 0.884 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 4.15 พบว่า การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (Mean)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)ของความความเช่ือมัน่ในค่านิยมและเป้าหมายขององคก์ร โดยรวมมี 3 ตวัแปร 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.25  โดยอยูใ่นระดบัความคิดเห็น ปานกลาง มี 3 ตวัแปร  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

แล้วพบว่าขอ้ท่ีมีความสําคญัท่ีสุดคือ ท่านมีความเช่ือมัน่ในเป้าหมายบริษทั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.29 

รองลงมาคือ ท่านยอมรับในเป้าหมายของบริษทั  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.25 และขอ้ท่ีมีระดบัความสําคญั

ตํ่าสุดคือ นโยบายบริษทัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของท่าน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20 

จากตารางน้ีพบวา่ท่านมีความเช่ือมัน่ในเป้าหมายบริษทั กระจายตวัของขอ้มูลมากท่ีสุด จาก

องค ์ ประกอบ 3 ดา้น โดยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั (S.D. =0.933) และขอ้ท่ีมีการกระจายตวั

ของขอ้มูลน้อยท่ีสุดคือนโยบายบริษทัสอดคล้องกับความต้องการของท่าน  โดยส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั (S.D. =0.819) 

 

ตารางที่ 4.16 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั ความผูกพนัต่อองคก์ร 

ในด้าน ความเต็มใจในการปฏิบัติงานในองค์กร ของพนักงานโรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด ์

นครปฐม  

รายการ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความคิดเห็น 

ความเต็มใจในการปฏิบัติงานในองค์กร 

1.ท่านพยายามเตม็ความสามารถปฎิบติัหนา้ท่ี 3.74 0.868 มาก 

2.ท่านเสียสละประโยชน์ส่วนตวัเพื่อใหง้านสาํเร็จ 3.70 0.819 มาก 

3.ท่านทุ่มเทความสามารถเพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมาย 3.64 0.790 มาก 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 

รายการ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความคิดเห็น 

ความเต็มใจในการปฏิบัติงานในองค์กร (ต่อ) 

4.ท่านเตม็ใจทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 3.39 0.849 ปานกลาง 

รวม 3.62 0.831 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.16 พบว่า การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (Mean)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)ของความความเช่ือมัน่ในค่านิยมและเป้าหมายขององคก์ร โดยรวมมี 3 ตวัแปร 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62  โดยอยูใ่นระดบัความคิดเห็น มาก มี 4 ตวัแปร  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้

พบว่าขอ้ท่ีมีความสําคญัท่ีสุดคือท่านพยายามเต็มความสามารถปฎิบติัหน้าท่ี  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 

รองลงมาคือ ท่านเสียสละประโยชน์ส่วนตวัเพื่อให้งานสําเร็จ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 และขอ้ท่ีมีระดบั

ความสาํคญัตํ่าสุดคือ ท่านเตม็ใจทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 

จากตารางน้ีพบว่า ท่านพยายามเต็มความสามารถปฎิบติัหนา้ท่ี   กระจายตวัของขอ้มูลมาก

ท่ีสุด จากองค ์ ประกอบ 4 ดา้น โดยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั (S.D. =0.868) และขอ้ท่ีมีการ

กระจายตวัของขอ้มูลน้อยท่ีสุดคือท่านทุ่มเทความสามารถเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย โดยส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั (S.D. =0.790) 

 

4.6 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพการศึกษา ระยะเวลาการทาํงาน 

และเหตุผลท่ีเขา้ทาํงาน มีผลต่อความผกูพนัของพนกังานโรงแรม ไมดา้ทวารวดี แกรนด ์นครปฐม 
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ตารางที่ 4.17 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของลกัษณะประชากรท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนกังาน

โรงแรม ไมดา้ทวารวดี แกรนด ์นครปฐม จาํแนกตามเพศ 

 
 
 

รายการ เพศ N Mean S.D. Sig. 

ความต้องการทีจ่ะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป 

1. ท่านภูมิใจเลือกทาํงานท่ีน่ี แมท้่านมีโอกาส

เลือกท่ีอ่ืนท่ีดีกวา่ 

ชาย 79 3.35 0.699 0.292 

 หญิง 121 3.21 0.808 

2. ท่านตั้งใจทาํงานท่ีองคก์รน้ีจนเกษียณอายงุาน ชาย 79 3.09 0.923 0.134 

 หญิง 121 2.96 0.934 

3. ท่านเป็นพนกังานท่ีคอยปกป้องช่ือเสียงของ

บริษทัเสมอ 

ชาย 79 3.43 0.858 0.593 

หญิง 121 3.39 0.907 

4. ดา้นความตอ้งการท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์ร

ต่อไปโดยรวม 

ชาย 79 3.29 0.736 0.414 

หญิง 121 3.19 0.748 

ความเช่ือมั่นในค่านิยมและเป้าหมายขององค์กร 

1. นโยบายบริษทัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ท่าน 

ชาย 79 3.24 0.866 0.042* 

 หญิง 121 3.17 0.789 

2. ท่านยอมรับในเป้าหมายของบริษทัถือเป็นส่วน

หน่ึงของการทาํงาน 

ชาย 79 3.29 0.949 0.108 

 หญิง 121 3.21 0.868 

3. ท่านมีความเช่ือมัน่ในเป้าหมายของบริษทั ชาย 79 3.28 0.960 0.335 

หญิง 121 3.30 0.919 

4. ดา้นความเช่ือมัน่ในค่านิยมและเป้าหมายของ

องคก์รโดยรวม 

ชาย 79 3.27 0.882 0.070 

หญิง 121 3.23 0.795 

ความเต็มใจในการปฏิบัติในองค์กร 

1. ท่านพยายามเตม็ความสามารถในการปฏิบติั

หนา้ท่ี 

ชาย 79 3.77 0.947 0.136 

 หญิง 121 3.73 0.816 

2. ท่านเสียสละประโยชน์ส่วนตวัเพื่อใหบ้ริษทั

ประสบความสาํเร็จ 

ชาย 79 3.76 0.851 0.480 

 หญิง 121 3.67 0.800 

3. ท่านทุ่มเทความสามารถเพื่อใหง้านบรรลุ

เป้าหมาย 

ชาย 79 3.66 0.830 0.617 

 หญิง 121 3.63 0.765 
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ตารางที ่4.17 (ต่อ) 

*ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

 

จากตารางพบว่าพนกังานโรงแรมไมดา้ทวารวดี แกรนด์ นครปฐมเพศชายและเพศหญิงมี

ความผกูพนัต่อองคก์รในดา้นนโยบายบริษทัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของท่านแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีความผกูพนัต่อองคก์รในดา้นอ่ืนไม่แตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.18 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของลกัษณะประชากรท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนกังาน

โรงแรม ไมดา้ทวารวดี แกรนด ์นครปฐม จาํแนกตามอาย ุ

 
 
 
 

รายการ เพศ N Mean S.D. Sig. 

ความเต็มใจในการปฏิบัติในองค์กร (ต่อ) 

4. ท่านเตม็ใจทุกอยา่งท่ีไดรั้บมอบหมาย เพื่อให้

ท่านไดท้าํงานอยูใ่นบริษทัน้ีตลอดไป 

ชาย 79 3.37 0.894 0.411 

หญิง 121 3.40 0.822 

5. ดา้นความเตม็ใจในการปฏิบติัในองคก์ร

โดยรวม 

ชาย 79 3.37 0.750 0.227 

หญิง 121 3.40 0.684 

ความผูกพนัต่อองค์กรโดยรวม ชาย 79 3.42 0.687 0.276 

หญิง 121 3.37 0.629 

ความผูกพนัต่อองค์กร Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

ความต้องการทีจ่ะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป 

1. ท่านภูมิใจเลือกทาํงาน

ท่ีน่ี แมท้่านมีโอกาส

เลือกท่ีอ่ืนท่ีดีกวา่ 

Between Groups 3.573 5 0.715 1.218 0.302 

Within Groups 113.847 194 0.587     

Total 117.420 199       

2. ท่านตั้งใจทาํงานท่ี

องคก์รน้ีจนเกษียณอายุ

งาน 

Between Groups 1.078 5 0.216 0.245 0.942 

Within Groups 170.902 194 0.881     

Total 171.980 199       
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ตารางที ่4.18 (ต่อ) 

 
 

ความผูกพนัต่อองค์กร Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

ความต้องการทีจ่ะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป (ต่อ) 

3. ท่านเป็นพนกังานท่ีคอย

ปกป้องช่ือเสียงของ

บริษทัเสมอ 

Between Groups 7.092 5 1.418 1.846 0.106 

Within Groups 149.103 194 0.769     

Total 156.195 199       

4. ดา้นความตอ้งการท่ีจะ

เป็นสมาชิกขององคก์ร

ต่อไปโดยรวม 

Between Groups 2.642 5 0.528 0.956 0.446 

Within Groups 107.264 194 0.553     

Total 109.906 199       

ความเช่ือมั่นในค่านิยมและเป้าหมายขององค์กร 

1. นโยบายบริษทั

สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของท่าน 

Between Groups 3.618 5 0.724 1.082 0.372 

Within Groups 129.777 194 0.669     

Total 133.395 199       

2. ท่านยอมรับในเป้าหมาย

ของบริษทัถือเป็นส่วน

หน่ึงของการทาํงาน 

Between Groups 11.601 5 2.320 3.013 0.012* 

Within Groups 149.394 194 0.770     

Total 160.995 199       

3. ท่านมีความเช่ือมัน่ใน

เป้าหมายของบริษทั 

Between Groups 9.409 5 1.882 2.229 0.053 

Within Groups 163.771 194 0.844     

Total 173.180 199       

4. ดา้นความเช่ือมัน่ใน

ค่านิยมและเป้าหมายของ

องคก์รโดยรวม 

Between Groups 7.267 5 1.453 2.180 0.058 

Within Groups 129.335 194 0.667     

Total 136.602 199       

ความเต็มใจในการปฏิบัติในองค์กร 

1. ท่านพยายามเตม็

ความสามารถในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี 

Between Groups 3.571 5 0.714 0.946 0.452 

Within Groups 146.424 194 0.755   

Total 149.995 199    
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ตารางที ่4.18 (ต่อ) 

*ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

 

จากตารางพบว่าพนักงานโรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์ นครปฐมท่ีมีอายุต่างกนั มีความ

คิดเห็นดา้นท่านยอมรับในเป้าหมายของบริษทัถือเป็นส่วนหน่ึงของการทาํงานและดา้นท่านเต็มใจ

ทุกอยา่งท่ีไดรั้บมอบหมาย เพื่อใหท้่านไดท้าํงานอยูใ่นบริษทัน้ีตลอดไป แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีความคิดเห็นในดา้นอ่ืนไม่แตกต่างกนั 

 

 

ความผูกพนัต่อองค์กร Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

ความเต็มใจในการปฏิบัติในองค์กร (ต่อ) 

2. ท่านเสียสละประโยชน์

ส่วนตวัเพื่อใหบ้ริษทั

ประสบความสาํเร็จ 

Between Groups 3.927 5 0.785 1.175 0.323 

Within Groups 129.668 194 0.668   

Total 133.595 199    

3. ท่านทุ่มเทความสามารถ

เพื่อใหง้านบรรลุ

เป้าหมาย 

Between Groups 5.084 5 1.017 1.658 0.147 

Within Groups 118.996 194 0.613   

Total 124.080 199    

4. ท่านเตม็ใจทุกอยา่งท่ี

ไดรั้บมอบหมาย เพื่อให้

ท่านไดท้าํงานอยูใ่น

บริษทัน้ีตลอดไป 

Between Groups 8.504 5 1.701 2.443 0.036* 

Within Groups 135.076 194 0.696   

Total 143.580 199    

5. ดา้นความเตม็ใจในการ

ปฏิบติัในองคก์รโดยรวม 

Between Groups 4.425 5 0.885 1.796 0.115 

Within Groups 95.570 194 0.493   

Total 99.995 199    

ความผูกพนัต่อองค์กรโดยรวม Between Groups 4.188 5 0.838 2.023 0.077 

Within Groups 80.320 194 0.414   

Total 84.508 199    
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ตารางที่ 4.19 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของลกัษณะประชากรท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนกังาน

โรงแรม ไมดา้ทวารวดี แกรนด ์นครปฐม จาํแนกตามตวัแปรสถานภาพ 

 

ความผูกพนัต่อองค์กร Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

ความต้องการทีจ่ะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป 

1. ท่านภูมิใจเลือกทาํงาน

ท่ีน่ี แมท้่านมีโอกาส

เลือกท่ีอ่ืนท่ีดีกวา่ 

Between Groups 2.033 2 1.016 1.735 0.179 

Within Groups 115.387 197 0.586     

Total 117.420 199       

2. ท่านตั้งใจทาํงานท่ี

องคก์รน้ีจนเกษียณอายุ

งาน 

Between Groups 1.953 2 0.976 1.131 0.325 

Within Groups 170.027 197 0.863     

Total 171.980 199       

3. ท่านเป็นพนกังานท่ีคอย

ปกป้องช่ือเสียงของ

บริษทัเสมอ 

Between Groups 5.436 2 2.718 3.552 0.031* 

Within Groups 150.759 197 0.765     

Total 156.195 199       

4. ดา้นความตอ้งการท่ีจะ

เป็นสมาชิกขององคก์ร

ต่อไปโดยรวม 

Between Groups 2.948 2 1.474 2.715 0.069 

Within Groups 106.958 197 0.543     

Total 109.906 199       

ความเช่ือมั่นในค่านิยมและเป้าหมายขององค์กร 

1. นโยบายบริษทั

สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของท่าน 

Between Groups 4.935 2 2.468 3.784 0.024* 

Within Groups 128.460 197 0.652     

Total 133.395 199       

2. ท่านยอมรับในเป้าหมาย

ของบริษทัถือเป็นส่วน

หน่ึงของการทาํงาน 

Between Groups 6.209 2 3.104 3.951 0.021* 

Within Groups 154.786 197 0.786     

Total 160.995 199       

3. ท่านมีความเช่ือมัน่ใน

เป้าหมายของบริษทั 

Between Groups 4.999 2 2.499 2.928 0.056 

Within Groups 168.181 197 0.854     

Total 173.180 199       
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ตารางที ่4.19 (ต่อ) 

*ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 
 

ความผูกพนัต่อองค์กร Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

ความเช่ือมั่นในค่านิยมและเป้าหมายขององค์กร (ต่อ) 

4. ดา้นความเช่ือมัน่ใน

ค่านิยมและเป้าหมายของ

องคก์รโดยรวม 

Between Groups 5.114 2 2.557 3.831 0.023* 

Within Groups 131.488 197 0.667     

Total 136.602 199       

ความเต็มใจในการปฏิบัติในองค์กร 

1. ท่านพยายามเตม็

ความสามารถในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี 

Between Groups 2.951 2 1.475 1.977 0.141 

Within Groups 147.044 197 0.746     

Total 149.995 199       

2. ท่านเสียสละประโยชน์

ส่วนตวัเพื่อใหบ้ริษทั

ประสบความสาํเร็จ 

Between Groups 1.092 2 0.546 0.812 0.446 

Within Groups 132.503 197 0.673     

Total 133.595 199       

3. ท่านทุ่มเทความสามารถ

เพื่อใหง้านบรรลุ

เป้าหมาย 

Between Groups 3.721 2 1.860 3.045 0.050* 

 Within Groups 120.359 197 0.611     

 Total 124.080 199       

4. ท่านเตม็ใจทุกอยา่งท่ี

ไดรั้บมอบหมาย เพื่อให้

ท่านไดท้าํงานอยูใ่น

บริษทัน้ีตลอดไป 

Between Groups 3.084 2 1.542 2.162 0.118 

 Within Groups 140.496 197 0.713     

 Total 143.580 199       

5. ดา้นความเตม็ใจในการ

ปฏิบติัในองคก์รโดยรวม 

Between Groups 2.370 2 1.185 2.392 0.094 

 Within Groups 97.625 197 0.496     

 Total 99.995 199       

ความผูกพนัต่อองค์กรโดยรวม Between Groups 3.271 2 1.635 3.966 0.020* 

Within Groups 81.237 197 0.412     

Total 84.508 199       
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จากตารางพบว่าพนกังานโรงแรมไมดา้ทวารวดี แกรนด์ นครปฐมท่ีมีสถานภาพต่างกนั มี

ความคิดเห็นด้านท่านเป็นพนกังานท่ีคอยปกป้องช่ือเสียงของบริษทัเสมอ, ด้านนโยบายบริษทั

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของท่าน, ดา้นท่านยอมรับในเป้าหมายของบริษทัถือเป็นส่วนหน่ึงของ

การทาํงาน, ดา้นท่านทุ่มเทความสามารถเพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมาย, ดา้นความเช่ือมัน่ในค่านิยมและ

เป้าหมายขององค์กรโดยรวม และดา้นความผูกพนัต่อองค์กรโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีความคิดเห็นในดา้นอ่ืนไม่แตกต่างกนั 

 

ตารางที ่4.20 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมไมดา้ทวารวดี แก

รนด ์นครปฐม จาํแนกตามตวัแปรระดบัการศึกษา 

 

ความผูกพนัต่อองค์กร Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

ความต้องการทีจ่ะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป 

1. ท่านภูมิใจเลือกทาํงาน

ท่ีน่ี แมท้่านมีโอกาส

เลือกท่ีอ่ืนท่ีดีกวา่ 

Between Groups 9.875 5 1.975 3.563 0.004* 

Within Groups 107.545 194 0.554     

Total 117.420 199       

2. ท่านตั้งใจทาํงานท่ี

องคก์รน้ีจนเกษียณอายุ

งาน 

Between Groups 7.245 5 1.449 1.706 0.135 

Within Groups 164.735 194 0.849     

Total 171.980 199       

3. ท่านเป็นพนกังานท่ีคอย

ปกป้องช่ือเสียงของ

บริษทัเสมอ 

Between Groups 24.782 5 4.956 7.317 0.000* 

Within Groups 131.413 194 0.677     

Total 156.195 199       

4. ดา้นความตอ้งการท่ีจะ

เป็นสมาชิกขององคก์ร

ต่อไปโดยรวม 

Between Groups 11.835 5 2.367 4.682 0.000* 

Within Groups 98.071 194 0.506     

Total 109.906 199       

ความเช่ือมั่นในค่านิยมและเป้าหมายขององค์กร 

1. นโยบายบริษทั

สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของท่าน 

Between Groups 18.739 5 3.748 6.342 0.000* 

Within Groups 114.656 194 0.591     

Total 133.395 199       
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ตารางที ่4.20 (ต่อ) 

 
 

ความผูกพนัต่อองค์กร Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

ความเช่ือมั่นในค่านิยมและเป้าหมายขององค์กร (ต่อ) 

2. ท่านยอมรับในเป้าหมาย

ของบริษทัถือเป็นส่วน

หน่ึงของการทาํงาน 

Between Groups 27.921 5 5.584 8.141 0.000* 

Within Groups 133.074 194 0.686     

Total 160.995 199       

3. ท่านมีความเช่ือมัน่ใน

เป้าหมายของบริษทั 

Between Groups 25.285 5 5.057 6.634 0.000* 

Within Groups 147.895 194 0.762     

Total 173.180 199       

4. ดา้นความเช่ือมัน่ใน

ค่านิยมและเป้าหมายของ

องคก์รโดยรวม 

Between Groups 23.378 5 4.676 8.011 0.000* 

Within Groups 113.225 194 0.584     

Total 136.602 199       

ความเต็มใจในการปฏิบัติในองค์กร 

1. ท่านพยายามเตม็

ความสามารถในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี 

Between Groups 7.677 5 1.535 2.093 0.068 

Within Groups 142.318 194 0.734     

Total 149.995 199       

2. ท่านเสียสละประโยชน์

ส่วนตวัเพื่อใหบ้ริษทั

ประสบความสาํเร็จ 

Between Groups 4.182 5 0.836 1.254 0.286 

Within Groups 129.413 194 0.667     

Total 133.595 199       

3. ท่านทุ่มเทความสามารถ

เพื่อใหง้านบรรลุ

เป้าหมาย 

Between Groups 8.255 5 1.651 2.765 0.019* 

Within Groups 115.825 194 0.597     

Total 124.080 199       

4. ท่านเตม็ใจทุกอยา่งท่ี

ไดรั้บมอบหมาย เพื่อให้

ท่านไดท้าํงานอยูใ่น

บริษทัน้ีตลอดไป 

Between Groups 11.091 5 2.218 3.248 0.008* 

Within Groups 132.489 194 0.683     

Total 143.580 199       
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ตารางที ่4.20 (ต่อ) 

*ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

 

จากตารางพบว่าพนักงานโรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์ นครปฐมท่ีมีระดับการศึกษา

ต่างกนั ดา้นท่านภูมิใจเลือกทาํงานท่ีน่ี แมท้่านมีโอกาสเลือกท่ีอ่ืนท่ีดีกวา่, ดา้นท่านเป็นพนกังานท่ี

คอยปกป้องช่ือเสียงของบริษทัเสมอ, ดา้นนโยบายบริษทัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของท่าน, ดา้น

ท่านยอมรับในเป้าหมายของบริษทัถือเป็นส่วนหน่ึงของการทาํงาน, ด้านท่านมีความเช่ือมัน่ใน

เป้าหมายของบริษทั, ดา้นท่านทุ่มเทความสามารถเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย, ดา้นท่านเต็มใจทุก

อย่างท่ีไดรั้บมอบหมาย เพื่อให้ท่านไดท้าํงานอยู่ในบริษทัน้ีตลอดไป, ดา้นความตอ้งการท่ีจะเป็น

สมาชิกขององคก์รต่อไปโดยรวม, ดา้นความเช่ือมัน่ในค่านิยมและเป้าหมายขององค์กรโดยรวม, 

ดา้นความเตม็ใจในการปฏิบติัในองคก์รโดยรวม และดา้นความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีความคิดเห็นในดา้นอ่ืนไม่แตกต่างกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความผูกพนัต่อองค์กร Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

ความเต็มใจในการปฏิบัติในองค์กร (ต่อ) 

5. ดา้นความเตม็ใจในการ

ปฏิบติัในองคก์รโดยรวม 

Between Groups 6.858 5 1.372 2.857 0.016* 

Within Groups 93.137 194 0.480     

Total 99.995 199       

ความผูกพนัต่อองค์กรโดยรวม Between Groups 11.954 5 2.391 6.393 0.000* 

Within Groups 72.554 194 0.374     

Total 84.508 199       
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ตารางที ่4.21 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมไมดา้ทวารวดี แก

รนด ์นครปฐม จาํแนกตามตวัแปรปัจจุบนัท่านทาํงานในองคก์รน้ีมาแลว้ก่ีปี  

 

ความผูกพนัต่อองค์กร Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

ความต้องการทีจ่ะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป 

1. ท่านภูมิใจเลือกทาํงาน

ท่ีน่ี แมท้่านมีโอกาส

เลือกท่ีอ่ืนท่ีดีกวา่ 

Between Groups 1.081 3 0.360 0.607 0.611 

Within Groups 116.339 196 0.594     

Total 117.420 199       

2. ท่านตั้งใจทาํงานท่ี

องคก์รน้ีจนเกษียณอายุ

งาน 

Between Groups 2.531 3 0.844 0.976 0.405 

Within Groups 169.449 196 0.865     

Total 171.980 199       

3. ท่านเป็นพนกังานท่ีคอย

ปกป้องช่ือเสียงของ

บริษทัเสมอ 

Between Groups 3.559 3 1.186 1.523 0.210 

Within Groups 152.636 196 0.779     

Total 156.195 199       

4. ดา้นความตอ้งการท่ีจะ

เป็นสมาชิกขององคก์ร

ต่อไปโดยรวม 

Between Groups 1.556 3 0.519 0.938 0.423 

Within Groups 108.351 196 0.553     

Total 109.906 199       

ความเช่ือมั่นในค่านิยมและเป้าหมายขององค์กร 

1. นโยบายบริษทั

สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของท่าน 

Between Groups 4.784 3 1.595 2.430 0.066 

Within Groups 128.611 196 0.656     

Total 133.395 199       

2. ท่านยอมรับในเป้าหมาย

ของบริษทัถือเป็นส่วน

หน่ึงของการทาํงาน 

Between Groups 2.797 3 0.932 1.155 0.328 

Within Groups 158.198 196 0.807     

Total 160.995 199       

3. ท่านมีความเช่ือมัน่ใน

เป้าหมายของบริษทั 

Between Groups 6.557 3 2.186 2.571 0.055 

Within Groups 166.623 196 0.850     

Total 173.180 199       
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ตารางที ่4.21 (ต่อ) 

*ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

 

ความผูกพนัต่อองค์กร Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

ความเช่ือมั่นในค่านิยมและเป้าหมายขององค์กร (ต่อ) 

4. ดา้นความเช่ือมัน่ใน

ค่านิยมและเป้าหมายของ

องคก์รโดยรวม 

Between Groups 4.188 3 1.396 2.066 0.106 

Within Groups 132.414 196 0.676     

Total 136.602 199       

ความเต็มใจในการปฏิบัติในองค์กร 

1. ท่านพยายามเตม็

ความสามารถในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี 

Between Groups 2.583 3 0.861 1.145 0.332 

Within Groups 147.412 196 0.752     

Total 149.995 199       

2. ท่านเสียสละประโยชน์

ส่วนตวัเพื่อใหบ้ริษทั

ประสบความสาํเร็จ 

Between Groups 2.193 3 0.731 1.090 0.354 

Within Groups 131.402 196 0.670     

Total 133.595 199       

3. ท่านทุ่มเทความสามารถ

เพื่อใหง้านบรรลุ

เป้าหมาย 

Between Groups 3.074 3 1.025 1.660 0.177 

Within Groups 121.006 196 0.617     

Total 124.080 199       

4. ท่านเตม็ใจทุกอยา่งท่ี

ไดรั้บมอบหมาย เพื่อให้

ท่านไดท้าํงานอยูใ่น

บริษทัน้ีตลอดไป 

Between Groups 3.347 3 1.116 1.559 0.201 

Within Groups 140.233 196 0.715     

Total 143.580 199       

5. ดา้นความเตม็ใจในการ

ปฏิบติัในองคก์รโดยรวม 

Between Groups 2.307 3 0.769 1.543 0.205 

Within Groups 97.688 196 0.498     

Total 99.995 199       

ความผูกพนัต่อองค์กรโดยรวม Between Groups 2.228 3 0.743 1.769 0.154 

Within Groups 82.280 196 0.420     

Total 84.508 199       
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จากตารางพบวา่พนกังานโรงแรมไมดา้ทวารวดี แกรนด ์นครปฐมท่ีมีจาํนวนปีท่ีทาํงานใน

องคก์รต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความผกูพนัต่อองคก์รในทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 

 

ตารางที ่4.22 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมไมดา้ทวารวดี แก

รนด ์นครปฐม จาํแนกตามตวัแปรท่านเลือกเขา้ทาํงานในบริษทัน้ีดว้ยเหตุผลดา้นใด  

 
 

ความผูกพนัต่อองค์กร Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

ความต้องการทีจ่ะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป 

1. ท่านภูมิใจเลือกทาํงาน

ท่ีน่ี แมท้่านมีโอกาส

เลือกท่ีอ่ืนท่ีดีกวา่ 

Between Groups 2.286 2 1.143 1.956 0.144 

Within Groups 115.134 197 0.584     

Total 117.420 199       

2. ท่านตั้งใจทาํงานท่ี

องคก์รน้ีจนเกษียณอายุ

งาน 

Between Groups 11.339 2 5.669 6.953 0.001* 

Within Groups 160.641 197 0.815     

Total 171.980 199       

3. ท่านเป็นพนกังานท่ีคอย

ปกป้องช่ือเสียงของ

บริษทัเสมอ 

Between Groups 1.991 2 0.995 1.272 0.283 

Within Groups 154.204 197 0.783     

Total 156.195 199       

4. ดา้นความตอ้งการท่ีจะ

เป็นสมาชิกขององคก์ร

ต่อไปโดยรวม 

Between Groups 4.349 2 2.175 4.058 0.019 

Within Groups 105.557 197 0.536     

Total 109.906 199       

ความเช่ือมั่นในค่านิยมและเป้าหมายขององค์กร 

1. นโยบายบริษทั

สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของท่าน 

Between Groups 3.516 2 1.758 2.666 0.072 

Within Groups 129.879 197 0.659     

Total 133.395 199       

2. ท่านยอมรับในเป้าหมาย

ของบริษทัถือเป็นส่วน

หน่ึงของการทาํงาน 

Between Groups 2.138 2 1.069 1.326 0.268 

Within Groups 158.857 197 0.806     

Total 160.995 199       
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ตารางที ่4.22 (ต่อ) 

 
 
 

ความผูกพนัต่อองค์กร Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

ความเช่ือมั่นในค่านิยมและเป้าหมายขององค์กร (ต่อ) 

3. ท่านมีความเช่ือมัน่ใน

เป้าหมายของบริษทั 

Between Groups 1.163 2 0.582 0.666 0.515 

Within Groups 172.017 197 0.873     

Total 173.180 199       

4. ดา้นความเช่ือมัน่ใน

ค่านิยมและเป้าหมายของ

องคก์รโดยรวม 

Between Groups 2.110 2 1.055 1.546 0.216 

Within Groups 134.492 197 0.683     

Total 136.602 199       

ความเต็มใจในการปฏิบัติในองค์กร 

1. ท่านพยายามเตม็

ความสามารถในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี 

Between Groups 1.146 2 0.573 0.759 0.470 

Within Groups 148.849 197 0.756     

Total 149.995 199       

2. ท่านเสียสละประโยชน์

ส่วนตวัเพื่อใหบ้ริษทั

ประสบความสาํเร็จ 

Between Groups 1.003 2 0.502 0.745 0.476 

Within Groups 132.592 197 0.673     

Total 133.595 199       

3. ท่านทุ่มเทความสามารถ

เพื่อใหง้านบรรลุ

เป้าหมาย 

Between Groups 0.424 2 0.212 0.338 0.714 

Within Groups 123.656 197 0.628     

Total 124.080 199       

4. ท่านเตม็ใจทุกอยา่งท่ี

ไดรั้บมอบหมาย เพื่อให้

ท่านไดท้าํงานอยูใ่น

บริษทัน้ีตลอดไป 

Between Groups 7.796 2 3.898 5.655 0.004* 

Within Groups 135.784 197 0.689     

Total 143.580 199       

5. ดา้นความเตม็ใจในการ

ปฏิบติัในองคก์รโดยรวม 

Between Groups 0.090 2 0.045 0.089 0.915 

Within Groups 99.905 197 0.507     

Total 99.995 199       
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ตารางที ่4.22 (ต่อ) 

*ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

 

จากตารางพบวา่จากตารางพบวา่พนกังานโรงแรมไมดา้ทวารวดี แกรนด ์นครปฐมท่ีมีระดบั

การศึกษาต่างกนั ดา้นท่านตั้งใจทาํงานท่ีองคก์รน้ีจนเกษียณอายงุาน, ดา้นท่านเตม็ใจทุกอยา่งท่ีไดรั้บ

มอบหมาย เพื่อใหท้่านไดท้าํงานอยูใ่นบริษทัน้ีตลอดไป และดา้นความตอ้งการท่ีจะเป็นสมาชิกของ

องคก์รต่อไปโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีความคิดเห็นในดา้น

อ่ืนไม่แตกต่างกนั 

 

สมมติฐานที ่2 ปัจจยัจูงใจมีอิทธิพลต่อความผกูพนัของพนกังานโรงแรม ไมดา้ทวารวดี แกรนด ์

นครปฐม โดยวธีิถดถอยพหุคูณ (Regression Analysis) 

 H0 : ปัจจยัจูงใจไม่มีอิทธิพลต่อความผกูพนัของพนกังานโรงแรม ไมดา้ทวารวดี แกรนด ์

นครปฐม 

 H1 : ปัจจยัจูงใจมีอิทธิพลต่อความผกูพนัของพนกังานโรงแรม ไมดา้ทวารวดี แกรนด ์

นครปฐม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความผูกพนัต่อองค์กร Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

ความผูกพนัต่อองค์กรโดยรวม Between Groups 0.937 2 0.468 1.104 0.334 

Within Groups 83.571 197 0.424     

Total 84.508 199       
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ตารางที ่4.23 ปัจจยัจูงใจมีอิทธิพลต่อความผกูพนัของพนกังานโรงแรม ไมดา้ทวารวดี แกรนด ์

นครปฐม โดยวธีิถดถอยพหุคูณ (Regression Analysis) 

ความผูกพนัต่อองค์กร Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

ค่าคงที ่ 1.788 0.153   11.717 0.000* 

ความต้องการทีจ่ะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป 

1. ท่านภูมิใจเลือกทาํงานท่ีน่ี แม้

ท่านมีโอกาสเลือกท่ีอ่ืนท่ี

ดีกวา่ 

0.037 0.053 0.054 0.693 0.489 

2. ท่านตั้งใจทาํงานท่ีองคก์รน้ี

จนเกษียณอายงุาน 

-0.003 0.040 -0.006 -0.086 0.932 

3. ท่านเป็นพนกังานท่ีคอย

ปกป้องช่ือเสียงของบริษทั

เสมอ 

0.124 0.049 0.210 2.561 0.011* 

ความเช่ือมั่นในค่านิยมและเป้าหมายขององค์กร 

1. นโยบายบริษทัสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของท่าน 

0.175 0.060 0.272 2.894 0.004* 

2. ท่านยอมรับในเป้าหมายของ

บริษทัถือเป็นส่วนหน่ึงของ

การทาํงาน 

0.037 0.068 0.064 0.550 0.583 

3. ท่านมีความเช่ือมัน่ใน

เป้าหมายของบริษทั 

0.079 0.060 0.139 1.317 0.189 

ความเต็มใจในการปฏิบัติในองค์กร 

1. ท่านพยายามเตม็

ความสามารถในการปฏิบติั

หนา้ท่ี 

0.005 0.067 0.008 0.071 0.944 

2. ท่านเสียสละประโยชน์

ส่วนตวัเพื่อใหบ้ริษทัประสบ

ความสาํเร็จ 

-0.094 0.076 -0.146 -1.245 0.215 
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ตารางที ่4.23 (ต่อ) 

ความผูกพนัต่อองค์กร Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

ความเต็มใจในการปฏิบัติในองค์กร (ต่อ) 

3. ท่านทุ่มเทความสามารถ

เพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมาย 

0.066 0.065 0.099 1.008 0.315 

4. ท่านเตม็ใจทุกอยา่งท่ีไดรั้บ

มอบหมาย เพื่อใหท้่านได้

ทาํงานอยูใ่นบริษทัน้ี

ตลอดไป 

0.081 0.044 0.131 1.856 0.065 

R = 0.733, R2 = 0.538, SEE = 0.368, F = 21.760, Sig. = 0.000* 

*ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.23 พบวา่ ผลการวเิคราะห์สมการถดถอยโดยมีตวัแปรอิสระทั้งหมด 10 ตวั

แปร ซ่ึงมีตวัแปรอิสระ 2 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัของพนกังานโรงแรม ไมดา้

ทวารวดี แกรนด ์นครปฐม เน่ืองจาก ค่า Sig. มีค่านอ้ยกวา่ α = 0.05 ประกอบดว้ยตวัแปร ท่านเป็น

พนกังานท่ีคอยปกป้องช่ือเสียงของบริษทัเสมอ มีค่า Sig. = 0.011 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ α = 0.05 และ

ท่านเป็นพนกังานท่ีคอยปกป้องช่ือเสียงของบริษทัเสมอ มีค่า Sig. = 0.004 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ α = 0.05 

จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 : ปัจจยัจูงใจมีอิทธิพลต่อความผกูพนัของ

พนกังานโรงแรม ไมดา้ทวารวดี แกรนด ์นครปฐม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.733 และสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ไดร้้อยละ 53.80 

สามารถนาํมาแทนค่าในพยากรณ์ ไดด้งัน้ี 

Y = 1.788 + 0.037 x1 + (-0.003) x2 + 0.124 x3 + 0.175 x4 + 0.037 x5 + 0.079 x6 + 0.005 x7 + (-

0.094) x8 + 0.066 x9 + 0.081 x10 
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สมมติฐานที ่3 ปัจจยัธาํรงรักษาท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัของพนกังานโรงแรม ไมดา้ทวารวดี แก

รนด ์นครปฐม โดยวธีิถดถอยพหุคูณ (Regression Analysis) 

 H0 : ปัจจยัธาํรงรักษาไม่มีอิทธิพลต่อความผกูพนัของพนกังานโรงแรม ไมดา้ทวารวดี แก

รนด ์นครปฐม 

 H1 : ปัจจยัธาํรงรักษามีอิทธิพลต่อความผกูพนัของพนกังานโรงแรม ไมดา้ทวารวดี แกรนด ์

นครปฐม 

 

ตารางที ่4.24 ปัจจยัธาํรงรักษามีอิทธิพลต่อความผกูพนัของพนกังานโรงแรม ไมดา้ทวารวดี แกรนด ์

นครปฐม โดยวธีิถดถอยพหุคูณ (Regression Analysis) 

ความผูกพนัต่อองค์กร Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

ค่าคงที ่ 0.904 0.202  4.486 0.000* 

ความต้องการทีจ่ะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป 

1. ท่านภูมิใจเลือกทาํงานท่ีน่ี แม้

ท่านมีโอกาสเลือกท่ีอ่ืนท่ี

ดีกวา่ 

0.125 0.071 0.123 1.761 0.080 

2. ท่านตั้งใจทาํงานท่ีองคก์รน้ี

จนเกษียณอายงุาน 

-0.099 0.054 -0.118 -1.840 0.067 

3. ท่านเป็นพนกังานท่ีคอย

ปกป้องช่ือเสียงของบริษทั

เสมอ 

0.149 0.065 0.169 2.304 0.022* 

ความเช่ือมั่นในค่านิยมและเป้าหมายขององค์กร 

1. นโยบายบริษทัสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของท่าน 

0.109 0.080 0.115 1.363 0.175 

2. ท่านยอมรับในเป้าหมายของ

บริษทัถือเป็นส่วนหน่ึงของ

การทาํงาน 

0.158 0.090 0.183 1.755 0.081 

3. ท่านมีความเช่ือมัน่ใน

เป้าหมายของบริษทั 

0.260 0.079 0.313 3.299 0.001* 
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ตารางที ่4.24 (ต่อ) 
 

ความผูกพนัต่อองค์กร Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

ความเต็มใจในการปฏิบัติในองค์กร 

1. ท่านพยายามเตม็

ความสามารถในการปฏิบติั

หนา้ท่ี 

-0.008 0.091 -0.009 -0.087 0.931 

2. ท่านเสียสละประโยชน์

ส่วนตวัเพื่อใหบ้ริษทัประสบ

ความสาํเร็จ 

-0.202 0.101 -0.214 -1.999 0.047* 

3. ท่านทุ่มเทความสามารถ

เพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมาย 

0.117 0.087 0.119 1.346 0.180 

4. ท่านเตม็ใจทุกอยา่งท่ีไดรั้บ

มอบหมาย เพื่อใหท้่านได้

ทาํงานอยูใ่นบริษทัน้ี

ตลอดไป 

0.113 0.058 0.124 1.946 0.053 

R = 0.791, R2 = 0.626, SEE = 0.489, F = 31.182, Sig. = 0.000* 

*ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.24 พบวา่ ผลการวเิคราะห์สมการถดถอยโดยมีตวัแปรอิสระทั้งหมด 10 ตวั

แปร ซ่ึงมีตวัแปรอิสระ 3 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัของพนกังานโรงแรม ไมดา้

ทวารวดี แกรนด ์นครปฐม เน่ืองจาก ค่า Sig. มีค่านอ้ยกวา่ α = 0.05 ประกอบดว้ยตวัแปร ท่านเป็น

พนกังานท่ีคอยปกป้องช่ือเสียงของบริษทัเสมอ มีค่า Sig. = 0.022 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ α = 0.05, ท่านมี

ความเช่ือมัน่ในเป้าหมายของบริษทั มีค่า Sig. = 0.001 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ α = 0.05 และท่านเสียสละ

ประโยชน์ส่วนตวัเพื่อใหบ้ริษทัประสบความสาํเร็จ มีค่า Sig. = 0.047 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ α = 0.05 จึง

ปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 : ปัจจยัธาํรงรักษามีอิทธิพลต่อความผกูพนัของ

พนกังานโรงแรม ไมดา้ทวารวดี แกรนด ์นครปฐม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า
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สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0. 791 และสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ไดร้้อยละ 

62.60 สามารถนาํมาแทนค่าในพยากรณ์ ไดด้งัน้ี 

Y = 0.904 + 0.125 x1 + (-0.099) x2 + 0.149 x3 + 0.109 x4 + 0.158 x5 + 0.260 x6 + (-0.008) x7 + (-

0.202) x8 + 0.117 x9 + 0.081 x10 
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บทที ่5 

สรุปผลการวจิัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาวจิยั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัของพนกังาน โรงแรมไมดา้ทวารวดี แก

รนด ์นครปฐม มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความผกูพนัของ พนกังาน

โรงแรมไมดา้ทวารวดี แกรนด ์นครปฐม 2) เพื่อศึกษา ปัจจยัจูงใจ ท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนั ของ

พนกังาน โรงแรม ไมดา้ทวารวดี แกรนด ์นครปฐม 3) เพื่อศึกษาปัจจยัธาํรงรักษาท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความผกูพนัของ พนกังาน โรงแรมไมดา้ทวารวดี แกรนด ์นครปฐม  

ประชากรสําหรับการวิจยัในคร้ังน้ี คือ พนักงานทุกแผนกของ โรงแรมไมด้าทวารวดี แก

รนด์ นครปฐม ประชากรทั้งหมด จาํนวน 200 คน (ขอ้มูลฝ่ายบุคคล โรงแรมไมดา้ทวารวดี แกรนด ์

นครปฐม) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาในการศึกษาน้ี คณะผูว้ิจยัได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

สาํหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย 5 ส่วน ดงัต่อไปน้ี  

ส่วนท่ี 1 คาํถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน และเหตุผลท่ีเข้าทํางาน โดยลักษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check list) จาํนวน 6 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจ ท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนกังาน โรงแรม ไมดา้

ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม จาํนวน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความสําเร็จในการทาํงาน ด้านการ

ได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ และด้านโอกาส

ความกา้วหนา้ในงาน ลกัษณะของคาํถามเป็นแบบประมาณค่า (Likert Scale) 5 ระดบั จาํนวน 15 ขอ้  

ส่วนท่ี 3 คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัธาํรงรักษา ท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนกังาน โรงแรม 

ไมดา้ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม จาํนวน 5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นผลตอบแทน ดา้นผูน้าํท่ีดี ดา้น

เพื่อนร่วมงานท่ีดี ด้านการได้รับความยุติธรรม และด้านความมีช่ือเสียงขององค์กร เป็นแบบ

ประมาณค่า (Likert Scale) 5 ระดบั จาํนวน 15 ขอ้ 

ส่วนท่ี 4 คาํถามเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร จาํนวน 3 ดา้น ประกอบดว้ย ความตอ้งการท่ี

จะเป็นสมาชิกขององคก์รต่อไป ความเช่ือมัน่ในค่านิยมและเป้าหมายขององคก์ร และความเต็มใจใน

การปฏิบติังานในองคก์ร ลกัษณะของคาํถามเป็นแบบประมาณค่า (Likert Scale) 5 ระดบั จาํนวน 10 

ขอ้ 
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ผูก้ารวิจยัไดท้าํการหาค่าความเท่ียงตรง (Content Validity) ของเคร่ืองมือ ผลการประเมิน

จากผูเ้ช่ียวชาญจากขอ้คาํถามทั้งหมด จาํนวน 40 ขอ้ โดยเลือกขอ้คาํคามท่ีมีค่าตั้งแต่ 0.67 ข้ึนไป และ

ทดสอบค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s Coefficient of Alpha) กบักลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 40 ชุด ได้ค่าความเช่ือมัน่ของ

แบบสอบถามในส่วนของปัจจยัจูงใจ ท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนกังาน โรงแรม ไมดา้ทวาร

วดี แกรนด์ นครปฐม มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.865 และ ปัจจยัธํารงรักษา ท่ีมีอิทธิพลต่อความ

ผกูพนัของพนกังาน โรงแรม ไมดา้ทวารวดี แกรนด ์นครปฐม มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.859 

การวเิคราะห์ขอ้มูล คณะผูศึ้กษาวิจยัทาํการวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ค่าสถิติ

ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ มีดงัน้ี 

1) สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้

คาํถามกบัวตัถุประสงค ์(Index of Item Objective Congruence หรือ IOC) และการวิเคราะห์หาค่า

ความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient 

Alpha) 

2) ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) อธิบายลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ระดบั

ความคิดเห็นของพนกังาน โรงแรม ไมดา้ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม โดยใช้ค่าสถิติ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย 

(Mean) ตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

3) ใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซ่ึงไดแ้ก่ การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 

ของแบบสอบถาม โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient of Alpha) 

และวเิคราะห์ความถดถอยและสหสัมพนัธ์ (regression and correlation analysis) สาํหรับตวัแปรท่ีวดั

เป็น interval scale กบั interval scale โดยการทดสอบนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบั .05 (ระดบัความ

เช่ือมัน่ท่ี 95%) 

 

5.1 สรุปผลการวจัิย 

 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนักงาน โรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์ นครปฐม 

สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

1) ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ดังนี ้

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 ซ่ึงมากกวา่เพศชาย 

ท่ีมีจาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 มีอายุระหว่าง 26 – 30 ปี (ร้อยละ 27.0), มีสถานภาพโสด 
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(ร้อยละ 64.0), มีระดบัการศึกษาคือ ปริญญาตรี (ร้อยละ 38.0), ปัจจุบนัทาํงานในองค์กรน้ีมาแลว้

นอ้ยกวา่ 3 ปี (ร้อยละ 73.5) และเลือกเขา้ทาํงานในบริษทัน้ีดว้ยเหตุผลแรงงาน (ค่าจา้ง, เงินเดือน, 

สวสัดิการต่างๆ) (ร้อยละ 59.0)  

 2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงาน โรงแรม 

ไมด้าทวารวดี แกรนด์ นครปฐม 

จากการวเิคราะห์ระดบัความสําคญัของปัจจยัจูงใจ ท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนกังาน 

โรงแรม ไมดา้ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้น

ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน มีระดบัความสําคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 

3.69 ปัจจยัด้านการได้รับการยอมรับนบัถือ มีระดบัความสําคญัโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ท่ี

ระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.27ปัจจยัดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั มีระดบัความสําคญัโดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.52ปัจจยัดา้นความรับผิดชอบ มีระดบัความสําคญัโดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก ระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.44 ปัจจยัดา้นโอกาสความกา้วหนา้ในงาน มีระดบัความสําคญัโดยรวมอยู่

ในระดบัปานกลาง ระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.27 ตามลาํดบั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นสามารถสรุป

ผลไดด้งัน้ี 

- ปัจจัยด้านด้านความสําเร็จในการทาํงาน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับ

ความสาํคญัโดยรวมอยูใ่น ระดบัความคิดเห็นมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.69 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

แลว้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความสาํคญัท่ีสุด คือ สามารถทาํงานสาํเร็จตามท่ีรับมอบหมาย ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 

รองลงมาคือ ท่ีผา่นมาท่านพอใจกบัความสําเร็จของงานท่ีท่านไดท้าํ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 และขอ้ท่ีมี

ระดบัความสาํคญัตํ่าสุดคือ ผลสาํเร็จของงานเป็นไปตามเป้าหมาย ค่าเฉล่ียเท่ากบั3.66 

-ปัจจยัดา้นการยอมรับนบัถือโดยรวม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความสําคญั

โดยรวมอยูใ่น ระดบัความคิดเห็นปานกลาง ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.27 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ 

พบวา่ ขอ้ท่ีมีความสาํคญัท่ีสุดคือ ท่านไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานให้เป็นบุคคลสําคญัในการ

ดาํเนินงานต่างๆ ให้สําเร็จลุล่วง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32 รองลงมาคือ ท่านได้รับความไวว้างใจและ

ความเช่ือถือจากผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.31 และขอ้ท่ีมีระดบัความสําคญั

ตํ่าสุดคือ ท่านมีโอกาสในการเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการทาํงานในบริษทัอย่างเต็มท่ี ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.19 

-ปัจจยัด้านลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความสําคญั

โดยรวมอยูใ่น ระดบัความคิดเห็นมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.52 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้พบว่า 

ขอ้ท่ีมีความสาํคญัท่ีสุด งานท่ีท่านทาํอยูมี่ปริมาณงานท่ีมากเกินไป เม่ือเทียบกบับริษทับริษทัอ่ืนท่ีมี

ลกัษณะงานใกลเ้คียงกนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 รองลงมาคือ งานท่ีท่านทาํอยู่ขณะน้ีตรงกบัความรู้
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ความสามารถของท่าน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 และขอ้ท่ีมีระดบัความสําคญัตํ่าสุดคือ งานท่ีท่านทาํอยู่

ในปัจจุบนัเป็นงานท่ี ทา้ทายความสามารถท่าน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45  

-ปัจจยัดา้นความรับผิดชอบ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความสําคญัโดยรวมอยู่

ในระดบัความคิดเห็นมาก ท่ีระดับคะแนนเฉล่ีย 3.44 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า ข้อท่ีมี

ความสําคญัท่ีสุดคือ ท่านมีความกระตือรือร้นในการติดตามงานจนงานสําเร็จลุล่วง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.59 รองลงมาคือ งานของท่านระบุหนา้ท่ีความรับผิดชอบไวช้ดัเจน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 และขอ้ท่ีมี

ระดบัความสาํคญัตํ่าสุดคือ ท่านมีอาํนาจตดัสินใจงานท่ีท่านรับผดิชอบ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.26 

-ปัจจยัดา้นโอกาสความกา้วหนา้ในงาน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความสําคญัโดยรวม

อยูใ่นระดบัความคิดเห็นปานกลาง ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.27 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้พบวา่ ขอ้

ท่ีมีความสาํคญัท่ีสุดคือ ท่านมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้งานใหม่ๆ อยูเ่สมอ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 

รองลงมาคือ ท่านดูแบบอยา่งผูท่ี้ประสบความสําเร็จในการทาํงานนาํมาใชก้บัตวัเอง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.38 และขอ้ท่ีมีระดบัความสําคญัตํ่าสุดคือ ท่านมกัได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าในการเล่ือน

ตาํแหน่ง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.98 

3) ผลการวเิคราะห์ข้อมูล ปัจจัยธํารงรักษาทีม่ีอทิธิพลต่อความผูกพนัของพนักงาน โรงแรม 

ไมด้าทวารวดี แกรนด์ นครปฐม 

-ปัจจยัดา้นผลตอบแทน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความสําคญัโดยรวมอยูใ่น 

ระดบัความคิดเห็นปานกลาง ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.22 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้พบว่า ขอ้ท่ีมี

ความสําคญัท่ีสุด ท่านพอใจสวสัดิการและค่าอาหาร ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.29 รองลงมาคือ ท่านพอใจ

สวสัดิการเร่ืองการดูแลสุขภาพ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.24และขอ้ท่ีมีระดบัความสําคญัตํ่าสุดคือท่านพอใจ

ค่าจา้งและเงินเดือน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.14 

-ปัจจยัดา้นผูน้าํท่ีดี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความสําคญัโดยรวมอยูใ่น ระดบั

ความคิดเห็นปานกลาง ท่ีระดับคะแนนเฉล่ีย 3.30 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า ข้อท่ีมี

ความสําคญัท่ีสุดผูบ้งัคบับญัชาของท่านมีความสามารถในการนาํทีม ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37 รองลงมา

คือ ผูบ้งัคบับญัชาของท่านมีความสามารถตดัสินใจไดถู้กตอ้ง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 และขอ้ท่ีมีระดบั

ความสาํคญัตํ่าสุดคือหวัหนา้งานมีความยติุธรรมไม่ลาํเอียง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20  

-ปัจจยัดา้นเพื่อนร่วมงานท่ีดี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความสําคญัโดยรวมอยู่

ใน ระดบัความคิดเห็นปานกลาง ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.28 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้พบวา่ขอ้ท่ีมี

ความสําคญัท่ีสุด ท่านสร้างความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32 รองลงมาคือ ท่าน

กล้าคุย ปรึกษาหารือกบัเพื่อนร่วมงาน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.29และขอ้ท่ีมีระดบัความสําคญัตํ่าสุดคือ 

เพื่อนร่วมงานมีความจริงใจต่อการทาํงานค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.24 
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-ปัจจยัด้านการได้รับความยุติธรรม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความสําคญั

โดยรวมอยูใ่น ระดบัความคิดเห็นปานกลาง ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.17 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้

พบวา่ขอ้ท่ีมีความสาํคญัท่ีสุดคือไดรั้บความยุติธรรมในการทาํงาน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.22 รองลงมาคือ

ท่านไดรั้บความยุติธรรมในผลตอบแทน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.16 และขอ้ท่ีมีระดบัความสําคญัตํ่าสุดคือ

ท่านไดรั้บความยติุธรรมในการเสนอความคิดเห็น ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.13 

-ปัจจยัดา้นความมีช่ือเสียงขององคก์ร ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความสําคญั

โดยรวมอยูใ่น ระดบัความคิดเห็นปานกลาง ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.35 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้

พบวา่ขอ้ท่ีมีความสําคญัท่ีสุดคือ โรงแรมมีช่ือเสียง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 รองลงมาคือ โรงแรมเป็นท่ี

นิยมของคนทัว่ไป ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 และขอ้ท่ีมีระดบัความสําคญัตํ่าสุดคือโรงแรมมีมาตรฐาน 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.24 

4) ผลการวเิคราะห์ข้อมูล เกีย่วกบัความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงาน โรงแรม ไมด้าทวาร

วดี แกรนด์ นครปฐม 

-ด้านความตอ้งการท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ระดับความสําคัญโดยรวมอยู่ใน ระดับความคิดเห็นปานกลาง ท่ีระดับคะแนนเฉล่ีย 3.23 เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้แลว้พบว่าขอ้ท่ีมีความสําคญัท่ีสุดคือ ท่านเป็นพนักงานท่ีคอยปกป้องช่ือเสียง

ของบริษทัเสมอ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41 รองลงมาคือ ท่านภูมิใจเลือกทาํงานท่ีน่ีแมท้่านมีโอกาสเลือกท่ี

อ่ืนท่ีดีกวา่ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.27 และขอ้ท่ีมีระดบัความสําคญัตํ่าสุดคือท่านตั้งใจทาํงานท่ีองคก์รน้ีจน

เกษียณอายงุาน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.01 

-ด้านความเช่ือมัน่ในค่านิยมและเป้าหมายขององค์กร ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ระดับความสําคัญโดยรวมอยู่ใน ระดับความคิดเห็นปานกลาง ท่ีระดับคะแนนเฉล่ีย 3.25 เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้แล้วพบว่าขอ้ท่ีมีความสําคญัท่ีสุดคือ ท่านมีความเช่ือมัน่ในเป้าหมายบริษทั 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.29 รองลงมาคือ ท่านยอมรับในเป้าหมายของบริษทั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.25 และขอ้ท่ีมี

ระดบัความสาํคญัตํ่าสุดคือ นโยบายบริษทัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของท่าน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20 

-ด้านความเต็มใจในการปฏิบัติงานในองค์กร ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับ

ความสาํคญัโดยรวมอยูใ่น ระดบัความคิดเห็นมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.62 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

แลว้พบวา่ขอ้ท่ีมีความสาํคญัท่ีสุดคือท่านพยายามเตม็ความสามารถปฏิบติัหนา้ท่ี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 

รองลงมาคือ ท่านเสียสละประโยชน์ส่วนตวัเพื่อให้งานสําเร็จ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 และขอ้ท่ีมีระดบั

ความสาํคญัตํ่าสุดคือ ท่านเตม็ใจทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 
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5.2 อภิปรายผลการวจัิยและผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

จากการศึกษาการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนกังาน โรงแรมไมดา้ทวาร

วดี แกรนด์ นครปฐม ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลได้ข้อสรุปซ่ึงสามารถนํามาอภิปรายผลตาม

วตัถุประสงคก์ารวจิยั ไดด้งัน้ี 

1. ผลการศึกษาปัจจยัจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของ พนกังานโรงแรมไมดา้ทวารวดี 

แกรนด์ นครปฐม ระดบัความคิดเห็น ของปัจจยัจูงใจของ พนกังานโรงแรมไมดา้ทวารวดี แกรนด ์

นครปฐม โดยภาพรวมทั้ง 5 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี 

ดา้นความสําเร็จของงาน ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นการยอมรับนบัถือ 

และดา้นโอกาสกา้วหนา้ในงาน ผลการวิจยัดงักล่าวน้ีสามารถอธิบายไดว้า่ ระดบัความคิดเห็นของ

พนักงานโรงแรมไมด้าทวารวดีแกรนด์นค รปฐมนั้ นใ นส่วนด้านความสํา เ ร็จของงา น

(Achievement)การท่ีพนกังานสามารถทาํงานไดเ้สร็จส้ินประสบผลสําเร็จอย่างดีสามารถแกปั้ญหา

ต่างๆ เก่ียวกบังานและรู้จกัป้องกนัปัญหาท่ีเกิดข้ึนแรงจูงใจในการทาํงานของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั

งานโดยตรง ซ่ึงคณะผูว้ิจยัเห็นว่ามี องค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งมากกว่าทฤษฎีความตอ้งการของมาส

โลว ์คณะผูว้จิยัจึงไดเ้ลือกศึกษาเฉพาะ องคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบัตวังานโดยตรงหรือท่ีเรียกวา่ ปัจจยัจูง

ใจ (Motivation Factors) ของเฮอร์ชเบิร์ก (Herberg; et al. 1959: 133-155) ประกอบดว้ย ความสําเร็จ

ในการทาํงาน (Achievement) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานพนกังาน โรงแรมไมดา้ทวารวดี 

แกรนด์ นครปฐม มากยิ่งข้ึน สอดคล้องกบัศิริพร สอนไชยา (2557): ได้ทาํการศึกษาปัจจยัด้าน

พฤติกรรมและการมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ ในการทาํงานของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต 

จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นพฤติกรรมองคก์ร ส่งผลต่อความสําเร็จในการทาํงาน

ของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้น พฤติกรรมองคก์ร ปัจจยั

ระดบับคุคล ระดบักลุ่มและระดบัองค์กร ส่งผลต่อความสําเร็จในการทาํงานของบริษทั กรุงเทพ

ประกนัชีวิตจาํกดั (มหาชน) ซ่ึงปัจจยัดา้นพฤติกรรมองค์กรในระดบับุคคลท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ 

ในการทาํงานของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) ผลดงักล่าวไดแ้นวคิดมาจาก Robbins 

(1993, pp. 47-51) เป็นแบบจาํลองพฤติกรรมองคก์รระดบับุคคล ตวัแปรอิสระหรือปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมองคก์ร ในระดบับุคคล ไดแ้ก่ คุณลกัษณะทางชีวภาพ บุคลิกภาพ ค่านิยมและทศันคติและ 

ความสามารถของปัจเจกบุคคลรวมทั้งการรับรู้แรงจูงใจและการเรียนรู้ของบุคคลดงักล่าว ซ่ึงส่งผล

ต่อพฤติกรรมของบุคคลในองคก์ร 

2. ผลการศึกษาปัจจยัธาํรงรักษาท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนกังานโรงแรมไมดา้ทวาร

วดีแกรนด์ นครปฐม ระดบัความคิดเห็น ของปัจจยัธาํรงรักษาของ พนกังานโรงแรมไมดา้ทวารวดี 
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แกรนด์ นครปฐม โดยภาพรวมทั้ง 5 ดา้น อยู่ในระดบัปานกลาง โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไป

หานอ้ยไดด้งัน้ี ดา้นความมีช่ือเสียงขององคก์ร ดา้นผูน้าํท่ีดี ดา้นเพื่อนร่วมงานท่ีดี ดา้นผลตอบแทน 

และดา้นการไดรั้บความยุติธรรม ผลการวิจยัดงักล่าวน้ีสามารถอธิบายไดว้า่ ระดบัความคิดเห็นของ 

พนกังานโรงแรมไมดา้ทวารวดีแกรนด์นครปฐมนั้นในส่วนดา้นความมีช่ือเสียงขององคก์ร ดว้ยเหตุ

ท่ีช่ือเสียงกลายเป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัอยา่งยิ่งยวดในการนาํพาองคก์รไปสู่เป้าหมายและบทบาท

ของช่ือเสียงท่ีมีต่อการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองขององคก์รธุรกิจก็กลายเป็นส่ิงท่ีปฏิเสธไม่ไดใ้นยุคสังคม

ไร้พรหมแดน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานพนกังาน โรงแรมไมดา้ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม 

มากยิ่งข้ึน สอดคลอ้งกบั สอดคลอ้งกบั สุชีวา ล้ีวิทยา (2554) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ธาํรงรักษาบุคลากร : ศึกษาเฉพาะกรณีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ธาํรงรักษาบุคลากร ประกอบดว้ย ดา้นหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดา้นส่งเสริมความกา้วหน้าใน

อาชีพ และดา้นการส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพอยู่ในระดบัมาก สําหรับดา้นสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน และดา้นผลตอบแทนอยูใ่นระดบัปานกลาง และการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความแตกต่าง 

พบว่า อายุ เงินเดือน ประสบการณ์ ของพนักงานท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการธํารงรักษา

บุคลากรท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนตาํแหน่งและระดบัการศึกษาของ

พนกังานท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการธาํรงรักษาบุคลากรท่ีไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพการศึกษา ระยะเวลาการทํางาน 

และเหตุผลทีเ่ข้าทาํงาน มีผลต่อความผูกพนัของพนักงานโรงแรม ไมด้าทวารวดี แกรนด์ นครปฐม 

พนักงานโรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์ นครปฐมเพศชายและเพศหญิงมีความผูกพนัต่อ

องคก์รในดา้นนโยบายบริษทัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของท่านแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

พนกังานโรงแรมไมดา้ทวารวดี แกรนด์ นครปฐมท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นด้านท่าน

ยอมรับในเป้าหมายของบริษทัถือเป็นส่วนหน่ึงของการทาํงานและดา้นท่านเต็มใจทุกอยา่งท่ีไดรั้บ

มอบหมาย เพื่อให้ท่านได้ทาํงานอยู่ในบริษทัน้ีตลอดไป แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

พนกังานโรงแรมไมดา้ทวารวดี แกรนด์ นครปฐมท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีความคิดเห็นดา้น

ท่านเป็นพนกังานท่ีคอยปกป้องช่ือเสียงของบริษทัเสมอ, ดา้นนโยบายบริษทัสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของท่าน, ดา้นท่านยอมรับในเป้าหมายของบริษทัถือเป็นส่วนหน่ึงของการทาํงาน, ดา้นท่าน
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ทุ่มเทความสามารถเพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมาย, ดา้นความเช่ือมัน่ในค่านิยมและเป้าหมายขององคก์ร

โดยรวม และดา้นความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

พนกังานโรงแรมไมดา้ทวารวดี แกรนด์ นครปฐมท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ดา้นท่านภูมิใจเลือก

ทาํงานท่ีน่ี แมท้่านมีโอกาสเลือกท่ีอ่ืนท่ีดีกว่า, ดา้นท่านเป็นพนกังานท่ีคอยปกป้องช่ือเสียงของ

บริษทัเสมอ, ดา้นนโยบายบริษทัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของท่าน, ดา้นท่านยอมรับในเป้าหมาย

ของบริษทัถือเป็นส่วนหน่ึงของการทาํงาน, ดา้นท่านมีความเช่ือมัน่ในเป้าหมายของบริษทั, ดา้นท่าน

ทุ่มเทความสามารถเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย, ดา้นท่านเต็มใจทุกอย่างท่ีไดรั้บมอบหมาย เพื่อให้

ท่านไดท้าํงานอยูใ่นบริษทัน้ีตลอดไป, ดา้นความตอ้งการท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์รต่อไปโดยรวม, 

ดา้นความเช่ือมัน่ในค่านิยมและเป้าหมายขององค์กรโดยรวม, ดา้นความเต็มใจในการปฏิบติัใน

องคก์รโดยรวม และดา้นความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 

พนกังานโรงแรมไมดา้ทวารวดี แกรนด์ นครปฐมท่ีมีจาํนวนปีท่ีทาํงานในองค์กรต่างกนั มี

ความคิดเห็นต่อความผกูพนัต่อองคก์รในทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 

พนกังานโรงแรมไมดา้ทวารวดี แกรนด์ นครปฐมท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ดา้นท่านตั้งใจ

ทาํงานท่ีองค์กรน้ีจนเกษียณอายุงาน, ด้านท่านเต็มใจทุกอย่างท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อให้ท่านได้

ทาํงานอยู่ในบริษทัน้ีตลอดไป และด้านความตอ้งการท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไปโดยรวม 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยจูงใจมีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานโรงแรม ไมด้าทวารวดี แกรนด์ 

นครปฐม 

จากผลการวิเคราะห์สมการถดถอย พบว่ามีตวัแปรอิสระ 2 ตัวแปร จากตัวแปรอิสระ

ทั้งหมด 10 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนกังานโรงแรม ไมดา้ทวารวดี แก

รนด์ นครปฐม เน่ืองจาก ค่า Sig. มีค่าน้อยกวา่ 0.05 ประกอบดว้ยตวัแปร ท่านเป็นพนกังานท่ีคอย

ปกป้องช่ือเสียงของบริษทัเสมอ มีค่า Sig. = 0.011 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 และท่านเป็นพนกังานท่ีคอย

ปกป้องช่ือเสียงของบริษทัเสมอ มีค่า Sig. = 0.004 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 

และยอมรับสมมติฐาน H1 : ปัจจยัจูงใจมีอิทธิพลต่อความผกูพนัของพนกังานโรงแรม ไมดา้ทวารวดี 

แกรนด์ นครปฐม อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ 

(R) เท่ากับ 0.733 และสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ได้ร้อยละ 53.80 สามารถนาํมาแทนค่าใน

พยากรณ์ ไดด้งัน้ี 
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Y = 1.788 + 0.037 x1 + (-0.003) x2 + 0.124 x3 + 0.175 x4 + 0.037 x5 + 0.079 x6 + 0.005 x7 + (-

0.094) x8 + 0.066 x9 + 0.081 x10 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ  

 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนกังาน โรงแรมไมดา้ทวารวดี แกรนด ์

นครปฐม ทําให้ได้ข้อเสนอแนะซ่ึงอาจเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติให้เกิด

ประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจ  

1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป  

1.1 ควรศึกษาแนวทางในด้านความสําเร็จของงาน พนักงานของโรงแรมควรได้รับการ 

ฝึกอบรม สามารถนาํความรู้ท่ีเรียนมาไปปฏิบติังาน เพื่อให้เกิดความกา้วหน้าแก่ตนเอง ทาํงานได้

เสร็จส้ินประสบผลสําเร็จอย่างดี สามารถแก่ปัญหาต่างๆ เก่ียวกับงานและรู้จกัป้องกันปัญหาท่ี

เกิดข้ึน 

1.2 ควรศึกษาแนวทางในดา้นผลตอบแทน จ่ายค่าตอบแทนโดยยึดหลกัว่าพนกังานทุกคน

จะไดรั้บการจ่ายอยา่งเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงความสามารถในการทาํงาน ความพยายามในการทาํงาน

ไป จนถึงการแสวงหาความรู้และทกัษะเพิ่มเติมเพื่อนาํมาใชใ้นการทาํงาน 

 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิยต่อไป 

ผูว้ิจยัเห็นวา่ควรมีการศึกษาปัจจยัในความผูกพนัขององคก์รเพื่อนาํไปเป็นประโยชน์ไปใช้

ใน การพฒันา องค์กร พฒันางาน และการบริหารจดัการบุคลากรภายในองค์กรการธํารงรักษา

พนกังานมี คุณค่าเป็นพิเศษ  ทาํใหอ้งคก์ารมีบุคลากรท่ีดีมีความสามารถและความชาํนาญจดัเจนเพิ่ม

จาํนวนมาก ข้ึนอยู่เร่ือยๆ ลดอตัราการเขา้ออกงาน  ทาํให้ไม่ตอ้งมีภาระในการสอนงานพนักงาน

ใหม่เกิดทีมงาน ท่ีมัน่คงมีความรักความผูกพนัและเขา้ใจกนั  เพราะหากองคก์ารสามารถตอบสนอง 

จุดมุ่งหมายของ พนกังานในองคก์รไดแ้ลว้ พนกังานก็จะให้ความร่วมมือและสนบัสนุนองคก์รของ

ตนเองและในท่ีสุด องคก์ารก็จะสามารถบรรลุถึงเป้าหมายได ้
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แบบสอบถามเพ่ือการวจิัย 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อความผูกพนัของพนักงาน โรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์ นครปฐม 

คําช้ีแจง 

1. แบบสอบถามฉบบัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัของ

พนกังาน โรงแรมไมดา้ทวารวดี แกรนด ์นครปฐม 

2. แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

ส่วนท่ี 2 ปัจจยัจูงใจ 

ส่วนท่ี 3 ปัจจยัธาํรงรักษา 

ส่วนท่ี 4 ความผกูพนัต่อองคก์ร 

ส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

แบบสอบถามชุดน้ีจดัทาํเพื่อใชส้าํหรับวจิยัเท่านั้น การตอบแบบสอบถามน้ีจะไม่มีผลกระทบต่อ

ท่านแต่อยา่งใด 

ส่วนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกับข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง : ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามโดยทาํเคร่ืองหมายโดยทาํเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน

ช่อง (   ) ท่ี     ตรงกบัท่านมากท่ีสุด 

1. เพศ 

(    ) 1. ชาย    (    ) 2. หญิง 

2. อาย ุ   

(    )  1. ตํ่ากวา่ 20 ปี   (    ) 2. ระหวา่ง 21 - 25 ปี 

 (    ) 3. ระหวา่ง 26 - 30  ปี  (    ) 4 . ระหวา่ง 31 - 40 ปี 

  (    ) 5. ระหวา่ง 41 - 45  ปี  (    ) 6. ตั้งแต่ 45 ปีข้ึนไป  

3.สถานภาพ 

 (    ) 1. โสด    (    ) 2. สมรส 

(    ) 3. หยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่
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4.ระดบัการศึกษา 

(    ) 1. มธัยมตอนตน้   (    ) 2. มธัยมตอนปลาย 

  (    ) 3. ปวส.    (    ) 4. ปวช. 

  (    ) 5. ปริญญาตรี   (    ) 6. ปริญญาโท 

 

5. ปัจจุบนัท่านทาํงานในองคก์รน้ีมาแลว้ก่ีปี 

(     ) 1. นอ้ยกวา่ 3 ปี   (     ) 2. ระหวา่ง 4 - 6 ปี 

(     ) 3. ระหวา่ง 7 - 8 ปี   (     ) 4. มากกวา่ 9 ปี 

 

6.ท่านเลือกเขา้ทาํงานในบริษทัน้ีดว้ยเหตุผลดา้นใด 

(     ) 1. แรงงาน (ค่าจา้ง, เงินเดือน, สวสัดิการต่างๆ)    

  (     ) 2. ความปลอดภยั (อุปกรณ์ safety, หอ้งพยาบาล, ระบบเตือนความปลอดภยั) 

  (     ) 3. ความมัน่คงของกิจการ (ความมีช่ือเสียง, ก่อตั้งมายาวนาน) 

 

ส่วนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกับปัจจัยจูงใจ ของพนักงานโรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์ นครปฐม 

คําช้ีแจง : โปรดทาํเคร่ืองหมาย ✓ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงและตรงกบัความ

คิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ปัจจยัจูงใจ 

 

ระดบัความคดิเห็น 

มากท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

นอ้ย 

2 

นอ้ยท่ีสุด 

1 

ด้านความสําเร็จของงาน 

7.ท่านสามารถทาํงานสาํเร็จตามท่ีรับ

มอบหมาย 

     

8. ท่ีผา่นมาท่านพอใจกบัความสาํเร็จของงาน

ท่ีท่านไดท้าํ 

     

9. ผลสาํเร็จของงานเป็นไปตามเป้าหมาย      

ด้านการยอมรับนบัถือ 

10.ท่านไดรั้บการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน

ใหเ้ป็นบุคคลสาํคญัในการดาํเนินงานต่างๆ 

ใหส้าํเร็จลุล่วง 
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ปัจจยัจูงใจ 

 

ระดบัความคดิเห็น 

มากท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

นอ้ย 

2 

นอ้ยท่ีสุด 

1 

ด้านความสําเร็จของงาน 

11. ท่านมีโอกาสในการเสนอความคิดเห็น

เก่ียวกบัการทาํงานในบริษทัอยา่งเตม็ท่ี 

     

12.ท่านไดรั้บความไวว้างใจและความเช่ือถือ

จากผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน 

     

ด้านลกัษณะของงานทีป่ฏบิัต ิ

13. งานท่ีท่านทาํอยูข่ณะน้ีตรงกบัความรู้

ความสามารถของท่าน  

     

14. งานท่ีท่านทาํอยูมี่ปริมาณงานท่ีมาก

เกินไปเม่ือเทียบกบับริษทัอ่ืนท่ีมีลกัษณะงาน

ใกลเ้คียงกนั   

     

15.งานท่ีท่านทาํอยูใ่นปัจจุบนัเป็นงานท่ี ทา้

ทายความสามารถท่าน 

     

ด้านความรับผดิชอบ 

16. งานของท่านระบุหนา้ท่ีความรับผิดชอบ

ไวช้ดัเจน 

     

17. ท่านมีความกระตือรือร้นในการติดตาม

งานจนงานสาํเร็จลุล่วง  

     

18. ท่านมีอาํนาจตดัสินใจงานท่ีท่าน

รับผิดชอบ 

     

ด้านโอกาสความก้าวหน้าในงาน 

19. ท่านมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้งาน

ใหม่ๆ อยูเ่สมอ 

     

20. ท่านดูแบบอยา่งผูท่ี้ประสบความสาํเร็จ

ในการทาํงานนาํมาใชก้บัตวัเอง 

     

21. ท่านมกัไดรั้บการสนบัสนุนจากหวัหนา้

ในการเล่ือนตาํแหน่ง 

     



 96 

ส่วนที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกับปัจจัยธํารงรักษา ของพนักงานโรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์ 

นครปฐม 

คําช้ีแจง : โปรดทาํเคร่ืองหมาย ✓ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงและตรงกบัความ

คิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

 

ปัจจยัธํารงรักษา 

ระดบัความคดิเห็น 

มากท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

นอ้ย 

2 

นอ้ยท่ีสุด 

1 

ด้านผลตอบแทน 

22.ท่านพอใจค่าจา้งและเงินเดือน      

23.ท่านพอใจสวสัดิการค่าอาหาร      

24.ท่านพอใจสวสัดิการเร่ืองการดูแลสุขภาพ      

ด้านผู้นําทีด่ ี

25.ผูบ้งัคบับญัชาของท่านมีความสามารถใน

การนาํทีม 

     

26.ผูบ้งัคบับญัชาของท่านสามารถตดัสินใจได้

ถูกตอ้ง 

     

27.หวัหนา้งานมีความยติุธรรมไม่มีความ

ลาํเอียง 

     

เพ่ือนร่วมงานทีด่ ี

28.เพ่ือนร่วมงานมีความจริงใจตอ่การทาํงาน      

29.ท่านกลา้คุย ปรึกษาหารือกบัเพ่ือนร่วมงาน      

30.ท่านสร้างความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน      

การได้รับความยุตธิรรม 

31.ท่านไดรั้บความยติุธรรมในการทาํงาน      

32.ท่านไดรั้บความยติุธรรมในผลตอบแทน      

33.ท่านไดรั้บความยติุธรรมในการเสนอความ

คิดเห็น 

     

ความมช่ืีอเสียงขององค์กร 

34.โรงแรมเป็นท่ีนิยมของคนทัว่ไป      

35.โรงแรมมีช่ือเสียง      

36.โรงแรมมีมาตรฐาน      
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ส่วนที ่4 แบบสอบถามเกีย่วกับความผูกพนัต่อองค์กร ของพนักงานโรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์ 

นครปฐม  

คําช้ีแจง : โปรดทาํเคร่ืองหมาย ✓ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงและตรงกบัความ

คิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ความผูกพนัต่อองค์กร 

ระดบัความคดิเห็น 

มากท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

นอ้ย 

2 

นอ้ยท่ีสุด 

1 

ความต้องการทีจ่ะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป 

37. ท่านภูมิใจเลือกทาํงานท่ีน่ี แมท่้านมีโอกาส

เลือกท่ีอ่ืนท่ีดีกวา่ 

     

38. ท่านตั้งใจทาํงานท่ีองคก์รน้ีจนเกษียณอายุ

งาน 

     

39. ท่านเป็นพนกังานท่ีคอยปกป้องช่ือเสียง

ของบริษทัเสมอ 

     

ความเช่ือมัน่ในค่านิยมและเป้าหมายขององค์กร 

40. นโยบายบริษทัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของท่าน 

     

41. ท่านยอมรับในเป้าหมายของบริษทัถือเป็น

ส่วนหน่ึงของการทาํงาน 

     

42. ท่านมีความเช่ือมัน่ในเป้าหมายของบริษทั      

ความเตม็ใจในการปฏบิัตใินองค์กร 

43. ท่านพยายามเตม็ความสามารถในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี 

     

44. ท่านเสียสละประโยชน์ส่วนตวัเพ่ือให้

บริษทัประสบความสาํเร็จ 

     

45. ท่านทุ่มเทความสามารถเพ่ือใหง้านบรรลุ

เป้าหมาย 

     

46.ท่านเตม็ใจทุกอยา่งท่ีไดรั้บมอบหมาย 

เพ่ือใหท่้านไดท้าํงานอยูใ่นบริษทัน้ีตลอดไป 
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ส่วนที ่5 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….. 
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