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บทคัดย่อ 

การวิจยัครังนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษา 1) ระดับความผูกพันต่อองค์การของ

พนักงาน 2) ปั จจ ัยทีม ีผลต่อความผ ูกพ ันต่อองค์การของพน ักงาน  และ  3 ) 

ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ประชากรและ

กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย คือ พนักงานของโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต 

จํานวน 424 ราย เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามทังหมด       

4 ส่วน ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลปัจจัยภายในทีมีผลต่อความผูกพันต่อ

องค์การ ข้อมูลปัจจัยภายนอกทีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ และข้อมูลทัวไป

เกียวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน วิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการหาค่าความถี  

ค่าร้อยละ ทดสอบความแตกต่างโดยใช้ค่าที t-test และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วย          

การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขนัตอน 

 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายุระหว่าง 26-30 

ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับตํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 

9,501 – 12,000 บาท มีตําแหน่งงานระดับปฏิบัติงาน และมีอายุงาน 6-10 ปี มีระดับ              

ความความผกูพนัต่อองค์การในระดบัมาก มีความคิดเห็นเกียวกบัความผกูพนัต่อ 
1วทิยานพินธ์หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต, 2556 
2นกัศึกษาหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 
3รองศาสตราจารย์ มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
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องค์การ ด้านปัจจัยภายใน คือ ส่วนใหญ่เน้นด้านลกัษณะงานทีปฏิบัติ ด้านค่าตอบแทน

และ สวสัดิการด้านความสมัพนัธ์กบั เพือนร่วมงาน  และ ด้านบรรยากาศในทีทํางานใน

ระดับมาก ความคิดเห็นเกียวกับความผูกพันต่อองค์การ ด้านปัจจัยภายนอก พบว่า 

สว่นใหญ่ให้ความสาํคญัด้านเศรษฐกิจในระดบัมากรองลงมา ด้านเทคโนโลยี และด้าน

สงัคม ในระดับปานกลาง และปัจจัยทีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน

โรงแรมฮอลเิดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต พบว่าปัจจยัสว่นบคุคลด้าน  เพศ สถานภาพ ระดับ

การศกึษา อตัราเงินเดือน และอายงุาน มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพันต่อองค์การอย่าง

มีนยัสาํคญัทางสถิติ ในขณะทีปัจจยัด้าน อายุ และตําแหน่งงาน ไม่มีความสมัพันธ์กับ

ความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  ด้านปัจจัยภายในเกียวกับ                

ความผูกพันต่อองค์การพบว่า ปัจจัยด้านลกัษณะงานทีปฏิบัติ ด้านค่าตอบแทนและ

สวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์กับเพือนร่วมงาน และด้านบรรยากาศในทีทํางาน มี         

ความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนด้านโอกาส

ก้าวหน้า ไม่มีความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และ

ปัจจัยภายนอกเกียวกับความผูกพันต่อองค์การด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้าน

เทคโนโลยี มีความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และ

จากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขันตอนเพือพยากรณ์ความผูกพันต่อ

องค์การของพนักงานอันเนืองมาจากปัจจัยด้านส่วนบุคคลพบว่า ปัจจัยด้านเพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศกึษา อตัราเงินเดือน ตําแหน่งงาน สามารถร่วมอธิบายความแปรผัน

ของความผกูพนัในการทํางานอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยทีค้นพบได้นําไปเป็นแนวทางเสริมสร้างความผูกพัน

ให้กับบุคลากรมีระดับความผูกพันทีสงูยิงขึน อันจะนํามาซึงประสิทธิภาพในการทํางาน

และความเจริญก้าวหน้าขององค์การยิงๆขึนไป มีข้อเสนอแนะรายด้านดังนี 1) ด้าน

ลกัษณะงานทีปฏิบัติ ควรมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานใช้ความรู้ความชํานาญหลายๆ 

ด้านประกอบกนั 2) ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ควรปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนให้

เหมาะสมกับลกัษณะงานทีต้องรับผิดชอบ 3) ด้านความสัมพันธ์กับเพือนร่วมงาน มี     

การจดัการสอืสาร สมัมนา สงัสรรค์ร่วมกันอย่างต่อเนือง 4) ด้านบรรยากาศในทีทํางาน 
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ควรมีการยืดหยุ่นเวลาในการทํางานตามความเหมาะสม 5) ด้านสงัคม ทางองค์การ

ควรสนับสนุนกิจกรรมสันทนาการของพนักงาน เพือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

พนักงานกับผู้บริหาร 6) ด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมชมรมออมทรัพย์เพือสนับสนุนให้

พนักงานมีการออมทรัพย์ มีนโยบายมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานอย่าง

ต่อเนือง 7) ด้านเทคโนโลยี ควรส่งเสริมให้พนักงานได้ฝึกอบรมและเรียนรู้เทคโนโลยี

และเพิมเติมความรู้ใหม่ๆ อย่างสมําเสมอ 

คําสําคัญ : ความผูกพันต่อองค์การ, พนักงานโรงแรม 

 

ABSTRACT 

The objectives of the research were 1) to examine the level of loyalty 

of the employees for the Holiday Inn Resort, 2) to study factors affecting their 

loyalty, and 3) to identify the problems faced and propose suggestions to 

improve the employees’ loyalty.  The researcher utilized questionnaires to 424 

staff of the Holiday Inn Resort Phuket.  The data was then analyzed by using a 

computer program and the results were shown in frequency, percentage, 

independent sample t-test and stepwise multiple regression. The results of the 

study revealed that: 

Most of the respondents were male, single, and aged between 26-30 

years old. Most of them held bachelor degrees and earned between 9,501-

12,000 baht monthly. They were operating staff and had worked at this hotel 

for 6-10 years. The overall level of loyalty of the staff for the hotel was found to 

be high. The internal factors affecting the loyalty of the hotel staff in a high 

level included salaries and benefits, relationship with their colleagues, and 

work environment. The external factors affecting the loyalty of the hotel staff in 

a high level included economy technology and society. The factors affecting 

the loyalty of the staff for the hotel was found that personal factors such as 

gender, marital, status, education, salary and service year are statistically 
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significant. While the factor of age and position, no relationship to 

organizational commitment statistically significant. The internal factors on 

organizational commitment was found that job characteristic, compensation 

and benefits, relationships with colleagues and the atmosphere in the work 

place, has the statistically significant. The advancement opportunities were no 

relationship to organizational commitment statistically significant. The external 

factors on organizational commitment to economic, social and technological 

correlated with organizational commitment are statistically significant. 

Results of stepwise regression analysis to predict organizational commitment 

of employees due to personal factors found that factors such as gender, age, 

marital status, education level, salary, position can explain the variation of the 

bond to work with statistical significance. 

 Suggestions to improve the hotel staff’s loyalty included: 1) the hotel 

should encourage the staff to integrate their skills when working; 2) the hotel 

should adjust the staff’s salaries and benefits based on the staff’s knowledge 

and skills; 3)  the hotel should organize activities for the hotel staff to get 

together to develop their good relationship; 4)  the hotel should provide 

flexible working hours for the staff; 5)  the hotel  the hotel should organize 

activities for the hotel staff to communicate with the administrators; 6) the hotel 

should support the staff to save their money by establishing a savings group, 

and provide scholarships for the staff’s children; 7)  the hotel should train the 

staff about new technology and knowledge. 

Keywords: Employee engagement, Hotel staff   

 

บทนํา 

ปัจจบุนัปัญหาการสญูเสียแรงงานของสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ตถือ

เป็นอีกหนึงปัญหาใหญ่ทีแทบทุกองค์การได้รับผลกระทบ ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจโรงแรม 



วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ปีที 10 ฉบับที 1  มกราคม – มิถนุายน 2557 

 

64

อนัมีผลมาจากหลายสาเหตปุระกอบกนั อาทิ การปรับขึนค่าแรงขันตํา 300 บาทต่อวัน 

บางสถานประกอบการยังปรับตัวไม่ทันไม่สามารถหา ทางออกได้ ลูกจ้างเลือกทีจะ

ลาออกเพือไปสมคัรงานกบัสถานประกอบการทีมีนโยบายค่าแรงทีแน่นอนกว่า การเพิม

จํานวนของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ทําให้เกิดการเคลือนย้าย

แรงงาน จํานวนแรงงานไม่เพียงพอต่อความต้องการของธุรกิจ ดังจะเห็นได้จากอัตรา

ตําแหน่งงานว่างทีเพิมสงูขนึของแทบทกุองค์การ 

จากปัญหาทีเกิดขึนทําให้ทุกองค์การตระหนักถึงการรักษาบุคลากรทีมีใน

องค์การมากยิงขนึมีคํากลา่วว่า การหาคนมาทํางานว่ายากแล้ว การรักษาคนทีหามาได้

ให้ทํางานกับองค์การไปนานๆ กลับยากยิงกว่า สถานประกอบการในปัจจุบันจึงมี         

การแข่งขนักนัในอีกรูปแบบ นนัคือ การแข่งขนักนัมอบสวสัดิการทีดีให้กับพนักงาน เพือ

เป็นการสร้างแรงจงูใจให้พนกังาน พยายามสร้างความรู้สกึรักและผูกพันต่อองค์การให้

เกิดขึนกับพนักงาน ลดสถิติการลาออก อีกทังยังมีผลชักจูงแรงงานทีสนใจได้รับ

สวัสดิการ  มาร่วมงานอีกด้วย สวัสดิการทีกล่าวถึงนัน อาทิ เงินเดือน เงินค่าบริการ  

เบียเลียง เงินค่าทํางานล่วงเวลา บริการซักรีดชุดปฏิบัติงาน หอพักพนักงาน อาหาร

พนักงาน บริการรถรับส่ง การจัดกิจกรรมเพือสันทนาการ การช่วยเหลือดูแลยาม

เจ็บป่วย หรือการช่วยเหลือยามครอบครัวของพนักงานได้รับความเดือดร้อน เป็นต้น 

สวัสดิการเหล่านีถือเป็นอีกหนึงปัจจัยทีจะช่วยสร้างความรู้สกึผูกพันต่อองค์การของ

พนักงาน ทังนีขึนอยู่กับศักยภาพของสถานประกอบการทีจะสามารถจัดสรรให้กับ

พนกังาน 

บลาสและเคอร์ตี (Blass & Kirty, 1992 : 121-123 อ้างถึงใน ปราโมทย์   

จิตต์ไพโรจน์, 2548) กลา่วว่า การปรับปรุงองค์การให้ประสบความสําเร็จนัน ต้องสร้าง 

ความผูกพันของบุคลากรให้เกิดขึนเพือทีบุคลากรจะได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าทีของ

ตนเอง เพิมความรับผิดชอบต่องาน และความผกูพนัจะทําให้บคุลากรรู้สกึว่าตนเองเป็น

ส่วนหนึงขององค์การ มีความซือสัตย์ จงรักภักดีและมีความตังใจจริงทีจะพัฒนา

องค์การ ดงันนัผู้บริหารจงึต้องส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรให้เพิมมาก

ขึน สอดคล้องกับ สเตียร์และพอร์ทเตอร์ (Steer & Porter, 1977: 45-46 อ้างถึงใน 
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ศิริพร ไทยกรณ์, 2554) ได้กล่าวถึงความสําคัญของความผูกพันต่อองค์การของ

พนักงานไว้ว่า ความผูกพันเป็นตัวทํานายอัตราการลาออกได้ดีกว่าความพึงพอใจใน

การทํางาน นอกจากนันผู้ปฏิบัติงานทีมีความผูกพันต่อองค์การสงู จะปฏิบัติงานได้

ดีกว่าผู้ มีความผูกพันกับองค์การตํา และความผูกพันเป็นตัวชีถึงความมีประสิทธิภาพ

ขององค์การทีสาํคญัประการหนงึด้วย 

ในฐานะทีผู้ วิจยัดํารงตําแหน่งผู้ ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Assistant 

Human Resource Manager) ประจําโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต (Holiday 

Inn Resort Phuket) หาดป่าตอง อําเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต มีหน้าทีบริหารบุคลากรใน

โรงแรม จงึมีโอกาสสมัผสัและรับรู้ถึงปัญหาแรงงานดังกล่าว  ทีเกิดขึนกับธุรกิจโรงแรม

ในปัจจบุนั สาํหรับโรงแรมฮอลเิดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ดําเนินธุรกิจประเภททีพักและสิง

อํานวยความสะดวกมีจํานวนห้องพัก 405 ห้อง ด้วยจํานวนพนักงาน 515 คน (ฝ่าย

บุคคล, 2555) ตังอยู่ที 52 ถนนทวีวงศ์ ตําบลป่าตอง อําเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต เปิด

บริการวนัแรกเมือวนัที 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 ภายใต้การบริหารงานของบริษัท แอล ซี 

(ประเทศไทย) จํากัด ซึงเป็นกลุ่มนักธุรกิจชาวสิงคโปร์ ปัจจุบันก้าวเข้าสู่ปีที 25 ของ  

การดําเนินงาน โดยมีกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) ของประเทศไทยเข้ามา

ถือหุ้นร่วม 

ปัจจุบันพนักงานโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ตมีช่วงอายุการทํางาน

แตกต่างกัน ตังแต่พนักงานใหม่จนถึงพนักงานอายุงาน 25 ปี จากสถิติพบว่ามีการ

ลาออกของพนักงานสงูสดุจํานวน 66 คนในปี พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2549 โดยในปี 

พ.ศ. 2546 มีสาเหตุมาจากผลพวงวิกฤติโรคระบาดซาร์ส (SARS : Severe Acute 

Respiratory Syndrome) ทีทําให้จํานวนนักท่องเทียวลดลงอย่างมาก ส่วนในปี พ.ศ. 

2549 มีสาเหตุมาจากการเกิดเหตุการณ์คลืนสนึามิ (Tsunami) ซัดเข้าทําลายชายฝัง 

เมือวันที 26 ธันวาคม 2547 โรงแรมต้องพักการดําเนินกิจการอาคารหลกัเป็นเวลา 6 

เดือน รวมถึงภาวะความรู้สกึไม่ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ ในขณะทีสถิติการลาออก

ของพนกังานในรอบสามปีลา่สดุมีแนวโน้มเพิมขนึเรือยๆ 
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ฝ่ายบริหารทร ัพยากรมน ุษ ย์ม ีหน้าทีด ูแลพน ักงานในองค์การสร้าง

ความรู้สกึร ักและเ ชือมันในตัวองค์การ ให้พนักงานมีความรู้สกึพึงพอใจและมี 

ความผูกพันต่อองค์การ ลดปัญหาการสญูเสียแรงงานและค่าใช้จ่าย ซึงพนักงาน

แต่ละคนก็จะมีปัจจัยทีกระทบต่อความรู้สกึผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ผลจาก

การวิจัยนีจะช่วยให้ทราบถึงปัจจัยทีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 

นําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปรับปรุง

แก้ไขปัจจัยทีจะช่วยสร้างความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน โดยจะช่วย

ให้สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานในแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 

 

วัตถปุระสงค์การวิจยั 

 1. เพือศึกษาระดับความผูกพันของพนักงานต่อโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์      

รีสอร์ท ภูเก็ต 

 2. เพือศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 

 3. เพือศึกษาข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การของ

พนักงาน 

 

วิธีดําเนินการวิจยั 

 1. ประชากร เป็นพนักงานโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ตังอยู่ที 

บ้านเลขที 52 ถนน ทวีวงศ์ ตําบลป่าตอง อําเภอ กะทู้  จังหวัด ภูเก็ต ซึงปฏิบัติงานใน

แผนกต่างๆ รวม 7 แผนก มีจํานวนพนักงานรวมทังสิน 515 คน ณ วันที 1 พฤษภาคม 

2555 (ฝ่ายบคุคล โรงแรมฮอลเิดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต) 

 2. กลุม่ตวัอย่าง ในการศกึษาครังนีแบ่งกลุม่ตวัอย่างออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี 

     2.1 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นพนักงานโรงแรม            

ฮอลเิดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ทีมีอายงุานตงัแต่ 20-25 ปี จํานวนทงัสนิ 20 ราย 

     2.2 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณ เป็นพนักงานโรงแรม        

ฮอลเิดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ทีมีอายงุานตงัแต่ 1 ปีขนึไป จํานวนทงัสนิ 424 ราย 
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 การศึกษาครังนี ใ ช้ระยะเวลาในการเ ก็บรวบรวมข้อมูล ตังแต่เ ดือน            

มิถนุายน – ตลุาคม 2555 

 เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 

ผู้ วิจยัได้สร้างเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล(โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน

ตรวจสอบ) ดงัต่อไปนี 

1. แบบสมัภาษณ์เกียวกบัความผกูพนัต่อองค์การของพนกังาน 

2. แบบสอบถามเกียวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน โดยแบ่ง

แบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วนดังนี ส่วนที 1 แบบสอบถามเกียวกับปัจจัยส่วนบุคคล  

สว่นที 2 แบบสอบถามความเห็นเกียวกบัปัจจยัภายในเกียวกบัความผูกพันต่องาน ส่วน

ที 3 แบบสอบถามความเห็นเกียวกบัปัจจยัภายนอกเกียวกับความผูกพันต่องาน ส่วนที 

4 แบบสอบถามเกียวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน และส่วนที  5 

แบบสอบถามปลายเปิด 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมลูดําเนินการตามขนัตอนต่อไปนี 

1. ขอความร่วมมือจากพนักงานแต่ละแผนกของโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์        

รีสอร์ท ภูเก็ต ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

2. แนะนําตัว พูดคุยสร้างสัมพันธภาพกับกลุ่มตัวอย่าง จากนันชีแจง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล และขอความร่วมมือใน      

การดําเนินการทําวิจยัและเก็บข้อมลู 

3. ผู้ วิจยัดําเนินการดงันี 

 สมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทีมีอายุงานตังแต่ 20-25 ปี ซึงทํางานมานาน

เพือให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ จํานวนทังสิน 20 ราย โดยใช้แบบสมัภาษณ์เกียวกับ            

ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน โดยผู้ วิจัยอ่านคําถามในแบบสมัภาษณ์ให้กลุ่ม

ตัวอย่างฟัง โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ ตอบคําถามและผู้ วิจัยกรอกคําตอบลงในแบบ

สมัภาษณ์ 

 เก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตัวอย่างทีมีอายุงานตังแต่ 1 ปีขึนไป จํานวน

ทงัสนิ 424 ราย โดยใช้แบบสอบถามเกียวกบัความผกูพนัต่อองค์การของพนกังาน  
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4. ตรวจแบบสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสมัภาษณ์และ

แบบสอบถาม 

5. นําข้อมูลทีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์โดยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยครังนีได้ทําการศึกษาข้อมูลโดยใช้สถิติทีเกียวข้องในการวิเคราะห์

ข้อมลูเพือพรรณนาข้อค้นพบจากการวิจัยและทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยแยกสถิติ

ออกเป็น 2 สว่นคือ 

 1. สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) 

 1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) และแจกแจงความถี (Frequencies) 

  1.2 ค่าเฉลีย ( X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

 2. สถิติอ้างอิง (Inferential statistics) 

  2.1 การทดสอบสถิติความแตกต่างโดยใช้ค่าที (Independent Sample 

t-test) ใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดย

กําหนดความมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

  2.2 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ

ขันตอน (Stepwise multiple regression) ใช้ในการวิเคราะห์ตัวแปร 2 ตัวขึนไปใช้ใน

การทํานายตวัแปรเกณฑ์ 

 

ผลการศึกษา 

ตอนที 1 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ทีได้ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสมัภาษณ์

พนกังานโรงแรมฮอลเิดย์ อินน์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ทีมีอายงุาน 20-25 ปี จํานวนทังหมด 

20 ราย 

ผลการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานดังนี 

ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ พบว่าโรงแรมควรให้ความสนใจในเรืองค่าตอบแทนและ

แรงจูงใจอืนๆ ให้มากขึน โดยปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนให้เป็นทีจูงใจและมี            

ความเหมาะสมกบัความต้องการและลกัษณะงานทีต้องรับผิดชอบ สามารถแข่งขันกับ
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องค์การอืนๆ มีผลประโยชน์พิเศษสวสัดิการทีดีเพือสนองตอบความจําเป็น และประกัน

ความมันคงในชีวิตการทํางาน พร้อมทังแสดงการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของ

พนักงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพือนร่วมงาน โดยเสนอแนะให้มีการจัดการสือสาร 

สมัมนา จัดกิจกรรมร่วมหรือ จัดให้มีการสงัสรรค์ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ระหว่าง

ผู้บงัคบับญัชา และผู้ใต้บงัคบับญัชา เช่น การแข่งขนักีฬา การจัดฝึกอบรม การจัดเลียง 

สว่นด้านความเชือมัน ศรัทธาในนโยบายและเป้าหมายขององค์การ โดยเสนอแนะให้

ผู้บริหารควรปฏิบัติงานโดยยึดหลกัธรรมมาภิบาล จัดให้มีการประชุมใน ส่วนงานเพือ

ชีแจงหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารรวมถึงนโยบายขององค์การ และควรจัดองค์การและ

บริหารงานลักษณะหน่วยธุรกิจ เพือความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินงานและ             

การบริหารจดัการ 

ตอนท ี2 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ ทีได้ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 

424 ราย ซงึเป็นพนกังานโรงแรมฮอลเิดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต โดยมีรายละเอียดดงันี 

ส่วนที 1 ข้อมลูปัจจยัสว่นบคุคลของกลุม่ตวัอย่าง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย มีอายรุะหว่าง 26-30 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาตํากว่าปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า อัตราเงินเดือน 9,501-12,000 บาท ตําแหน่งงานระดับปฏิบัติงาน และ     

สว่นใหญ่มีอายงุาน 6-10 ปี 

ส่วนที 2 ระดบัความผกูพนัต่อองค์การของพนกังานโรงแรมฮอลเิดย์ อินน์ รีสอร์ท 

ภูเก็ต พบว่า กลุม่ตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นด้านปัจจัยภายในเกียวกับ ความผูกพันต่อ

องค์การในระดับมาก โดยมีระดับความผูกพันต่อองค์การเรียงลําดับดังนี  ด้าน

ความสัมพันธ์กับเพือนร่วมงาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านบรรยากาศในที

ทํางาน และด้านลกัษณะงานทีปฏิบติั สว่นระดบัความคิดเห็นด้านปัจจัยภายนอกเกียวกับ

ความผกูพนัต่อองค์การอยู่ในระดบัมากคือด้านเศรษฐกิจ 

ส่วนที 3 ปัจจยัทีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรม ฮอลิเดย์ 

อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อัตรา

เงินเดือนและอายงุาน มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองค์การอย่างมีนยัสาํคัญทางสถิติ 
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ในขณะทีปัจจัยด้าน อายุ และตําแหน่งงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ

องค์การอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ดงัตาราง 1  

 

ตาราง 1 ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัสว่นบคุคล กบัความผกูพนัต่อองค์การของพนกังาน  

ตวัแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพ 

4. ระดบั

การศึกษา 

5. อตัราเงินเดือน 

6. ตําแหนง่งาน 

7. อายุงาน 

8. ความผกูพนั

ต่อองค์การ 

1 

.618*** 

.164** 

 

.278*** 

.066 

.117* 

.231*** 

 

-.108* 

 

1 

.288*** 

 

.217*** 

.058 

.103* 

-.095 

 

-.023 

 

 

1 

 

-.333*** 

-.352*** 

-.390*** 

.039 

 

-.176*** 

 

 

 

 

1 

.718*** 

.716*** 

-.010 

 

.154** 

 

 

 

 

 

1 

.825*** 

.118* 

 

.135** 

 

 

 

 

 

 

1 

.135** 

 

.093 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

-.200*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

 จากผลการวิเคราะห์ด้านปัจจัยภายในเกียวกับความผูกพันต่อองค์การพบว่า 

ปัจจัยด้านลกัษณะงานทีปฏิบัติ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความสมัพันธ์กับ

เพือนร่วมงาน และด้านบรรยากาศในทีทํางาน มีความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ สว่นด้านโอกาสก้าวหน้า ไม่มีความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อ

องค์การอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ดงัตาราง 2 
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ตาราง 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในเกียวกับความผูกพันต่อองค์การกับ    

     ความผกูพนัต่อองค์การของพนกังาน (n = 424) 

ตวัแปร 1 2 3 4 5 6 

1. ลกัษณะงานทีปฏิบตัิ 

2. ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

3. โอกาสก้าวหน้า 

4. ความสมัพนัธ์กบัเพือนร่วมงาน 

5. บรรยากาศในทีทํางาน 

6. ความผกูพนัต่อองค์การ 

1 

.628*** 

.144** 

.663*** 

.079 

.229*** 

 

1 

.173** 

.780*** 

.142** 

.278*** 

 

 

1 

.177*** 

.556*** 

.047 

 

 

 

1 

.051 

.168** 

 

 

 

 

1 

.170** 

 

 

 

 

 

1 

** p < .01, *** p < .001  

 จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเกียวกับความผูกพันต่อองค์การด้าน

สงัคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ดงัตารางที 3 

 

ตาราง 3 ความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกเกียวกับความผูกพันต่อองค์การกับ

    ความผกูพนัต่อองค์การของพนกังาน (n = 424) 

ตวัแปร 1 2 3  

1. สงัคม (Social) 

2. เศรษฐกิจ (Economic) 

3. เทคโนโลยี (Technology) 

4. ความผกูพนัต่อองค์การ 

1 

.288*** 

.321*** 

.104* 

 

1 

.178*** 

.200*** 

 

 

1 

.102* 

 

 

 

1 

** p < .01, *** p < .001  

 

 ส่วนที 4 จากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขันตอนเพือพยากรณ์

ความผกูพนัต่อองค์การของพนกังานอนัเนืองมาจากปัจจัยด้านส่วนบุคคลพบว่า ปัจจัย

ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อัตราเ งินเ ดือน ตําแหน่งงานให้ค่า

สมัประสิทธิ สหสมัพันธ์พหุคูณ R = 0.322 และสามารถร่วมอธิบายความแปรผันของ

ความผูกพันในการทํางานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ได้ร้อยละ 10.4             
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(R2 = 0.104) ค่าความคลาดเคลือนของการพยากรณ์เท่ากับ 0.392 และมีค่าคงทีของ

สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบเท่ากบั 45.268  และเมือพิจารณาเป็นรายตัวแปร

แล้ว พบว่า สถานภาพ  และอายงุาน  เป็นตวัแปรทีมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ

ของพนักงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทีระดับ .05 และ .001 ตามลําดับ โดยเป็น

อิทธิพลทางลบทังสองตัวแปร ซึงสามารถสร้างสมการความผูกพันของพนักงานต่อ

องค์การ เมือนําปัจจัยส่วนบุคคลทุกด้านเข้าสมการ โดยมีสมการในรูปคะแนนดิบและ

คะแนนมาตรฐานดงันี (ดงัตาราง 4) 

1. ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ = 45.268 -.444 (เพศ) -.247 

(อายุ) -.945 (สถานภาพ) +.657 (ระดับการศึกษา) +.329 (อัตราเงินเดือน) -.561 

(ตําแหน่งงาน) -.858 (อายงุาน)  

2. ความผกูพนัของพนกังานต่อองค์การ = -.051 (เพศ) -.057 (อายุ) -.113 

(สถานภาพ) +.077 (ระดบัการศึกษา) +.151 (อัตราเงินเดือน) -.089 (ตําแหน่งงาน) -

.229 (อายงุาน) 

 

ตาราง 4 การวิเคราะห์การถดถอยเพือพยากรณ์ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ

    โดยนําปัจจยัสว่นบคุคลทกุด้านของพนกังาน 

ตวัแปร B SEb β t p-value 

เพศ -.444 .549 -.051 -.808 .42 

อายุ -.247 .270 -.057 -.914 .36 

สถานภาพ -.945 .473 -.113 -2.000 .04* 

ระดบัการศึกษา .657 .686 .077 .957 .34 

อตัราเงินเดือน .329 .219 .151 1.499 .13 

ตําแหนง่งาน -.561 .597 -.089 -.940 .35 

อายุงาน -.858 .204 -.229 -4.214 .00*** 

ค่าคงที 45.268; SEest 3.92 

R = .322; R2 = .104; F = 6.499; p-value = .000*** 

* p < .05, *** p < .001 
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สรุปและอภิปรายผล 

 ระดบัความผกูพนัต่อองค์การของพนกังานโรงแรมฮอลเิดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยภายในเกียวกับความผูกพันต่อ

องค์การในระดับมาก โดยมีระดับความผูกพันต่อองค์การเรียงลําดับดังนี ด้าน

ความสมัพันธ์กับเพือนร่วมงาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านบรรยากาศในที

ทํางาน และด้านลักษณะงานทีปฏิบัติ ส่วนระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยภายนอก

เกียวกับความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมากคือ ด้านเศรษฐกิจ และผลจาก

การศึกษาความผูกพันพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อตัราเงินเดือน และอายุงาน มีความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาทีพบว่า ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อ

องค์การ ได้แก่ เพศ (พิมพ์ชนก เพ็งนาเรนทร์, 2547 : บทคัดย่อ) สถานภาพ อัตรา

เงินเดือน (พิชญากุล ศิริปัญญา, 2545 : 74) ระดับการศึกษา (คนิษฐา พันธุ์มวานิช, 

2551: 118) และอายงุาน (วฒันะ พรหมเพชร, 2554 : 355; วิโรจน์ สว่างเถือน, 2547 : 

77-78) ในขณะทีปัจจัยด้าน อายุ และตําแหน่งงาน ไม่มีความสมัพันธ์กับความผูกพัน

ต่อองค์การอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึงสอดคล้องกับการศึกษาทีพบว่า ปัจจัยทีไม่มี

ความสมัพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ อายุ (ขนิษฐา เพิมชัย, 2549 : 66-67; 

จักรพันธ์ เทพพิทักษ์, 2551: 53) และตําแหน่งงาน (จักรพันธ์ เทพพิทักษ์, 2551 : 54; 

วิโรจน์ สว่างเถือน, 2547 : 77; ศิริพร ไทยกรณ์, 2554 : 102) ทังนีอาจอธิบายได้ว่า 

พนกังานทีมีอายุมากหรืออายุน้อย ไม่ใช่ตัวแปรสําคัญมากนัก ไม่ว่าอายุมากหรืออายุ

น้อยก็มีความผูกพันต่อองค์การเหมือนกัน ส่วนตําแหน่งงานนัน การปฏิบัติ งานมี

เอกลกัษณ์เฉพาะของแต่ละงาน ซึงตําแหน่งงานระดับปฏิบัติงาน ระดับหัวหน้างาน 

และระดับผู้ บริหาร ต่างมีหน้าทีรับผิดชอบและมีความรู้ความชํานาญทีแตกต่างกัน 

สง่ผลให้แต่ละตําแหน่งงานมีความผกูพนัต่อองค์การไม่แตกต่างกนั 

 ผลการศกึษาความสมัพนัธ์ ด้านปัจจยัภายในเกียวกับความผูกพันต่อองค์การ

ยังพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงานทีปฏิบัติ  ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้าน

ความสมัพนัธ์กบัเพือนร่วมงาน และ ด้านบรรยากาศในทีทํางาน มีความความสมัพันธ์

กับความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาทีพบว่า 
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ปัจจัยทีมีความสมัพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ด้านลักษณะงานทีปฏิบัติ 

(ขนิษฐา เพิมชัย, 2549 : 68; พิชญากุล ศิริปัญญา, 2545 : 74-75; วัฒนะ พรหมเพชร, 

2554 : 355) ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ (คนิษฐา พันธุ์มวานิช, 2551 : 119-120; วัฒนะ 

พรหมเพชร, 2554 : 355) ด้านความสมัพันธ์กับเพือนร่วมงาน (คนิษฐา พันธุ์มวานิช, 

2551 : 119-120) และด้านบรรยากาศในทีทํางาน (อัจฉรา จันทะบาล, 2555 : 100-

101) ส่วนด้านโอกาสก้าวหน้า ไม่มีความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ อาจกลา่วได้ว่าลกัษณะงานทีปฏิบัติมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ 

ทงันีอาจเป็นเพราะลกัษณะงานทีมีความหลากหลาย มีลกัษณะทีไม่จําเจ หรือการทํา

กิจกรรมหลายๆ อย่างของหน่วยงานให้สําเร็จจึงเป็นงานทีท้าท้ายและกระตุ้ นให้

พนักงานมีความสนใจในงาน ทําให้พนักงานมีความคิดริเ ริมในการปฏิบัติงาน

ตลอดเวลา สง่ผลให้พนกังานรู้สกึว่าตนเองมีความสําคัญต่อองค์การและเป็นส่วนหนึงของ

องค์การ จึงมีความผูกพันต่อองค์การมากขึน (พิชญากุล ศิริปัญญา, 2545 : 75) สําหรับ

ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ เป็นไปตามทฤษฎีแรงจูงใจเป็นเรืองของการตอบสนอง

ความต้องการทีเกิดขึนภายในของคน ความต้องการจะก่อให้เกิดแรงจูงใจหรือผลกัดัน

ในการกระทําสงิต่างๆ เพือให้ได้รับการตอบสนอง ดังทฤษฎีลําดับขันความต้องการของ

มนุษย์ของมาสโลว์ทีกล่าวไว้ว่า มนุษย์มีความต้องการทางด้านร่างกาย เป็นความ

ต้องการเบืองต้นทีถือว่าสําคัญทีสดุเพือความอยู่รอด (คนิษฐา พันธุ์มวานิช, 2551 : 

116) สําหรับด้านปัจจัยภายนอกเกียวกับความผูกพันต่อองค์การด้านสังคม ด้าน

เศรษฐกิจ และด้านเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับคํากล่าวของ อัจฉรา จันทะบาล (2555 : 15) ปัจจัย

สภาพแวดล้อมทังในและนอกองค์การ มีผลกระทบต่อบรรยากาศและความรู้สึกใน   

การปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การ ซึงการจัดการองค์การให้มีสภาพแวดล้อม    

การทํางานทีดี เช่น บรรยากาศในทีทํางาน ความสมัพันธ์ทีดีกับเพือนร่วมงานนันช่วย

สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศทีดีในการทํางาน เมือเกิดบรรยากาศการทํางานทีดีแล้ว 

พนกังานก็จะเกิดความรู้สกึพงึพอใจ และมีความทุ่มเทในการทํางานให้แก่องค์การ 
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 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขันตอนเพือพยากรณ์ความผูกพันต่อ

องค์การของพนักงานอันเนืองมาจากปัจจัยด้านส่วนบุคคลพบว่า ปัจจัยด้านเพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศกึษา อตัราเงินเดือน ตําแหน่งงาน สามารถร่วมอธิบายความแปรผัน

ของความผูกพันในการทํางานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทังนีอาจเนืองมาจากปัจจัย

ดังกล่าวมีความสัมพันธ์ซึงกันและกัน และมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ 

ขณะเดียวกันความผูกพันต่อองค์การก็มีผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อความปรารถนาทีจะ

อยู่ในองค์การของพนกังานเช่นกนั สอดคล้องกบัคํากล่าวทีว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็น

กระบวนการทีบคุคลเข้ามาสู่องค์การโดยสร้างความผูกพันขึนเพือผลประโยชน์ของตนเอง 

การลงทนุเป็นสาเหตทุําให้บคุคลเกิดความรู้สกึผกูพัน  เช่น ความรู้ (ระดับการศึกษา) อายุ

งาน เป็นต้น ทําให้พนกังานได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากองค์การ เช่น ค่าตอบแทนและ

สวสัดิการ (กินรี อินทะวงศ์, 2551 : 89) และยงัอธิบายได้ว่า อตัราเงินเดือนเป็นแรงจูงใจให้

พนักงานมีความพึงพอใจในงานมากขึน จึงทําให้พนักงานมีความมุ่งมันและตังใจใน          

การปฏิบติังาน สง่ผลให้เกิดความผกูพนัต่อองค์การมากยิงขนึ (สาคร สขุศรีวงศ์, 2552 : 268) 

  

ข้อเสนอแนะ 

 ผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะเพือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและข้อเสนอแนะทีใช้

เป็นแนวทางในการศกึษาครังต่อไป ได้ดงันี 

1. ข้อเสนอแนะทีได้จากการวิจยั 

1.1 ด้านปัจจัยภายในเกียวกับความผูกพันต่อองค์การ จากการศึกษา

พบว่า ปัจจยัทีมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองค์การของพนกังาน ได้แก่ ปัจจัยด้าน

ลักษณะงานทีปฏิบัติ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์กับเพือน

ร่วมงาน และด้านบรรยากาศในทีทํางาน 

1.1.1 ด้านลกัษณะงานทีปฏิบัติ จากการศึกษาพบว่า พนักงานมี

ระดบัความคิดเห็นต่อความผกูพนัต่อองค์การในด้านลกัษณะงานทีปฏิบัติในระดับมาก 

ควรมีนโยบายสง่เสริมให้พนกังานใช้ความรู้ความชํานาญหลายๆ ด้านประกอบกันและ

ให้พนกังานมีสว่นร่วมในการตัดสินใจในงานทีรับผิดชอบมากขึน เพือดึงความสามารถ

ของพนักงานออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารควรมอบหมายงานให้ตรงกับ
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ความสามารถของพนกังาน เพือให้พนกังานมีความพงึพอใจในงาน ทําให้เกิดความเต็ม

ใจทีจะทุ่มเทความสามารถ สง่ผลดีต่อความผกูพนัต่อองค์การ   

1.1.2 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ จากการศึกษาพบว่า 

พนกังานมีระดบัความคิดเห็นต่อความผกูพนัต่อองค์การในด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ

ในระดับมาก ควรปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนให้เป็นทีจูงใจและมีความเหมาะสมกับ

ความต้องการและลักษณะงานทีต้องรับผิดชอบ สามารถแข่งขันกับองค์การอืนๆ มี

ผลประโยชน์พิเศษสวัสดิการทีดีเพือสนองตอบความจําเป็น และประกันความมันคงใน

ชีวิตการทํางาน พร้อมทงัแสดงการรักษาสทิธิและผลประโยชน์ของพนกังาน   

1.1.3 ด้านความสัมพันธ์กับเพือนร่วมงาน จากการศึกษาพบว่า 

พนกังานมีระดบัความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การในด้านความสมัพันธ์กับเพือน

ร่วมงานในระดบัมาก โดยเสนอแนะให้มีการจดัการสอืสาร สมัมนา จัดกิจกรรมร่วมหรือ

จดัให้มีการสงัสรรค์ร่วมกนัอย่างต่อเนืองและสมําเสมอ โดยจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง

หน่วยงาน ระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ ใต้บังคับบัญชา เช่น การแข่งขันกีฬา การจัด

ฝึกอบรม การจดัเลยีง เพือสร้างความผกูพนัในหน่วยงานอย่างสมําเสมอ 

1.1.4 ด้านบรรยากาศในทีทํางาน จากการศึกษาพบว่า พนักงานมี

ระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การในด้านบรรยากาศในทีทํางานในระดับ

ปานกลาง ควรมีการยืดหยุ่นเวลาในการทํางานตามความเหาะสม เพือให้พนักงานไม่

รู้สกึเครียดกบัการทํางานจนเกินไป 

1.2 ด้านปัจจยัภายนอกเกียวกับความผูกพันต่อองค์การ จากการศึกษา

พบว่า ปัจจยัทีมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองค์การของพนกังาน ได้แก่ ปัจจัยด้าน

สงัคม ด้านเศรษฐกิจและด้านเทคโนโลยี 

1.2.1 ด้านสงัคม จากการศกึษาพบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็น

ต่อความผูกพันต่อองค์การในด้านสงัคมในระดับปานกลาง ทางองค์การจึงควรสนับสนุน

กิจกรรมสันทนาการของพนักงาน เพือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับ

ผู้บริหาร หรือระหว่างพนกังานด้วยกนัเอง และสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรม

ของชมุชนและท้องถินให้มากขนึ 
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1.2.2 ด้านเศรษฐกิจ จากการศกึษาพบว่า พนกังานมีระดบัความคิดเห็น

ต่อความผูกพันต่อองค์การในด้านเศรษฐกิจในระดับมาก ควรส่งเสริมชมรมออมทรัพย์เพือ

สนบัสนนุให้พนกังานมีการออมทรัพย์ และช่วยเหลอืพนกังานทีเดือดร้อน โดยให้กู้ เงินด้วย

ดอกเบียตํา ควรมีนโยบายมองทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานอย่างต่อเนือง เพือ

ช่วยเหลอืค่าเลา่เรียนของบุตรพนักงาน ทําให้พนักงานมีความรู้สกึผูกพันต่อองค์การมาก

ยิงขนึและยิงทําให้พนกังานรู้ว่าองค์การเป็นสว่นหนงึของชีวิต 

1.2.3 ด้านเทคโนโลยี  จากการศึกษาพบว่า พนักงานมีระดับ          

ความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การในด้านเทคโนโลยีในระดับปานกลาง ควรส่งเสริม

ให้พนกังานได้ฝึกอบรมและเรียนรู้เทคโนโลยีและเพิมเติมความรู้ใหม่ๆ อย่างสมําเสมอ 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครังต่อไป 

1. ควรทําการศกึษาวิจยัติดตามและประเมินผลความผูกพันต่อองค์การของ

พนกังานโรงแรม ฮอลเิดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต อย่างต่อเนืองเพือหาข้อบกพร่องสําหรับ

นําไปปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมของบุคลากร เพือก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การมาก

ยิงขนึและเกิดประโยชน์สงูสดุต่อองค์การ 

2. ควรศึกษาแนวทางการสร้างความผูกพันต่อองค์การในทัศนคติของ

พนักงาน เพือให้ทราบความต้องการของพนักงานได้อย่างลึกซึง อันจะส่งผลให้

เสริมสร้างความผกูพนัต่อองค์การทีเหมาะสมกบัความต้องการของพนกังานได้ดียิงขนึ 
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