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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัจจัยลักษณะงาน ระดับความผูกพันต่อองค์กรและ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในอ�ำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฏร์ธานี เก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานโรงแรมจ�ำนวน 246 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถาม ที่ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงปริมาณ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่า ระดับปัจจัยลักษณะงาน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ และด้าน
โอกาสก้าวหน้าในการท�ำงาน ยกเว้นด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน ด้านความส�ำเร็จในการปฏิบัติงาน
และด้านสภาพแวดล้อมการท�ำงานอยู่ในระดับมาก ระดับความผูกพันต่อองค์กรโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ได้แก่ ด้านความเต็มใจทุ่มเทพยายามอย่างเต็มที่ในการท�ำงานเพื่อประโยชน์ขององค์กรด้าน
ความเชื่อมั่นอย่างสูงในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร และด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้า
ที่จะด�ำรงสถานภาพการเป็นพนักงานขององค์กรและความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์กับปัจจัยลักษณะ
งานเชิงบวกและอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์ได้  
ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.73 อ�ำนาจในการพยากรณ์มีค่าเท่ากับร้อยละ 52
ค�ำส�ำคัญ : ความผูกพันต่อองค์กร พนักงานโรงแรม
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Abstract
This research aimed to study the level of factors in the job performance and the
level of organization commitment, and to study the correlation between the factors in the
job performance and organization commitment of employee hotels in Koh Samui district,
Surat Thani province. The sample group of this study were 246 hotel staffs. Data were
collected by questionnaire and the reliability at 0.95. The data were analyzed by using
descriptive statistics, frequency, percentage, means, standard deviation and multiple
regression analysis.
The study results found that: the level of the job performance overall and individual
aspects were at middle levels ranking from the aspects of recognition, relationships with
supervisors, salary and welfare and advancement opportunities. However, relationships
with colleagues, work accomplishment and work environment were at high level. The
level of organization commitment both overall and individual aspects were at high levels.
The relationship between the factors in the job performance and organization
commitment in overall have positively correlation at high level statistically significant
levels of 0.01, which could create a predictive equation. Multiple regression value was 0.73,
and factors could predict at 52 percents.
Keywords : organization commitment, employee hotels
บทน�ำ

ประเทศไทยเป็นเป้าหมายหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว เนื่องจากมีความหลากหลายของ
สถานที่และศิลปวัฒนธรรมตามที่นักท่องเที่ยวเลือกที่จะจ่ายเงินเพื่อการพักผ่อนในช่วงของการพักร้อน
ปี พ.ศ. 2556 มีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทย 174,118,377 คน (Department of Tourism,
2013) ขณะที่สถานการณ์การท่องเที่ยวในภาคใต้มีแนวโน้มที่จ�ำนวนนักท่องเที่ยวก�ำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการถึง 2,535,002 คน (Ministry
of Tourism and Sport, 2014) เพราะมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายคือ แหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ เช่น วัดพระบรมธาตุไชยา สวนโมกขพลาราม แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เช่น หมู่บ้าน
ทอผ้าไหมพุมเรียง ศูนย์ฝึกลิง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติเขาสก อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะอ่างทอง เกาะสมุย เกาะพงัน (Suratthani Province Office of Tourism and Sport, 2014)
ซึ่งการท่องเที่ยวทางทะเลของอ�ำเภอเกาะสมุยเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทั้งยังมีกิจกรรม
ให้นักท่องเที่ยวเลือกมากมาย ท�ำให้เป็นที่ดึงดูดใจและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน ส่งผลให้มีปริมาณ
นักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว มีลูกค้ามาใช้บริการเป็นจ�ำนวนมาก
เช่น ร้านอาหาร ธุรกิจน�ำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจโรงแรม
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การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
ธุรกิจโรงแรม เนื่องจากการเปิดเสรี 32 ต�ำแหน่ง ท�ำให้พนักงานที่มีคุณภาพและท�ำงานแบบมืออาชีพ
สามารถย้ายที่ไปท�ำงานยังต่างประเทศมากขึ้น เพราะค่าตอบแทนและสวัสดิการที่สูงกว่า และนอกจากนี้
โรงแรมไทยต้องเผชิญปัญหาต้นทุนแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการขาดงานและลาออกของพนักงาน
โรงแรมที่ เ ปิ ด ใหม่ ส ่ ว นมากไม่ ต ้ อ งการลงทุ น พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จึ ง เกิ ด การดึ ง ตั ว บุ ค ลากรที่ มี
ประสบการณ์ไป (Wailerdsak, N. & Masjirapa, N., 2016) ดังนั้นโรงแรมแต่ละแห่งต้องปรับกลยุทธ์
การบริหารบุคคล เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านโรงแรม ซึ่งการท�ำงานในธุรกิจโรงแรม
เป็นการให้บริการที่ต่อเนื่องกันตลอด ไม่มีวันหยุดเหมือนธุรกิจประเภทอื่น และเป็นระบบการท�ำงานที่มี
ความเกี่ยวข้องกับบุคลากรหลากหลายฝ่าย ทั้งหมดนี้ล้วนแต่มีอายุ ประสบการณ์ท�ำงาน ความคิด ความเชื่อ
ระยะเวลาในการท� ำ งาน การศึ ก ษาและภู มิ ห ลั ง ที่ แ ตกต่ า งกั น แต่ ต ้ อ งมาปฏิ บั ติ ง านภายใต้ วิ ธี ป ฏิ บั ติ
นโยบาย สภาพแวดล้อม และบรรยากาศในองค์กรเดียวกัน จึงส่งผลต่อพฤติกรรมการท�ำงานของพนักงาน
(Limyothin, P., 2012) แนวทางการด�ำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์อันมีค่าของโรงแรม โดยการท�ำให้พนักงาน
ท�ำงานอย่างมีความสุข มีความรู้สึกและมีจิตใจที่อยากจะท�ำงานกับองค์กรด้วยความเต็มใจ ความผูกพัน
ต่อองค์กร (Employee Engagement) จึงเป็นปัจจัยที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งที่จะรักษาพนักงานให้อยู่กับ
องค์กร (Nantapornwinyu, N., 2008) หากต้องการให้พนักงานสร้างผลงานที่ดี ก็ต้องสร้างให้พนักงาน
ผูกพันต่อองค์กร เพราะความผูกพันนั้นจะท�ำให้พนักงานทุ่มใจท�ำงานเกินหน้าที่ (Atthanit, R., 2011)
การบริหารธุรกิจโรงแรมให้ประสบความส�ำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิผล
เป็นส�ำคัญ (Rungruang, U., 2012) แต่ธุรกิจโรงแรมและที่พักไม่ค่อยให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กซึ่งมากกว่าร้อยละ 50 ต้องล้มและปิดตัวลง
เนื่องมาจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ (Kachornnan, N., 2008) ดังนั้น ทรัพยากร
มนุษย์จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของธุรกิจโรงแรมและที่พัก เพราะหากพนักงานท�ำงาน
อย่ า งมี ค วามสุ ข จะส่ ง ผลต่ อ การให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้ า รวมไปถึ ง การที่ พ นั ก งานมี ค วามภั ก ดี ต ่ อ องค์ ก ร
(Chongdamgerng, P., 2008) ด้วยเหตุนี้จึงสามารถน�ำไปสู่การเสริมสร้างความผูกพันในการท�ำงาน
และท�ำให้พนักงานมีความสุขในการปฏิบัติงาน การวิจัยนี้จึงต้องการส�ำรวจว่าพนักงานที่ปฏิบัติงานใน
ธุรกิจโรงแรมในอ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความความผูกพันต่อองค์กรมากน้อยเพียงใด
และหากพนักงานไม่มีความผูกพันกับองค์กร ปัจจัยใดเป็นสาเหตุที่ส�ำคัญของการไร้ซึ่งความผูกพันกับองค์กร
ดังกล่าวนั้น ผลการวิจัยนี้คาดหวังว่า จะน�ำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างความผูกพัน
ต่อองค์กรของธุรกิจโรงแรมในอ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ปั จ จั ย ลั ก ษณะงานของพนั ก งานโรงแรมในพื้ น ที่ อ� ำ เภอเกาะสมุ ย จั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี
2. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของพนั ก งานโรงแรมในพื้ น ที่ อ� ำเภอเกาะสมุ ย จั ง หวั ด                                                                 
สุราษฎร์ธานี
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรม
ในอ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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5. เป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการ ผู้สนใจศึกษา และหน่วยงานของรัฐน�ำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัย
ด้านอื่นต่อไป
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือ พนักงานระดับปฏิบัติการของโรงแรมในอ�ำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานีจ�ำนวน 509 โรงแรม ซึ่งประกอบด้วย 7 ต�ำบลได้แก่ ต�ำบลบ่อผุด ต�ำบลมะเร็ต ต�ำบล
แม่น�้ำ  ต�ำบลอ่างทอง ต�ำบลลิปะน้อย ต�ำบลหน้าเมืองและต�ำบลตลิ่งงาม (Suratthani Province Office
of Tourism and Sport, 2014) การก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส�ำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน
(Krejcie & Morgan, 1970) จากประชากรคือโรงแรมในอ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ�ำนวน
509 แห่ง ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 219 คน โดยเพิ่มขนาดตัวอย่างเป็น 246 คนในการศึกษาครั้งนี้ได้ท�ำ
การก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)
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เครื่องมือ
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม ได้สร้างขึ้นตามแนวทางของวัตถุประสงค์ของการวิจัย แบ่งออก
เป็น 3 ตอน และน�ำแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วมาตรวจหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา IOC (Index of
Congruence) โดยเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขข้อบกพร่อง
ได้ค่าเท่ากับ 0.67–1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคล ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Check List)
และชนิดปลายเปิด จะวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธกี ารแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ข้อมูลระดับปัจจัยลักษณะงานและระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมใน
พื้นที่อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
โรงแรมในพื้นที่อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis)
สรุปผลการวิจัย
1. พนักงานโรงแรมในอ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง
25–35 ปี ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. สถานภาพโสด ประสบการณ์ท�ำงาน 2–4 ปี
รายได้ต่อเดือน 12,000–18,000 บาท และท�ำงานในโรงแรมขนาดกลาง 30–100 ห้อง
2. พนักงานโรงแรมในอ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีระดับปัจจัยลักษณะงาน โดยภาพรวม
อยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง ได้ แ ก่ ด้ า นการได้ รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ ด้ า นสั ม พั น ธภาพกั บ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ และด้านโอกาสก้าวหน้าในการท�ำงาน ยกเว้นด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน
ด้านความส�ำเร็จในการปฏิบัติงาน และด้านสภาพแวดล้อมการท�ำงานอยู่ในระดับมาก
3. ระดั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของพนั ก งานโรงแรมในอ� ำ เภอเกาะสมุ ย จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านความเต็มใจทุ่มเทพยายามอย่างเต็มที่ในการท�ำงาน
เพื่ อ ประโยชน์ ข ององค์ ก ร ด้ า นความเชื่ อ มั่ น อย่ า งสู ง ในการยอมรั บ เป้ า หมายและค่ า นิ ย มขององค์ ก ร
และด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะด�ำรงสถานภาพการเป็นพนักงานขององค์กร
4. ผลสรุปความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรม
ในอ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันเชิงบวก อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 อยู่ในระดับสูง ซึ่งปัจจัยลักษณะงานที่มีค่าความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรมากที่สุด
คือ ด้านสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
5. ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณของความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในอ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัด   
สุ ร าษฎร์ ธ านี กั บ ปั จ จั ย ลั ก ษณะงาน ด้ า นสภาพแวดล้ อ มการท� ำ งาน ด้ า นการได้ รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ
ด้านสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ และด้านความส�ำเร็จในการปฏิบัติงาน
เท่ากับ 0.73 โดยที่ตัวพยากรณ์ทั้ง 5 ตัว สามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรม
7
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ในอ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร้อยละ 52 มีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ร้อยละ 44
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าน�้ำหนักความส�ำคัญของการพยากรณ์ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรม
ในอ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยวิธี Stepwise
ตัวพยากรณ์
(X1) ด้านสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
(X2) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
(X4) ด้านสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา
(X6) ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ
(X7) ด้านความส�ำเร็จในการปฏิบัติงาน
R = 0.73
R2= 0.52
SEest= 0.44
F= 55.11**
** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Beta
0.23
0.12
0.15
0.17
0.33

B
0.16
0.10
0.11
0.13
0.26

t
0.00*
0.00*
0.03*
0.01*
0.03*

VIF
1.82
1.28
1.33
1.40
1.63

จากตารางที่ 1 ผู้วิจัยท�ำการทดสอบ Multicollinearity ปรากฏว่า ค่า VIF ของตัวแปรปัจจัย    
ลักษณะงาน ทั้ง 5 ตัวแปร มีค่า 1.28 ถึง 1.63 ซึ่งน้อยกว่า 10 แสดงว่า ไม่มีปัญหาด้านความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันสูงเกินไป (Black, 2013) ค่าน�้ำหนักความส�ำคัญในรูปคะแนนมาตรฐานของ
ปัจจัย ลักษณะงาน ด้านสภาพแวดล้อมการท�ำงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านสัมพันธภาพกับ
ผู้บังคับบัญชา ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ และด้านความส�ำเร็จในการปฏิบัติงาน ส่งผลทางบวกต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในอ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีค่าเท่ากับ 0.23, 0.12, 0.15,
0.17 และ 0.33 โดยปัจจัยลักษณะงานด้านความส�ำเร็จในการปฏิบัติงานส่งผลทางบวกต่อความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในอ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีสูงสุด และปัจจัยลักษณะงาน
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือส่งผลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในอ�ำเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีต�่ำสุด
ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณของความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในอ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัด
สุ ร าษฎร์ ธ านี กั บ ปั จ จั ย ลั ก ษณะงาน ด้ า นสภาพแวดล้ อ มการท� ำ งาน ด้ า นการได้ รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ
ด้านสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ และด้านความส�ำเร็จในการปฏิบัติงาน
เท่ากับ 0.73 โดยที่ตัวพยากรณ์ทั้ง 5 ตัว สามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรม
ในอ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร้อยละ 52 มีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ร้อยละ 44
สามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนน ได้ดังนี้
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1. สมการคะแนนมาตรฐาน
Z = 0.230(X1) + 0.124(X2) + 0.155(X4) + 0.175(X6) + 0.330(X7)
2. สมการคะแนนดิบ
Y = 0.908 + 0.165(X1) + 0.106(X2) + 0.115(X4) + 0.132(X6) + 0.265(X7)
อภิปรายผล
1. ระดับความเหมาะสมของปัจจัยลักษณะงานของพนักงานโรงแรมในอ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
พนักงานโรงแรมในอ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีระดับความเหมาะสมของปัจจัยลักษณะงาน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสภาพแวดล้อมการท�ำงาน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Punruang, W. (2008) ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในความเพียงพอ
ของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ส�ำนักงาน ในขณะที่ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ไม่สอดคล้องกับ
งานวิ จั ย ของ Intachak, S. (2009) ที่ว่ า ระดั บความพึ ง พอใจด้ า นการยอมรั บนั บถื อ อยู ่ ในระดั บมาก
ส่วนด้านโอกาสก้าวหน้าในการท�ำงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Keawsri, K. (2007) ผลการวิจัยพบว่า
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การได้รับโอกาสในการวิจัยต่อหรือฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพจากองค์กร การได้รับการสนับสนุนให้ด�ำรงต�ำแหน่งที่สูงขึ้นเมื่อมีคุณสมบัติและประสบการณ์
มากพอ แต่ไม่สอดคล้องคือ โอกาสในการแสดงความสามารถให้ผู้บังคับบัญชาประจักษ์อย่างสม�่ำเสมอ
ขณะที่ ด้านสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา สอดคล้องกับงานวิจัยของ Mahawansu, C. (2007) พบว่า
ผู้บริหารงานทรัพยากรบุคคลในธุรกิจโรงแรมมีความคิดเห็นอันเนื่องมาจากสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา
ในระดับปานกลาง ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาให้ค�ำปรึกษาช่วยเหลือในเรื่องงาน และการมอบหมายงานของ
ผู้บังคับบัญชามีความเป็นธรรมต่อพนักงาน
2. ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในอ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พนักงานโรงแรมในอ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีระดับความผูกพันต่อองค์กร โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากทุกด้านเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเชื่อมั่นอย่างสูงในการยอมรับเป้าหมาย
และค่านิยมขององค์กรสอดคล้องกับงานวิจัยของ Supanapat, R. (2011) และ Tanphan, I. (2013)
ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นในระดับมาก ได้แก่ รู้สึกภาคภูมิใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรม
โรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดจะท�ำงานด้วย แต่ไม่สอดคล้องคือรู้สึกว่าการเข้ามาท�ำงานกับโรงแรมนี้
เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาด ส่วนด้านความเต็มใจทุ่มเทพยายามอย่างเต็มที่ในการท�ำงานเพื่อประโยชน์ของ
องค์กรสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chongdamgerng, P. (2008) พบว่า พนักงานของโรงแรมมีความผูกพัน
ต่อองค์กรในด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทให้กับงาน และพยายามปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ พนักงาน
มีความเต็มใจที่จะท�ำงานแม้ว่างานที่ได้รับมอบหมายนั้นจะอยู่นอกเหนือต�ำแหน่ง อยู่ในระดับมากเช่นกัน
ในขณะที่ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะด�ำรงสถานภาพการเป็นพนักงานขององค์กร สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Isavapa, S. (2011) ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีความเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กรด้าน
ความปรารถนาที่จะคงอยู่หรือเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป พนักงานเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ท�ำงาน
ในองค์กรแห่งนี้ตลอดไป อยู่ในระดับมากเช่นกัน
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมใน
อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีดังนี้
ผลการสรุปความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรม
ในอ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 อยู่ในระดับสูงซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Subprawong, K. et al. (2015) ได้ศึกษาอิทธิพลของ
ความพึงพอใจในการท�ำงานและการเห็นคุณค่าในตนเองที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กรเมื่อควบคุมและ
ไม่ควบคุมปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานโรงแรม พบว่า ความพึงพอใจในการท�ำงานมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ
0.703
จากผลการวิจัยปัจจัยลักษณะงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในอ�ำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าด้านความส�ำเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อมการท�ำงาน ด้านการได้รับ
การยอมรับนับถือด้านสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชาและด้านเงินเดือนและสวัสดิการส่งผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในอ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีดังตารางที่ 1 ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษา
แนวคิดที่มีความสอดคล้องและศึกษาแนวทางการน�ำไปใช้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ปัจจัยลักษณะงานด้านสภาพแวดล้อมการท�ำงาน ส่งผลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานโรงแรมในอ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Chaiyasain, C. &
Weerakit, N. (2014) พบว่า สภาพแวดล้อมการท�ำงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงาน คือ การให้
ความส�ำคัญกับระเบียบและกฎกติกา ที่ก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด การวางแผนเพื่อรับมือกับปัญหา การมี
กระบวนการท�ำงานที่ชัดเจน และการเสริมสร้างบรรยากาศของการท�ำงานเป็นทีม สอดคล้องกับผลการ
วิจัยของ Wellins & Bernthal (2012) พบว่า สภาพแวดล้อมที่สร้างความผูกพันเป็นการสร้างแรงจูงใจใน
การท� ำ งานให้กับพนัก งาน ท�ำให้พ นัก งานทุ ่ ม เทแรงกายในการท� ำ งานซึ่ ง จะกลายมาเป็ นพนั ก งานที่ มี
ความผูกพัน ผลประโยชน์ในระยะยาวที่เกิดกับองค์กร คือ องค์กรจะมีลูกจ้างที่จงรักภักดีและพึงพอใจ
เพิ่มอัตราการคงอยู่ของพนักงาน มีความสามารถในการสร้างก�ำไรมากขึ้น รวมทั้งมีรายได้เติบโตมากขึ้น
แต่ผลการวิจัยของพนักงานโรงแรมในสหรัฐอเมริกาของ Lee (2012) พบว่า สภาพแวดล้อมการท�ำงานที่มี
อิทธิพลต่อการท�ำให้พนักงานขาดความผูกพันคือ กฎระเบียบและกติกาที่ก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัดมากเกินไป
2. ปัจจัยลักษณะงานด้านความส�ำเร็จในการปฏิบัติงานส่งผลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานโรงแรมในอ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยที่พนักงานสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายได้ส�ำเร็จตามก�ำหนดเวลาและมีประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท�ำงานให้ส�ำเร็จ
ได้ด้วยตนเองได้รับโอกาสริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดผลดีต่อโรงแรมอยู่เสมอและได้รับค�ำชมเชยจาก
ผู้บังคับบัญชาถึงความส�ำเร็จในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดความส�ำเร็จในการปฏิบัติงาน
ของ Rungruang, U. (2012) คือการที่บุคคลท�ำงานตามความสามารถแห่งสติปัญญาได้อย่างอิสระ
จนได้รับความส�ำเร็จเป็นอย่างดี   ท�ำให้เกิดความรู้สึกภูมิใจและปลาบปลื้มในผลส�ำเร็จแห่งงานนั้น ในขณะที่
Sriwiset, B. (2007) มีแนวคิดว่า มีคนเป็นจ�ำนวนมากที่ต้องการความส�ำเร็จในการท�ำงานและพอใจ
ในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์งานที่มีความส�ำคัญให้แก่บริษัท ถ้าผู้บริหารยอมรับในข้อนี้ก็ย่อมสนับสนุนให้
พนักงานได้มีโอกาสที่จะประสบความส�ำเร็จในการท�ำงานตามศักยภาพของแต่ละบุคคล แต่อย่างไรก็ตาม
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โรงแรมควรตั้งจุดมุ่งหมายหรือความคาดหวังให้ชัดเจนเพราะจะท�ำให้พนักงานรู้ว่าผลลัพธ์ท่ีองค์กรต้องการ
คืออะไร และควรปฏิบัติตัวอย่างไร ที่ส�ำคัญนายจ้างต้องเปิดโอกาสให้พนักงานได้ท�ำในสิ่งที่พวกเขาท�ำได้
ดีที่สุด และควรแสดงความเอาใจใส่ต่อพนักงาน ซึ่งแนวทางเหล่านี้จะช่วยสร้างให้พนักงานมีความผูกพัน
ต่อองค์กรเพิ่มมากขึ้น (Gallup Organization, 2008)
3. ปัจ จัยลัก ษณะงานด้านการได้ รั บการยอมรั บนั บถื อ ส่ ง ผลทางบวกต่ อ ความผู ก พั นต่ อ องค์ กร
ของพนักงานโรงแรมในอ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยที่พนักงานโรงแรมจะได้รับการยอมรับ
จากเพื่อนร่วมงาน ด้านผลการปฏิบัติงานเมื่อแก้ปัญหาจากการท�ำงานได้ส�ำเร็จจะได้รับการยอมรับจาก
หน่ ว ยงาน และรวมถึ ง ได้ รั บ การยกย่ อ งผลงานจากผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาอยู ่ เ สมอ สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ
Klinchoysukon, T. (2009) การได้รับการยอมรับนับถือจากนายจ้างหรือเพื่อนร่วมงานเป็นสิ่งที่บุคคล
ท�ำงานต้องการและท�ำให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรได้ เช่น การได้รับการยกย่องชมเชยในผลส�ำเร็จของงาน
การกล่าววิจารณ์การท�ำงานและการเชื่อถือในผลงาน ซึ่งสอดคล้องกับ Supanapat, R. (2011) ได้ให้แนวคิด
ว่าการได้รับการยอมรับ นับถือเป็นการได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้มาขอรับ
ค�ำปรึกษา หรือบุคคลในหน่วยงาน เป็นรูปแบบของการยกย่องชมเชยขณะที่ Nugulingaree, S. (2012)
กล่าวว่าการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานเป็นสิ่งที่บุคคลท�ำงานต้องการ
และท�ำให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรได้
4. ปัจจัยลักษณะงานด้านสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชาส่งผลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานโรงแรมในอ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยที่ผู้บังคับบัญชายินดีรับฟังความคิดเห็น
อยู่เสมอผู้บังคับบัญชาให้ความส�ำคัญกับการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำช่วยเหลือในเรื่องงานอยู่เสมอ ได้รับ
การดูแลเอาใจใส่จากผู้บังคับบัญชาในการท�ำงานเป็นอย่างดีและการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา
มีความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคนสอดคล้องกับ Inthapat, S. (2007) ได้ให้แนวคิดว่า หัวหน้างานและ
ฝ่ายจัดการ ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง ย่อมมีอิทธิพลต่อคนท�ำงานเป็นอย่างมาก เพราะเป็นผู้มีอ�ำนาจใน
การก�ำหนดนโยบาย ถ้าหัวหน้างานหรือฝ่ายจัดการมีความยุติธรรม และเป็นกันเองแล้ว คนงานก็ท�ำงานได้
อย่างสบายใจ ซึ่งสอดคล้องกับ Homrareun, A. (2009) กล่าวว่า การปกครองบังคับบัญชา คือ ความสามารถ
ของผู ้ บั ง คับบัญชา ในการด�ำเนินงานมีค วามยุ ติ ธรรม และมี ความสามารถในการบริ ห าร สามารถให้
ค�ำปรึกษาแนะน�ำ  และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน Supanapat, R. (2011) ให้แนวคิดว่าผู้ร่วมงาน
ย่อมปรารถนาที่จะมีผู้น�ำหรือหัวหน้างานที่มีความรู้ความสามารถ เพราะหัวหน้างานนั้นเป็นจุดรวมแห่ง
พลังรวมของการท�ำงาน เป็นผู้ที่สามารถประสานทั้งงานและน�้ำใจของคนในองค์การ ให้ปฏิบัติงานร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้น�ำยังเป็นตัวอย่างในการท�ำงานและปฏิบัติตนอีกด้วย   
5. ปัจจัยลักษณะงานด้านเงินเดือนและสวัสดิการส่งผลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานโรงแรมในอ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยที่รายได้ที่ได้รับอยู่มีความยุติธรรม รายได้ท่ี
ได้ รั บ เหมาะสมกั บ ความรู ้ แ ละความสามารถสวั ส ดิ ก ารด้ า นการรั ก ษาพยาบาลที่ ไ ด้ รั บ จากโรงแรม
มีความเพียงพอ รายได้ที่ได้รับเพียงพอต่อการครองชีพ และอาหารพนักงานที่โรงแรมจัดให้มีความเพียงพอ
สอดคล้องกับแนวคิดค่าตอบแทนของ Sattayatham, P. (2007) กล่าวว่า เงินหรืออย่างหนึ่งอย่างใด
ที่ลูกจ้างสามารถน�ำไปใช้เป็นเครื่องมือ ในการสนองความต้องการของตนได้ ค่าจ้างที่เหมาะสม ยุติธรรม
และเท่าเทียมกัน มีผลโดยตรงกับความผูกพันต่อองค์กร ค่าตอบแทนที่มากเพียงพอต่อการครองชีพจะท�ำให้
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คนมีความพึงพอใจในการท�ำงานสูงกว่าคนที่มีค่าตอบแทนต�่ำ  ขณะที่ Nugulingaree, S. (2012) กล่าวว่า
ค่าตอบแทน คือ รายได้ ค่าจ้างประจ�ำเดือนที่เป็นธรรมซึ่งบุคคลได้รับอันเป็นผลตอบแทนจากการท�ำงาน
ของบุคคลนั้น หากบุคคลได้รับเงินเดือนที่เป็นธรรมจะส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตมีความพึงพอใจในงานที่
ท�ำและมีผลต่อความภักดีกับบริษัท ทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Treeprasitchai, T. (2015) กล่าวว่า
เงิ น เดื อ นหรื อ รางวั ล ค่ า ตอบแทนที่ มี ค วามชั ด เจนและเหมาะสมกั บ ความสามารถและผลงานสามารถ
สร้างความผูกพันต่อองค์กรได้
ข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในอ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สามารถน�ำผลที่ได้มาเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรม
ในอ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในประเด็นส�ำคัญ ดังนี้
1. ด้านสภาพแวดล้อมการท�ำงาน ผู้ประกอบการโรงแรมควรเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
เพราะถ้าสภาพแวดล้อมการท�ำงานเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรม
เพิ่มขึ้น 0.165 หน่วย ดังนั้น ผู้ประกอบการโรงแรมควรจะปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยและอุปกรณ์เครื่องมือใน
การปฏิ บั ติ ง านให้ มี ค วามทั น สมั ย อยู ่ เ สมอ รวมถึ ง สภาพแวดล้ อ มและสถานที่ ท� ำ งานให้ เ ป็ น สั ด ส่ ว น
จะช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการท�ำงานให้แก่พนักงาน
2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือผู้บังคับบัญชาควรเสริมสร้างการได้รับการยอมรับนับถือเพราะ
ถ้าการได้รับการยอมรับนับถือเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรม
เพิ่มขึ้น 0.106 หน่วย ดังนั้นผู้บังคับบัญชาควรจะให้การยอมรับในผลจากการปฏิบัติงานของพนักงาน
แสดงออกถึ ง การยอมรั บ ในความคิ ด หรื อ ความสามารถของบุ ค คล เพื่ อ เป็ น การเสริ ม สร้ า งก� ำ ลั ง ใจใน
การท�ำงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
3. ด้ า นสั ม พั น ธภาพกั บ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาผู ้ บ ริ ห ารหรื อ หั ว หน้ า งานกั บ พนั ก งานควรเสริ ม สร้ า ง
สัมพันธภาพที่ดีต่อกันเพราะถ้าสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชาเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้ความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมเพิ่มขึ้น 0.115 หน่วย ดังนั้นผู้บริหารหรือหัวหน้างานควรจะแบ่งหน้าที่
การท�ำงานให้แก่พนักงานด้วยความเป็นธรรม รับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากพนักงาน อีกทั้งต้อง
ดูแลเอาใจใส่ คอยให้ค�ำปรึกษาและช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาจากการปฏิบัติงาน
4. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการผู้บริหารควรเสริมสร้างรายได้และสวัสดิการแก่พนักงานให้ดีย่ิงขึ้น
เพราะถ้าเงินเดือนและสวัสดิการเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรม
เพิ่มขึ้น 0.132 หน่วย ดังนั้นผู้บริหารควรจะพิจารณาอัตราเงินเดือนให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ และเพียงพอต่อการครองชีพของพนักงาน อีกทั้งสวัสดิการด้านอาหารและการรักษาพยาบาล
ก็ควรเหมาะสมเช่นกัน
   5. ด้ า นความส�ำเร็จในการปฏิบัติงาน ผู ้ บริ ห ารควรเสริ ม สร้ า งให้ พ นั ก งานเห็ นความส� ำ คั ญ ของ
ความส�ำเร็จในการปฏิบัติงาน เพราะถ้าพนักงานมีความส�ำเร็จในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมเพิ่มขึ้น 0.265 หน่วย ดังนั้นผู้บริหารควรจะแสดงออกถึง
การยกย่องชมเชยเมื่อพนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ส�ำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย การริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน
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ที่เกิดผลดีต่อองค์กร และการที่พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ย่อมจะท�ำให้พนักงาน
รู้สึกพึงพอใจจากความส�ำเร็จในการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะเพื่อการท�ำวิจัยต่อไป
1. ปัจจัยลักษณะงานด้านรายได้และสวัสดิการเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานโรงแรม ดังนั้นประเด็นที่ควรวิจัยต่อไปคือ ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และสวัสดิการกับ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรม
2. จากการวิเคราะห์ข้อมูล ประเด็นที่พนักงานส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญคือต้องการได้รับการพัฒนา
ทักษะในการท�ำงาน ดังนั้น ควรวิจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานโรงแรมในอ�ำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. ควรศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของโรงแรมกับพนักงานในระดับที่สูงขึ้น เพื่อจะได้น�ำผลการวิจัย
ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาองค์กรต่อไป
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