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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานพนักงานโรงแรม (2) เพื่อ
ศึกษาความผูกพันองค์กรของพนักงานโรงแรม แยกตามลักษณะส่ วนบุคคล และ (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของ
คุณภาพชีวติ การทํางานกับระดับความผูกพันองค์กรพนักงานโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สี ลม
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม โดยมีขอ้ คําถามเพื่อวัดคุณภาพชีวิตการทํางาน 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านผลตอบแทน ด้านสิ่ งแวดล้อมถูกสุ ขลักษณะและความปลอดภัย ด้านการพัฒนาศักยภาพของผูท้ าํ งาน ด้าน
ลักษณะการบริ หาร และด้านการเติบโตและมัน่ คงในงาน และอีกส่ วนหนึ่ ง คือ การวัดความผูกพันต่อองค์กร 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านความเชื่อมัน่ ในองค์กร ความเต็มที่จะปฎิบตั ิงานเพื่อองค์กร และความต้องการที่จะรักษาความเป็ นส่ วนหนึ่ ง
องค์กร
ผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ว่า 1) ระดับความผูกพันองค์กรของพนักงานโรงแรม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ที่ สุ ด โดยหากพิ จารณารายด้าน พบว่า ความต้องการที่ จะรั กษาความเป็ นส่ วนหนึ่ งองค์ก รอยู่ในระดับมากที่ สุด
รองลงมา คือ ด้านความเชื่ อมัน่ ในองค์กร และลําดับท้ายสุ ด คือ ความเต็มใจที่จะปฏิบตั ิงานเพื่อองค์กร 2) พนักงาน
โรงแรมมีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูใ่ นระดับมาก โดยหากพิจารณารายด้าน พบสองลําดับแรก คือ ด้านการ
เติบโตและมัน่ คงในงานและด้านการพัฒนาศักยภาพของผูท้ าํ งาน ลําดับถัดไปคือ ด้านสิ่ งแวดล้อมถูกสุ ขลักษณะและ
ปลอดภัย ด้านลักษณะการบริ หาร ตามลําดับ และลําดับท้ายสุ ด คื อด้านผลตอบแทน ส่ วนปั จจัยส่ วนบุ คคลพบว่า
พนักงานโรงแรมที่ มีตาํ แหน่ งงาน รายได้ และลักษณะงานที่ แตกต่างกัน จะมี ระดับความผูกพันองค์กรแตกต่างกัน
อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ แต่ไม่แตกต่างกันเมื่ อจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึ กษา และอายุงาน 3)
สําหรับคุณภาพชี วิตการทํางาน ในสามด้านและในภาพรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความผูกพันองค์กร อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ มีเพียงสองด้าน คือ ด้านสิ่ งแวดล้อมถูกสุ ขลักษณะและความปลอดภัย และด้านการพัฒนาศักยภาพ
ของผูท้ าํ งาน ที่ไม่มีผลกับความผูกพันองค์กร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
คําสํ าคัญ: คุณภาพชีวติ การทํางาน, ความผูกพันองค์กร

ABSTRACT
The objectives of this study were (1) to study the level of working life quality of operation staff of Holiday
Inn Silom; (2) ) to study the level of organizational commitment with different personal qualities; and (3) to study
the relationship between organizational commitment and working life quality of operation staff studied.
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Data collection was done through questionnaires which comprised of questions measuring the 5 components
of quality of work life, including adequate and fair compensation, Safety and healthy conditions, immediate
opportunity use and develop human capabilities, constitutionalism in the work organization, future opportunity for
continued growth and security. Another part of the questionnaire contained questions measuring those 3 aspects of
organizational commitment which were continuance commitment, normative commitment and affective commitment.
The findings revealed that 1) Hotel staff had organization commitment in highest level for all aspects,
descendingly ranking from affective commitment, continuance commitment and normative commitment respectively.
2) Hotel staff had quality of work in high level for all aspects, descendingly ranking from future opportunity for
continued growth and security and immediate opportunity use and develop human capabilities, safety and healthy
conditions, constitutionalism in the work organization and adequate and fair compensation respectively. And hotel
staff’s organizational commitment level was significantly different for job level, income and job position but it was
not different for gender, age, marital status, educational level and job’s age. 3) Three components of quality of work
life were positively correlated to the organizational commitment at .05 statistically significant level except safety and
healthy conditions and immediate opportunity use and develop human capabilities.
Keywords: Quality of work life, Organizational Commitment
1. บทนํา
จากการเติ บโตอย่างต่อเนื่ องของธุ รกิ จท่องเที่ ยว ส่ งผลให้ภาคธุ รกิ จโรงแรมเกิ ดการแข่งขันที่ รุนแรง มี
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจโรงแรมเพิ่มมากขึ้น เกิดการลงทุนขยายธุ รกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ สําหรับในประเทศ
นั้นเกิดขึ้นทั้งในกรุ งเทพฯและต่างจังหวัด (กรุ งเทพธุ รกิจ, 2560) จากภาวะที่จาํ นวนโรงแรมเพิ่มมากขึ้นดังกล่าว จึ ง
ส่ งผลทําให้มีความต้องการด้านบุคลากรเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย สําหรั บธุ รกิ จโรงแรมนั้นถื อว่าบุ คลากรเป็ นส่ วน
สําคัญยิง่ ในการสร้างความสําเร็ จให้กบั องค์กร ทั้งนี้ เนื่ องจากโรงแรมเป็ นธุ รกิจประเภทให้บริ การ ความพึงพอใจของ
ลูกค้า จึงเป็ นเรื่ องที่ผบู ้ ริ หารต้องให้ความสําคัญเป็ นอันดับต้นๆ ซึ่ งสําหรับลูกค้าแล้วการจะเลือกใช้บริ การที่โรงแรม
ใดจึงมักจะมีความคาดหวังที่จะได้รับการบริ การอันเป็ นเลิศและน่าประทับใจ คุณค่าการบริ การที่ดีและน่าประทับใจ
เหล่านั้น ล้วนเกิดจากความทุ่มเทและตั้งใจของพนักงานโรงแรมทั้งสิ้ น ดังนั้นจึงถือเป็ นเรื่ องสําคัญสําหรับผูบ้ ริ หาร ที่
จําเป็ นจะต้องใส่ ใจดูแลพนักงาน ให้มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี เพื่อความผูกพันและจงรักภักดีต่อองค์กร เพราะเมื่อ
พนักงานมี ความผูกพันต่อองค์กรแล้ว เขาเหล่านั้นก็จะมุ่ งมัน่ ทุ่มเทเพื่อความสําเร็ จในงานและเพื่อเป้ าหมายของ
โรงแรมอย่างเต็มกําลังความสามารถ สําหรับการศึกษาครั้งนี้ จะเป็ นการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพัน
องค์กรของพนักงานโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สี ลม กรุ งเทพฯ ซึ่ งย่านสี ลมเป็ นย่านธุ รกิจ ที่มีนกั ท่องเที่ยวจํานวนมากให้
ความสนใจเข้าใช้บริ การ กล่าวได้วา่ พนักงานโรงแรม ถือเป็ นหัวใจสําคัญสําหรับโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สี ลม เช่นกัน
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2. กรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ และสมมติฐานการวิจัย
กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้นที่ตอ้ งการจะศึกษา
ลักษณะส่ วนบุคคล
-

ตัวแปรตามที่ตอ้ งการจะศึกษา

เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รายได้
อายุงาน
ระดับตําแหน่งงาน
ลักษณะงาน
ประสบการณ์ในงาน

ระดับความผูกพันต่อองค์กร
- ด้านความเชื่อมัน่ ในองค์กร
- ความเต็มใจที่จะปฏิบตั ิงานเพื่อองค์กร
- ความต้องการที่จะรักษาความเป็ นส่ วนหนึ่งองค์กร

คุณภาพชีวติ ในการทํางาน
-

ด้านผลตอบแทน
ด้านสิ่ งแวดล้อมถูกสุ ขลักษณะและความปลอดภัย
ด้านการพัฒนาศักยภาพของผูท้ าํ งาน
ด้านลักษณะการบริ หาร
ด้านการเติบโตและมัน่ คงในงาน

วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวติ การทํางานพนักงานโรงแรม
2) เพื่อศึกษาความผูกพันองค์กรของพนักงานโรงแรม แยกตามลักษณะส่ วนบุคคล
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพชีวิตการทํางานกับระดับความผูกพันองค์กรพนักงานโรงแรมฮอลิเดย์
อินน์สีลม
สมมติฐานการวิจัย
1) พนักงานโรงแรมที่มีลกั ษณะส่ วนบุคคล ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ อายุงาน ลักษณะ
งาน และระดับตําแหน่งงาน แตกต่างกัน มีระดับความผูกพันองค์กรแตกต่างกัน
2) ประสบการณ์ในงานและคุ ณภาพชี วิตการทํางาน มี ความสัมพันธ์ทางบวก กับความผูกพันองค์กรของ
พนักงานโรงแรม
3. การดําเนินการวิจัย
ประชากรในการศึ กษาครั้ งนี้ คื อ พนักงานโรงแรมฮอลิ เดย์อินน์สีลม จํานวนพนักงานทั้งหมด 469 ราย
(ข้อมู ล ณ วันที่ 31 มี นาคม 2560) การกําหนดกลุ่มตัวอย่างนี้ โดยใช้ตารางของเครจซี่ และมอร์ แกน (Krejcie and
Morgan:1970) โดยใช้ระดับค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 95% และมีความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 ซึ่ งทําให้ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 214 ราย ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
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โดยแจกแบบสอบถามให้กบั พนักงานโรงแรมฮอลิ เดย์อินน์สีลม แบบโควต้า แบ่ งออกเป็ น 12 แผนก จะใช้การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้ สถิติเชิงพรรณนา โดย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการบรรยาย
ลักษณะทัว่ ไป ระดับประสบการณ์ ในงาน ระดับความผูกพันและระดับคุ ณภาพชี วิตการทํางานของพนักงาน การ
เปรี ยบเที ยบระดับความคิ ดเห็ นต่อประสบการณ์ ในงาน คุ ณภาพชี วิตการทํางาน และความผูกพันต่อองค์กร โดย
ANOVA และ t-Test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และ การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทํางาน
กับความผูกพันต่อองค์กร โดย Regression Analysis ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
4. ผลการวิจัย
จากกลุ่มตัวอย่างพบว่า ลักษณะส่ วนบุคคลของพนักงานโรงแรมฮอลิเดย์อินน์สีลม ประกอบด้วยเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย โดยพนักงานหญิงคิดเป็ นร้อยละ 54.21 ด้านอายุ พบว่าอยูใ่ นช่วงอายุต้ งั แต่ 20 - 30 ปี มากถึงร้อยละ
41.59 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 31 - 40 ปี ร้อย 32.71 โดยส่ วนใหญ่ของพนักงานนั้น มีสถานภาพโสด ถึงร้อยละ 59.81
และโดยรวมมี ระดับการศึ กษาร้ อยละ 62.15 จบปริ ญญาตรี ด้านรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ( รวม Service Charge ) ของ
พนักงานพบว่า ร้อยละ 56.54 อยูใ่ นช่วงรายได้ 20,000 – 29,999 บาท สําหรับอายุงานของพนักงาน ร้อยละ 33.18 อยู่
ในช่วง 1 – 3 ปี และระดับตําแหน่งงานของกลุ่มตัวอย่างนั้นร้อยละ 71.03 เป็ นพนักงานระดับปฏิบตั ิการ ซึ่ งส่ วนใหญ่
เป็ นฝ่ ายอาหารและเครื่ องดื่ม ร้อยละ 34.11 รองลงมาเป็ นฝ่ ายแม่บา้ น คิดเป็ นร้อยละ 22.90 โดยพบว่า ส่ วนงาน Back
of the house มีมากกว่า Front of the house คิดเป็ นร้อยละ53.74 และ 46.26 ตามลําดับ
ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ผลการวิเคราะห์พบว่า พนักงานมีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวม
อยูใ่ นระดับมากทั้งห้าด้าน ซึ่ งแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าสถิติของระดับคุณภาพชีวติ ในการทํางาน (n=214)
ตัวแปร
ด้านผลตอบแทน
ด้านสิ่ งแวดล้อมถูกสุ ขลักษณะและปลอดภัย
ด้านการพัฒนาศักยภาพของผูท้ าํ งาน
ด้านลักษณะการบริ หาร
ด้านการเติบโตและมัน่ คงในงาน

ค่าสู งสุ ด
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

ค่าตํ่าสุ ด
1.50
2.33
1.50
2.00
1.50

ค่าเฉลี่ย
3.86
4.15
4.18
4.06
4.18

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.68
0.58
0.54
0.58
0.58

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการวิเคราะห์ระดับความผูกพันองค์กร พบว่า พนักงานมีระดับความผูกพันองค์กรโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มากที่สุดสองด้าน คือ ด้านความเชื่อมัน่ ในองค์กร และด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็ นส่ วนหนึ่ งองค์กร สําหรับ
ด้านความเต็มใจที่จะปฏิบตั ิงานเพื่อองค์กรนั้นระดับความผูกพันอยูในระดับมาก ซึ่ งแสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าสถิติของระดับความผูกพันองค์กร (n=214)
ตัวแปร
ด้านความเชื่อมัน่ ในองค์กร
ความเต็มใจที่จะปฏิบตั ิงานเพื่อองค์กร
ความต้องการที่จะรักษาความเป็ นส่ วนหนึ่งองค์กร
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
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ค่าตํ่าสุ ด
3.00
2.67
2.00

ค่าเฉลี่ย
4.26
4.20
4.32

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.56
0.61
0.59

แปลผล
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
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ระดับ ความผูกพันองค์ก รจําแนกตามระดับ ตําแหน่ งงาน ผลการวิเคราะห์ พ บว่า พนักงานที่ มี ร ะดับ
ตําแหน่งงานแตกต่างกัน จะมีระดับความผูกพันองค์กรแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านความ
ต้องการที่จะรักษาความเป็ นส่ วนหนึ่ งองค์กรโดยพนักงานระดับหัวหน้างานมีค่าเฉลี่ยดังกล่าวสู งกว่าพนักงานระดับ
ปฏิบตั ิการ ซึ่ งแสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันองค์กรของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับตําแหน่งงาน (n=214)

ด้านความเชื่อมัน่ ในองค์กร
ด้านความเต็มใจที่จะปฏิบตั ิงานเพื่อองค์กร

หัวหน้างาน
(n=62)
Mean S.D.
4.30 0.61
4.36 0.64

ปฏิบตั ิการ
(n=152)
Mean S.D.
4.24
0.54
4.13
0.58

ด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็ นส่ วนหนึ่ง
องค์กร

4.43

4.28

ตัวแปร

0.64

0.56

Levene's
F
2.27
1.25

p
0.13
0.26

t
0.62
2.50

df
212.00
212.00

p
0.53
0.01

4.41

0.04*

1.60

101.66

0.11

ผลการวิเคราะห์พบว่า พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (รวม Service Charge) แตกต่างกัน จะมีระดับความ
ผูกพันองค์กร แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ด้านความเต็มใจที่จะปฏิบตั ิงานเพื่อองค์กร โดยพนักงานที่มีรายได้
10,000 – 19,999 บาท มีความแตกต่างกับพนักงานที่มีรายได้มากกว่า 40,000 บาท และ พนักงานที่มีรายได้ 20,000
– 29,999 บาท มีความแตกต่างกับพนักงานที่มีรายได้มากกว่า 40,000 บาท ซึ่ งแสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันองค์กรของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (n=214)
ความคิดเห็น

N

Mean

S.D.

Levene's
F

แหล่ง
ความ

SS

df

MS

F

p

ผลการ
ทดสอบ
รายคู่

แปรปรวน

ด้านความเต็มใจที่จะปฏิบตั ิงานเพื่อองค์กร
1. 10,000 – 19,999 บาท

47

4.09

0.52

b.g.

3.75

3.00

1.25

1<4

2. 20,000 – 29,999 บาท

121

4.16

0.65

w.g.

75.30

210.00

0.36

2<4

3. 30,000 – 39,999 บาท

21

4.24

0.66

Total

79.05

213.00

4. 40,000 บาท ขึ้นไป

25

4.55

0.42

3.49

0.02*

4.20

จากผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ ระหว่างประสบการณ์ในงานและคุณภาพชีวิตการทํางานกับ
ความผูกพันองค์กร ที่ มีความสัมพันธ์อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 พบอันดับสู งสุ ด คื อ ด้านการพัฒนา
ศักยภาพกับด้านลักษณะการบริ หาร (r = 0.67) ส่ วนอันดับตํ่าสุ ด คื อ ความคาดหวังได้รับการตอบสนองกับด้าน
สิ่ งแวดล้อมถูกสุ ขลักษณะและปลอดภัย (r = 0.23) ซึ่ งแสดงดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเมทริ กซ์สัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในงานและ
คุณภาพชีวติ การทํางานกับความผูกพันองค์กร
ตัวแปร

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1.00

2

0.55**

1.00

3

0.32**

0.42**

1.00

4

0.34**

0.31**

0.35**

1.00

5

0.29**

0.45**

0.38**

0.45**

1.00

6

0.48**

0.46**

0.39**

0.51**

0.52**

1.00

7

0.36**

0.39**

0.23**

0.56**

0.51**

0.67**

1.00

8

0.42**

0.51**

0.37**

0.38**

0.48**

0.63**

0.59**

1.00

9

0.32**

0.26**

0.37**

0.46**

0.35**

0.45**

0.48**

0.44**

1.00

10

0.40**

0.28**

0.31**

0.48**

0.44**

0.47**

0.49**

0.46**

0.56**

1.00

11

0.42**

0.37**

0.30**

0.44**

0.39**

0.52**

0.49**

0.52**

0.58**

0.65**

1.00

Mean

3.97

4.14

4.18

3.86

4.15

4.18

4.06

4.18

4.26

4.20

4.32

S.D.

0.58

0.63

0.59

0.68

0.58

0.54

0.58

0.58

0.56

0.61

0.59

หมายเหตุ : 1. ความสําคัญต่อองค์กร

2. ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับเพือ่ นร่วมงาน 3. ความคาดหวังได้รบั การตอบสนอง
4. ด้านผลตอบแทน
5. ด้านสิง่ แวดล้อมถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
6. ด้านการพัฒนาศักยภาพ
7. ด้านลักษณะการบริหาร
8. ด้านการเติบโตและมันคงในงาน
่
9.ด้านความเชือ่ มันในองค์
่
กร
10. ด้านความเต็มใจทีจ่ ะปฏิบตั งิ านเพือ่ องค์กร
11. ความต้องการทีจ่ ะรักษาความเป็ นส่วนหนึ่งองค์กร

จากผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ของความสัมพันธ์ ระหว่างประสบการณ์ในงานและคุณภาพชีวิตการ
ทํางานกับความผูกพันองค์กร ที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า คุณภาพชีวิตการทํางาน
สามด้าน และโดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความผูกพันองค์กร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ มีสองด้าน คือ ด้าน
สิ่ งแวดล้อมถูกสุ ขลักษณะและความปลอดภัย และด้านการพัฒนาศักยภาพของผูท้ าํ งาน ที่ ไม่มีผลกับความผูกพัน
องค์กร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยค่าตัวแปรด้านความสําคัญต่อองค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับ
เพื่อนร่ วมงาน ความคาดหวังจะได้รับการตอบสนอง ด้านผลตอบแทน ด้านสิ่ งแวดล้อมถูกสุ ขลักษณะและปลอดภัย
ด้านการพัฒนาศักยภาพของผูท้ าํ งาน ด้านลักษณะการบริ หาร และด้านการเติบโตและมัน่ คงในงานนั้น สามารถอธิ บาย
ถึงความเชื่อมัน่ ในองค์กรได้ 48.7%
โดยหากค่าการเติ บโตและมัน่ คงในงานเพิ่มขึ้ นหนึ่ งหน่ วย จะทําให้ค่าความผูกพันองค์กรเพิ่มขึ้ น 0.19
รองลงมาคื อ ค่าผลตอบแทนและค่าความสําคัญต่อองค์กร หากเพิ่มขึ้ นหนึ่ งหน่ วย จะทําให้ค่าความผูกพันองค์กร
เพิ่มขึ้ น 0.16 สําหรั บค่าด้านการบริ หารเพิ่มขึ้ นหนึ่ งหน่ วย จะทําให้ค่าความผูกพันองค์กรเพิ่มขึ้ น 0.15 ซึ่ งแสดง
ตัวอย่างดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิ งพหุ ของความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในงานและคุณภาพชี วิตการ
ทํางานกับความผูกพันองค์กร
Unstandardized Coefficients
ตัวแปร

B

Std. Error

0.99

0.25

0.16
-0.09
0.10

0.05
0.05
0.05

0.16
0.07
0.07

ด้านลักษณะการบริ หาร
ด้านการเติบโตและมัน่ คงในงาน

ค่าคงที่
ประสบการณ์ ในงาน
ความสําคัญต่อองค์กร
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับเพื่อนร่ วมงาน
ความคาดหวังจะได้รับการตอบสนอง
คุณภาพชีวติ การทํางาน
ด้านผลตอบแทน
ด้านสิ่ งแวดล้อมถูกสุ ขลักษณะและปลอดภัย
ด้านการพัฒนาศักยภาพของผูท้ าํ งาน

Standardized Coefficients
Beta

t

Sig.

4.02

0.00

0.19
-0.12
0.11

2.99*
-1.74
1.93

0.00
0.08
0.05

0.05
0.05
0.07

0.21
0.09
0.07

3.36*
1.36
0.90

0.00
0.18
0.37

0.15

0.07

0.18

2.37*

0.02

0.19

0.06

0.22

3.09*

0.00

R Square = 0.506 Adjusted R-Square = 0.487 F = 26.281 (Sig = 0.000) *Significant level at 0.05
a. Dependent Variable: ความผูกพันองค์กร

5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
พนักงานโรงแรมมี ระดับคุ ณภาพชี วิตในการทํางานอยู่ในระดับมาก โดยหากพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
ผลตอบแทนเมื่ อเที ยบกับด้านอื่นแล้ว ถือว่ามี ค่าตํ่าสุ ด โดยค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดเกิ ดจาก คําถามการขึ้นเงิ นเดื อนพนักงาน ซึ่ ง
สามารถอธิ บายได้วา่ เกิดจากนโยบายการขึ้นเงินเดือนของโรงแรมเป็ นอัตราที่ไม่สูงนัก จากปี ที่ผา่ นมาอยูใ่ นอัตราร้อยละ
4 โดยอัตรานี้ ใช้ ฐานเงินเดือนเป็ นฐานในการคํานวณ ซึ่ งจะไม่รวมกับค่าบริ การ (Service Charge) อีกทั้งพนักงานส่ วน
ใหญ่ของโรงแรม เป็ นพนักงานระดับปฏิบตั ิการ ซึ่ งมีเงินเดือนไม่สูงมาก (รายได้หกั ค่าบริ การ) จึงส่ งผลให้ระดับค่าเฉลี่ย
ด้านผลตอบแทนตํ่ากว่าด้านอื่นๆ จากค่าระดับคุณภาพชี วิตโดยรวมอยู่ในระดับมากนั้น มี ความสอดคล้องกับงานวิจยั
ของธี ระวุฒิ ตรี ประสิ ทธิ์ ชัย (2558) ที่พบว่า คุณภาพชี วิตการทํางานทั้งห้าด้านนั้น มีภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก คือ ด้าน
ผลตอบแทน ด้านสิ่ งแวดล้อมที่ ถูกสุ ขลักษณะและมีความปลอดภัย ด้านลักษณะการบริ หารของผูบ้ ริ หารองค์กรและมี
ความปลอดภัย ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตทํางาน และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสอดคล้องกับงานวิจยั ของอร
รจนา เกตุแก้ว (2557) ที่พบระดับความคิดเห็น ด้านคุณภาพชีวิตการทํางานพนักงานอยูใ่ นระดับสู ง และยังสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของรพีพรรณ สุ พรรณพัฒน์ (2555) พบว่า ระดับความคิดเห็นความพึงพอใจในงานโดยรวม อยูใ่ นระดับค่อนข้าง
สู ง อันได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมการปฏิ บ ัติ งาน ด้านความเป็ นอิ สระในการปฏิ บ ัติ งาน ด้านคุ ณค่ าของงาน ด้าน
สัมพันธภาพวิชาชีพ และด้านบทบาทเชิงวิชาชีพ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของกมลชนก ยิง่ สกุล (2558) ที่พบ ระดับ
แรงจูงใจด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานอยูใ่ นระดับมากที่สุด และอยูใ่ นระดับมากอีกสามด้าน โดยเรี ยงตามลําดับ ดังนี้
ด้านค่าตอบแทน ด้านความมัน่ คงในงานและด้านความก้าวหน้าในการทํางาน
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สําหรับระดับความผูกพันองค์กรของพนักงานโรงแรมโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยรายด้านพบสองด้าน
อยูใ่ นระดับมากที่สุด คือ ด้านด้านความเชื่อมัน่ ในองค์กร และความต้องการที่จะรักษาความเป็ นส่ วนหนึ่ งองค์กร มีเพียง
ด้านความเต็มใจที่จะปฏิบตั ิงานเพื่อองค์กรจะอยูใ่ นระดับมาก โดยมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของธี ระวุฒิ ตรี ประสิ ทธิ์
ชัย (2558) ที่พบว่า ระดับความผูกพันองค์กรอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน คือ ด้านความเชื่อมัน่ ในองค์กร ด้านความเต็มใจที่จะ
ปฏิบตั ิงานเพื่อองค์กร ด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร และด้านลักษณะความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั ิงาน หากพิจารณาจากระดับค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดนั้น พบว่า มาจากพนักงานโรงแรมที่มีอายุต่าํ กว่า 20 ปี แต่หากพิจารณา
ระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด จะมาจากพนักงานที่มีอายุมากกว่า 51 ปี ขึ้นไป ทั้งนี้ อาจจะสื บเนื่ องมาจาก การที่พนักงานอายุนอ้ ย
ยังคงมองหาความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ในขณะที่พนักงานที่มีอายุมาก จะอยูใ่ นตําแหน่งงานที่ดี มีรายได้ที่มนั่ คง อัน
สอดคล้องกับงานวิจยั ของภัสธารี ย ์ ขุมทรัพย์ดี (2556) ได้ระบุไว้วา่ พนักงานที่มีอายุมากกว่า 30 ปี ขึ้นไป จะมีระดับความ
ผูกพันต่อองค์กรด้านการคงอยูม่ ากที่สุด
ด้านความสั มพันธ์ ระหว่างประสบการณ์ ในงานกับความผูกพันองค์กร พบความสั มพันธ์ เชิ งบวกอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ในด้านความสําคัญต่อองค์กร ทั้งนี้ เนื่ องจาก ยิง่ พนักงานมีความรู ้สึกว่าตนเองมีความสําคัญต่อองค์กร
จะยิง่ ทําให้พนักงานเกิดความผูกพัน รู ้สึกมีความเชื่อมัน่ มีความภาคภูมิใจ และปรารถนาอยากจะคงอยูก่ บั องค์กรมากขึ้น
เท่านั้น โดยมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของศิวาพร คําสิ งห์ (2556) ได้ระบุไว้วา่ ลักษณะงานและประสบการณ์ในงาน
โดยภาพรวม พบความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความผูกพันองค์กร ทั้งด้านความเชื่อมัน่ ต่อองค์กรและการยอมรับเป้ าหมาย
ขององค์กร ด้านความภาคภูมิใจและเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร และความปรารถนาที่จะคงอยูห่ รื อเป็ นสมาชิกขององค์กร
ต่อไป
ด้านความสัมพันธ์ของคุณภาพชีวิตการทํางานกับระดับความผูกพันต่อองค์กร พบความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ในด้านการเติบโตและมัน่ คงในงาน ด้านผลตอบแทน และด้านลักษณะการบริ หาร ตามลําดับ ทั้งนี้ มี
ความสอดคล้องกับงานวิจยั ของภัสธารี ย ์ ขุมทรัพย์ดี (2556) ที่พบว่า คุณภาพชีวติ การทํางานในด้านผลตอบแทนที่เพียงพอ
และยุติธรรม ด้านความปลอดภัยในการทํางาน ด้านความมัน่ คงในการทํางาน ด้านการพัฒนาศักยภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ด้านการบูรณากรทางด้านสังคม ด้านธรรมนูญในองค์กร และด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั สังคม มีความสัมพันธ์ทางบวก
ต่อความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ แต่พบว่า ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอื่นนั้น ไม่มี
ผลกับความผูกพันองค์กรอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งนี้
1) ด้า นประสบการณ์ ใ นงาน แม้ว่า ผลการวิ จัย พบค่ า เฉลี่ ย ในเกณฑ์ม าก แต่ ใ นรายด้า นนั้น พบด้า น
ความสําคัญต่อองค์กรมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด ดังนั้นผูบ้ ริ หารจึ งควร ทําให้พนักงานมีความรู ้สึกถึงการมีส่วนสําคัญ ในการ
สร้างความสําเร็ จให้กบั โรงแรม โดยควรให้พนักงานมีโอกาสได้เสนอความคิดเห็น เสนอข้อมูลอันเป็ นประโยชน์ใน
การให้บริ การลูกค้า มอบความไว้วางใจ และมอบหมายงานสําคัญให้แก่พนักงาน เมื่อทํางานประสบความสําเร็ จ ฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคลต้อง ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างเป็ นทางการ ซึ่ งจะทําให้พนักงานรู ้สึกว่า ตนเองเป็ นบุคคลสําคัญ
ที่มีส่วนทําให้โรงแรมประสบความสําเร็ จ
ในอี กด้านหนึ่ งผูบ้ ริ หารต้อง ดู แลพนักงานที่ ทาํ งานกับโรงแรมมานาน เนื่ องจากพนักงานกลุ่มนี้ มีระดับ
ความผูกพันต่อโรงแรมมากที่ สุด ในเรื่ องการเกษียณอายุเมื่ อถึ งวัย 60 ปี นั้น ควรมี นโยบาย ให้โอกาสพนักงานที่ มี
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ศักยภาพสู งและยังปรารถนาทํางานต่อ โดยทําเป็ นสัญญาจ้างร่ วมกันของทั้งสองฝ่ าย ซึ่ งจะทําให้โรงแรมยังคงมี
พนักงานที่มีความรู ้ความสามารถ ส่ วนพนักงานที่ถึงวัยเกษียณ แต่ยงั ต้องการทํางาน ก็ได้ทาํ งานตามที่ตนเองต้องการ
2) ด้านคุณภาพชี วิตการทํางานในด้านผลตอบแทน ซึ่ งพบว่ามีค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าด้านอื่นๆ ดังนั้นผูบ้ ริ หารควร
ประกาศนโยบายที่ ชัดเจน ให้พนักงานทราบโดยทัว่ กัน ถึ งผลตอบแทนของโรงแรม ด้านเงิ นเดื อ น โบนัส และ
สวัส ดิ การ โดยฝ่ ายทรั พ ยากรบุ ค คลต้องมี การเปรี ย บเที ย บกับ โรงแรมอื่ น ๆ อี กทั้งต้อ ง เปิ ดโอกาสให้พนัก งาน
เสนอแนะข้อปรั บปรุ งสวัสดิ การ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ทั้งนี้ ควรอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและความ
ถูกต้องภายใต้ภาวะเศรษฐกิจปั จจุบนั ที่มีการปรับตัวสู งขึ้นของค่าครองชีพ
และสําหรับพนักงานที่มีลกั ษณะงานที่ตอ้ งให้บริ การลูกค้านั้น พบค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด อันสื บเนื่ องมาจากลักษณะ
งานที่ตอ้ งคอยต้อนรับลูกค้า ต้องทําหน้าที่ให้การบริ การแก่ลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด ทําให้พนักงาน
เกิ ดความเครี ยด ดังนั้นเพื่อเป็ นการผ่อนคลายให้กบั พนักงานที่ ตอ้ งพบปะลู กค้า โรงแรมจึ งควรมี สวัสดิ การด้าน
กิจกรรม เช่น งานวันเกิดพนักงานประจําเดือน งานขอบคุณพนักงานประจําปี งานแข่งกีฬา กิจกรรมเพื่อสังคม ฯลฯ
ซึ่ งกิ จกรรมดังกล่าว ยังช่ วยสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี ทั้งต่อผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน และระหว่างแผนกต่างๆ
รวมทั้งยัง ช่วยส่ งเสริ มบรรยากาศที่ดีในการทํางาน ทําให้พนักงานเกิดความรักและความผูกพันในองค์กร
3) ด้านคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านลักษณะการบริ หาร พบระดับค่าเฉลี่ยในเกณฑ์ต่าํ ของพนักงานระดับ
ปฏิบตั ิการ ผูบ้ ริ หารจึงควรให้ความสําคัญกับ การฝึ กอบรมพนักงานระดับหัวหน้างาน ให้ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
ต่อลูกน้อง มีภาวะผูน้ าํ ที่เหมาะสม สามารถเป็ นผูน้ าํ ทั้งเชิ งปฏิบตั ิและปฏิรูป ตามแต่สถานการณ์ (Transactional and
Transformational Leadership) โดยจะต้องเป็ นหัวหน้างานที่ มีความยุติธรรม มีความเสมอภาค เคารพสิ ทธิ ยอมรับฟั ง
ความคิดเห็น และมีความเป็ นกันเองกับลูกน้อง หัวหน้างานยังต้องพิจารณามอบหมายงานที่สาํ คัญ เพื่อเปิ ดโอกาสให้
ลูกน้องได้รับผิดชอบ และแสดงความสามารถตามความเหมาะสมอีกด้วย
4) ด้านคุ ณภาพชี วิตการทํางานในด้านการเติ บโตและมัน่ คงในงาน พบระดับค่าเฉลี่ ยในเกณฑ์ต่ าํ ของ
พนักงานที่มีรายได้นอ้ ย ผูบ้ ริ หารควรมีนโยบายที่เด่นชัด ด้านการสนับสนุ นความก้าวหน้าพนักงานระดับปฏิบตั ิการ
ซึ่ งเป็ นพนักงานผูม้ ี รายได้น้อย โดยฝ่ ายทรั พยากรบุคคลควร มี การสนับสนุ นการฝึ กอบรมทั้งภายในและภายนอก
องค์กร เพื่อพัฒนาทักษะการทํางานของพนักงานให้โดดเด่น ปรับปรุ งข้อบกพร่ อง และเสริ มสร้างจุดเด่นของพนักงาน
รายบุคคล เป็ นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่ อง เมื่อพนักงานมีความสามารถ ก็จะรับผิดชอบงานได้มาก
ขึ้น มีความพร้อมต่อการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) พร้อมรับงานเพิ่ม ทั้งปริ มาณงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
(Job Enlargement and Job Enrichment) โดยเป็ นการเปิ ดโอกาสความพร้ อ ม ต่ อ ความก้า วหน้า ในหน้า ที่ ก ารงาน
(Career path) ถื อ ว่าเป็ นการสร้ า งขวัญ และกําลัง ใจให้พ นัก งาน เปิ ดโอกาสให้กับ พนัก งานระดับ ปฏิ บ ัติ ก าร ที่ มี
ศักยภาพสู ง พร้ อมที่ จะก้าวขึ้น เป็ นพนักงานระดับหัวหน้างาน โดยควรพิจารณาเลื่อนขั้นพนักงานภายใน สําหรั บ
ตําแหน่งงานว่างเป็ นอันดับแรก รวมทั้ง หากพบตําแหน่งงานว่างจากโรงแรมในเครื อข่าย ควรเปิ ดโอกาสให้พนักงาน
ในโรงแรมได้รับทราบในโอกาสนั้นด้วย เมื่อพนักงานสามารถมองเห็นโอกาสการเติบโตในหน้าที่การงาน มีเงินเดือน
สวัสดิการที่เพิ่มขึ้น อันเป็ นการเติบโตและมัน่ คงในหน้าที่การงาน ก็จะส่ งผลให้พนักงานเหล่านั้นทุ่มเททํางาน และ
พัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งถือเป็ นผลดีท้ งั ต่อตัวพนักงานเองและโรงแรมอีกด้วย
สําหรับข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป มีดงั นี้
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การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

1) ควรเพิ่มการศึกษาข้อมูลเชิงสัมภาษณ์ จากผูบ้ ริ หารโรงแรม เพื่อจะสามารถอธิ บายปั ญหาและแนวทางได้
ชัดเจนยิง่ ขึ้น
2) ควรเพิ่มการศึกษากลุ่มตัวอย่างของพนักงานโรงแรมอื่น ในย่านธุรกิจเดียวกัน ซึ่ งอาจทําให้ทราบถึงข้อมูล
เชิงลึกที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพเศรษฐกิจในย่านเดียวกันนั้น
3) จากผลการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษากลุ่มตัวอย่างของพนักงานโรงแรม ซึ่ งเป็ นโรงแรมในกลุ่มหรื อใน
เครื อข่าย ดังนั้นจึงควรเพิ่มกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมโรงแรมอื่นในเครื อข่ายด้วย
4) ควรมีการศึกษาโดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างในธุ รกิจอื่นหรื ออุตสาหกรรมอื่น อันจะทําให้ให้ทราบถึงปั จจัยที่
แตกต่างของความผูกพันองค์กรของพนักงาน
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