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การวิจัยนีมี้วัตถปุระสงคเ์พ่ือศึกษาระดับและปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมใน

เขตกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งจ าแนกตามความพึงพอใจในงานของ
พนักงาน การรบัรูก้ารสนับสนุนจากองคก์ร ความผูกพันต่อองค์กร และการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานครที่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยในครัง้นีค้ือ พนักงาน
โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครที่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จ านวน 384 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการ
วิจัยคือ แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.928 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล คือ ค่าเฉล่ีย ค่ารอ้ยละ และ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ  ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการวิจัยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี 
สถานภาพโสด  การศึกษาระดับปริญญาตรี  รายได้ต่อ เดือนอยู่ ระหว่าง  15,000 -21,999 บาท  และมี
ประสบการณ์การท างานระหว่าง 1-5 ปี โดยมีระดับความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในงานของพนักงาน โดยรวม
อยู่ในระดับสูง การรบัรูก้ารสนบัสนุนจากองคก์รของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับสูง ความผูกพันต่อองคก์รของ
พนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับสูง และการคงอยู่ของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับสูง ผลการทดสอบสมมติฐาน
การวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในงานของพนักงานที่ประกอบไปด้วย  การจ่ายค่าตอบแทน  ผู้บริหารและ
ผูบ้ังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน การปฏิบัติงาน และ โอกาสในความก้าวหนา้ส่งผล
ต่อการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครที่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ,การรบัรู ้
การสนบัสนนุจากองคก์รประกอบไปดว้ย ความยตุิธรรมตามหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารองคก์ร นโยบายการ
ใหค้วามสนบัสนนุและช่วยเหลือจากหวัหนา้งานหรือผูบ้งัคบับญัชา และ รางวัลและสภาพแวดลอ้มในการท างาน
ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครที่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และ 
ความผกูพนัต่อองคก์รที่ประกอบไปดว้ย  ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนักบัองคก์ร การเขา้มามีส่วนรวมในองคก์ร 
ความจงรกัภักดีต่อองคก์ร ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครที่ไดร้บัผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-19 
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The objectives of this research are to study the factors influencing the persistence of 

Bangkok hotel staff affected by the COVID-19 situation and classified by the following personal 
factors: job satisfaction, perceived organizational support, organizational commitment and 
the persistence of hotel staff in Bangkok. The samples in this research included 384 hotel staff in 
Bangkok affected by COVID-19 and used a modified questionnaire at 0.928. The statistics used in 
data analysis included percentage, mean and standard deviation. The statistics used in the 
hypothesis testing was multiple regression analysis at a statistically significant level of 0.05 
The results of the research showed that most of the respondents were female, between 21-30 years 
old, single, had a Bachelor’s degree, with an average monthly income  between 15,000-21,999 Baht 
and work experience between 1-5 years. The respondents had opinions on job satisfaction, 
perceived organizational support and organizational commitment, all at a high overall level.  
The results of the hypothesis testing found that job satisfaction, followed by compensation, 
executives and supervisors, colleagues, work environment, performance, opportunities 
for advancement, and perceived organizational support, followed by justice according to the 
principles of good governance in corporate management, a policy of support and assistance from 
supervisors, awards, work environments and organizational commitment, followed by unity with the 
organization, participation in and loyalty to the organization that affect the persistence of hotel staff in 
Bangkok affected by COVID-19. 
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สารนิพนธ์ฉบับนีส้ าเร็จลลุ่วงไปไดด้ว้ยดีจากความเมตตากรุณาช่วยเหลือและความเอาใจ
ใส่อย่างดี ตลอดจนการให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็นส าหรบัการปรับแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆท่ีเป็น
ประโยชนต่์อการท าสารนิพนธจ์ากคณะกรรมการผูค้วบคมุสารนิพนธ์ ผูว้ิจยัตอ้งขอกราบขอบพระคุณ 
อาจารย ์ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ ท่ีได้ให้ความเมตตากรุณาเป็นท่ีปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ
ชีแ้นะแนวทางในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการท าสารนิพนธ์ฉบับนีด้้วยความเอาใจใส่
ตลอดมา รวมทัง้ ผศ.ดร. ชื่นสุมล บุนนาค, ผศ.ดร. กาญณร์ะวี อนันตอคัรกุล และ อ.ดร. ณัฏฐพัชร 
มณีโรจน ์ท่ีกรุณาให้ขอ้เสนอแนะต่างๆเพิ่มเติมแก่ผูว้ิจัยท าให้สารนิพนธ์ฉบับนีม้ีความสมบูรรม์าก
ยิ่งขึน้ ผุว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี ้ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยแ์ละ
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรสาขาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจเพื่องสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒทุกท่าน ท่ีไดก้รุณาประสิทธิ์ประสาทความรูต่้างๆใหแ้ก่ผูว้ิจัย ตลอดจนใหค้วามช่วยเหลือใน
การท าสารนิพนธใ์นครัง้นี ้

ขอบคณุเพื่อนนกัศึกษาปริญญาโท สาขาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม รวมไปถึง
ขอบพระคณุบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคมและบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒท่ีคอยช่วยเหลือและสนับสนุนด้านขอ้มูลและค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ต่อสารนิพนธ์ฉบับนี้
ดว้ยดีตลอดมา 

ขอขอบพระคณุพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์
โควิด-19ทกุท่านท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างของสารนิพนธฉ์บบันีเ้ป็นอย่างสงูท่ีไดใ้หค้วามรว่มมือเป็นอย่างดี
ในการตอบแบบสอบถามเพื่อใหส้ารนิพนธฉ์บบันีส้ าเร็จลลุ่วงไปไดด้ว้ยดี 

คุณงามความดีและประโยชน์อันพึงจะเกิดจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่ บิดา 
มารดา และญาติพี่น้องในครอบครวัอันเป็นท่ีรกัยิ่ง คณาจารย ์ตลอดจนผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีคอย
สนบัสนนุและช่วยเหลือจนประสบความส าเร็จ ขอขอบพระคณุมา ณ โอกาสนี ้
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทยถือว่ามีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศและเป็นท่ียอมรบักันอย่างแพร่หลาย และหน่ึงในธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกับภาคการท่องเท่ียว 
คือ ธุรกิจโรงแรม ซึ่งผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) หมวดท่ีพกัและบริการดา้นอาหาร ในปี 
2562 มีมูลค่าสูงถึง 1.03 ลา้นลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 6.1% ของ ผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ 
(GDP) ทั้งประเทศ (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา , 2563) จากท่ีกล่าวมานี้ สอดคล้องกับความ
เจริญเติบโตของการท่องเท่ียวไทยในรอบทศวรรษท่ีผ่านมาท่ีรายไดจ้ากอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว
ไทยจะอยู่ในล าดับท่ี 1 หรือ 2 มาโดยตลอด เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดจ้ากอุตสาหกรรมอื่นๆ จึง
เป็นท่ีตระหนักดีว่าการท่องเท่ียวของประเทศไทยได้เป็นพลังขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจท่ีก่อให้เกิด
เป็นฟันเฟืองหรือพลังขับเคล่ือนจากภาคส่วนต่าง ๆท่ีช่วยกันผลักดันให้ธุรกิจนี้ขับเคล่ือนไป
ขา้งหนา้อย่างไม่หยุดยั้งและแสดงบทบาทในการเป็นตัวกระตุน้ใหเ้กิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
อันน าไปสู่การจา้งงาน สรา้งอาชีพ การกระจายรายได้และการลงทุนในธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกัน ซึ่ง
เป็นการสรา้งรายไดใ้หก้บัประชาชนและประเทศชาติอย่างอเนกอนนัตแ์ละน าไปสู่ความส าเร็จใน
การยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2560) 

แมว้่าในรอบปีท่ีผ่านมาไดเ้กิดวิกฤตเศรษฐกิจซบเซาไปทั่วโลกจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 (องคก์รอนามยัโลก, 2563) ส่งผลท าใหเ้กิดสภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่เอือ้
ต่อการท่องเท่ียว เพราะการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19นีจ้ะยังไม่มีการใชย้าและวคัซีนทาง
การแพทยท่ี์ท าใหเ้กิดประสิทธิผลในการรกัษา ยังคงเป็นการรกัษาตามอาการของผูป่้วย และเชือ้
ยังเกิดการแพรร่ะบาดได้ง่ายมากเช่นกัน ท าให้รฐับาลในหลายประเทศทั่วโลกต้องใชม้าตรการท่ี
ไม่ใช่ทางการแพทยจ์นถึงการใชว้ิธีแทรกแซงแบบเขม้งวดดว้ยกฎระเบียบ เช่น การออกมาตรการ
ปิดเมือง (Lockdown) เพื่อควบคมุการเดินทางระหว่างประเทศ ส่งผลใหจ้ านวนนกัท่องเท่ียวหดตัว
ลงเป็นประวัติการณ์ โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อาทิ ประเทศไทยท่ีจ านวนนักท่องเท่ียว
ลดลงไปถึง 83.2% เมื่อเทียบกับในปี พ.ศ. 2562 (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, 2563) ธุรกิจโรงแรมท่ี
เป็นธุรกิจท่ีมีการจ้างงานเป็นจ านวนมากจึงเป็นอีกธุรกิจหน่ึงท่ีได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดผล
ต่อเน่ืองไปถึงคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน ผูป้ระกอบการโรงแรม
และพนักงานของโรงแรมท่ีไดร้บัผลกระทบจึงไดม้ีการปรบัตัวเป็นอย่างมาก เช่น ลดราคาหอ้งพัก 
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ปรบัเปลี่ยนรูปแบบการใหบ้ริการโดยการใหบ้ริการ work from hotel แก่ผูท่ี้ตอ้ง work from home 
นอกจากนีห้ลายโรงแรมยังไดร้่วมมือกับสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลเพื่อใหบ้ริการเป็นท่ีกกัตัว
ในกรุงเทพฯและปริมณฑล (Alternative State Quarantine: ASQ) หรือ การให้บริการเป็น
สถานพยาบาลผูป่้วยเฉพาะกิจ (Hospitel) รวมไปถึงหารายไดเ้พิ่มจากธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกันจาก
การท่ีไปร่วมมือกับ Application สั่งอาหารออนไลน์จากรา้นอาหารในโรงแรม ขณะเดียวกันก็มี
โรงแรมหลายแห่งจ าเป็นตอ้งปิดกิจการ เป็นตน้ 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษาเกี่ยวกับ “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
คงอยู่ของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19” โดยผูว้ิจัย
ตอ้งการที่จะศึกษาความพึงพอใจในการท างาน การรบัรูก้ารสนบัสนุนจากองคก์ร และความผกูพัน
ต่อองค์กรท่ีมีผลต่อการคงอยู่ของพนักงานโรงแรม ในเขตกรุงเทพฯท่ีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณโ์ควิด-19 เพื่อใหพ้นักงานโรงแรมท่ีมีประสบการณ์และความช านาญยังคงมีขวัญและ
ก าลงัใจท่ีจะยังคงท างานอยู่กับโรงแรมท่ีมอบผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีดีในช่วงสถานการณโ์ค
วิด-19 อาทิ ค่าบริการ (Service Charge) สิทธิการรกัษาพยาบาล และส่วนสมทบของนายจ้าง
จากกองทุนส ารองเลีย้งชีพ เป็นตน้ และน านโยบายแผนรองรบัหรือช่วยเหลือของโรงแรมใหเ้ป็น
แนวทางในการให้การเยียวยาพนักงานในโรงแรมท่ีได้รบัผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว อันจะ
ส่งผลใหก้ารท่องเท่ียวในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครฟ้ืนคืนกลับมามีชีวิตอีกครัง้และมีความยั่งยืน
ต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของงานวิจัย 

1 เพื่อศึกษาระดับและปัจจัยของความพึงพอใจในงานท่ีมีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน
โรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 

2 เพื่อศึกษาระดับและปัจจยัของการรบัรูก้ารสนับสนนุจากองคก์รท่ีมีผลต่อการคงอยู่ของ
พนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 

3 เพื่อศึกษาระดับและปัจจัยของความผูกพันต่อองคก์รท่ีมีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน
โรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 
 
ความส าคัญของการวิจัย 
 อุตสาหกรรมท่องเท่ียวถือเป็นอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของทุก
ประเทศในโลก ประเทศไทยเองก็มีประเทศหน่ึงท่ีนักท่องเท่ียวต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเท่ียว
เป็นจ านวนมาก จากข้อมูลของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาในปี  พ.ศ.2562 จ านวน
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นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาเท่ียวในประเทศไทยมีจ านวนสูงถึง 80 ,159,794 คน โดยพื ้นท่ีท่ี
นักท่องเท่ียวได้ไปเยี่ยมเยียนมากท่ีสุด คือ กรุงเทพมหานครท่ีมีจ  านวนนักท่องเท่ียวถึง 
66,966,562 คน (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2562) รฐับาลจึงได้ให้ความส าคัญกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยอย่างต่อเน่ือง ดังไดม้ีแผนพัฒนาการท่องเท่ียว
แห่งชาติมาแลว้ถึง 2 ฉบับ ปัจจุบันนี ้(พ.ศ. 2564) เป็นช่วงของแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2560 - 2564 (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2562) ดังนั้น จากสถานการณ์โค
วิด-19 ท่ีรุนแรงมากขึน้จึงท าให้อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวรวมไปถึงธุรกิจโรงแรม
ไดร้บัผลกระทบ การท่ีหน่วยงานภาครฐัและเอกชนท่ีเกี่ยวขอ้งกบัท่องเท่ียวทราบถึงความพึงพอใจ
ในการท างาน การรบัรูก้ารสนบัสนนุจากองคก์ร และความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมใน
เขตกรุงเทพฯท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ท าให้สามารถสรา้งแผนรองรับหรือ
ช่วยเหลือเพื่อใหพ้นักงานยังคงมีขวัญและก าลังใจท่ีจะยังคงท างานอยู่กับโรงแรมต่อไปได้ และ
เพื่อใหเ้ป็นขอ้มูลท่ีส าคัญใหผู้ร้บัผิดชอบในแหล่งท่องเท่ียวนั้น สามารถจัดเสนอสินคา้และบริการ 
และปัจจัยอื่น ๆ ท่ีสามารถสนองตอบต่อความต้องการทั้งของผู้ประกอบการ พนักงาน และ
นกัท่องเท่ียวไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม อันจะท าใหก้ารท่องเท่ียวในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครฟ้ืน
คืนกลบัมามีชีวิตอีกครัง้และมีความยั่งยืนต่อไป 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
  การศึกษา เรื่อง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ี
ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19” ครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดก้ าหนดรายละเอียดไว ้ดงันี ้

  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 
   ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัย คือ พนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบ
จากสถานการณโ์ควิด-19 ภายในปีท่ีผ่านมา 
   1.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั 
   กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ พนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 จ านวน 384 คน  

  ขอบเขตด้านตัวแปร 
    2.1 ตวัแปรอิสระ 
    2.1.1 ความพึงพอใจในงานของพนักงาน (Job Satisfaction) (ธนชัย ยม
จินดา, 2544, หนา้ 27) 
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     1 การจ่ายค่าตอบแทน (pay) 

2 ผูบ้ริหารและผูบ้งัคบับญัชา (supervision) 
3 เพื่อนรว่มงาน (co-worker) 
4 สภาพวดลอ้มในการท างาน (work setting) 
5 การปฏิบติังาน (tasks) 
6 โอกาสในความกา้วหนา้ (advancement opportunities) 

   2.1.2 การรับรูก้ารสนับสนุนจากองค์กร (Perceived Organizational 
Support: POS) (Robert Eisenberger, Stinglhamber, Vandenberghe, Sucharski, แ ล ะ 
Rhoades, 2002) 
    1 ความยติุธรรมตามหลกัธรรมาภิบาล (Fairness) 
    2 นโยบายการใหค้วามสนับสนนุและช่วยเหลือจากหัวหนา้งาน
หรือผูบ้งัคบับญัชา (Supervisor Support) 
    3 รางวัลและสภาพแวดล้อมในการท างาน  (Organization 
Rewards and Job Conditions) 
   2.1.3 ค ว า ม ผู ก พั น ต่ อ อ ง ค์ ก ร  (Organizational Commitment) 
(Buchanan, 1974) 
    1 ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองคก์ร (Identification) 

2 การเขา้มามีส่วนรวมในองคก์ร (Involvement) 
3 ความจงรกัภกัดีต่อองคก์ร (Loyalty) 

   2.2 ตัวแปรตาม คือ การคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ี
ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 (Intention to Stay) (Taunton, Krampitz, และ Woods, 
1989) 

1 พนกังาน (Employee) 
2 หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ (Task Requirement) 
3 องคก์ร (Organizational) 
4 ผูบ้ริหาร (Manager) 
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 ขอบเขตด้านพืน้ที่ 
  การศึกษา เรื่อง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ี
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19” ครั้งนี ้ ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาเฉพาะเขตพื ้นท่ี
กรุงเทพมหานครเท่านัน้ 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
การศึกษา เร่ือง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บั

ผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19” ครัง้นี ้ผูว้ิจยัใชร้ะยะเวลาทัง้สิน้ 4 เดือน 
 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry) หมายถึง ธุรกิจท่ีสนับสนุนการ
เดินทางและท่องเท่ียว เช่นการน าเท่ียว ธุรกิจการเดินทาง กิจกรรมต่างๆระหว่างการท่องเท่ียว และ
การขายสินคา้ท่ีระลึกจากการท่องเท่ียว 

2 อุตสาหกรรมการบริการ (Hospitality Industry) หมายถึง ธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บริการและตอ้นรบัลกูคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจ เช่น ธุรกิจโรงแรม รา้นอาหาร คาสิโน การจดัเลีย้ง ท่ี
พกัตากอากาศ สโมสร หรือการบริการใดๆท่ีเกี่ยวเน่ืองกบันกัท่องเท่ียว 

3 ธุรกิจโรงแรม (Hotel) หมายถึง สถานท่ีพักท่ีจัดตั้งขึน้เพื่อรับค่าตอบแทนโดยมี
วตัถปุระสงคใ์นทางธุรกิจในการใหบ้ริการเป็นท่ีพักชั่วคราว อาหารและเครื่องด่ืมส าหรบัคนเดินทาง
หรือบุคคลอื่นๆ 

4 พนักงานโรงแรม หมายถึง บุคคลท่ีท างานในแผนกต่างๆภายในโรงแรม เช่น แผนก
ตอ้นรบัส่วนหนา้ แผนกอาหารและเครื่องด่ืม แผนกแม่บา้น แผนกลกูคา้สมัพนัธ ์เป็นตน้ 

5 สถานการณโ์ควิด-19 หมายถึง โรคติดต่อท่ีมีการคน้พบในมนษุยเ์มื่อธันวาคม ปี 2019 
ท่ีเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน โดยมีขอ้สงสยัว่าเกิดมาจากไวรสัโคโรนาซึ่งเป็นไวรสัท่ีถกูพบครัง้แรกในปี 
1960 จากสตัวท์ะเลท่ีมีการติดเชือ้ไวรสันีแ้ลว้คนท่ีคลกุคลีกบัสตัวเ์หล่านีก้็ติดเชือ้ไวรสัชนิดนีม้า 

6 ความพึงพอใจในงานของพนักงาน (Job Satisfaction) หมายถึง ความรูสึ้กท่ีดี
ตลอดจนทัศนคติเชิงบวกของพนักงานท่ีมีต่องานท่ีปฏิบัติติอยู่ จากการท่ีไดร้บัการตอบสนองท่ีดี
จากองค์กร ซึ่ งจะท าให้เกิดขวัญและก าลังใจในการท างาน รวมถึงส่งผลให้การท างานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ ตลอดจนลดอตัราการลาออกหรือยา้ยงานขององคก์ร 

7 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร (Perceived Organizational Support: POS) 
หมายถึง การท่ีพนักงานไดร้บัความเชื่อจากองคก์รว่าสามารถใหคุ้ณค่า มีความห่วงใยในความ
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เป็นอยู่ท่ีดีของพนักงาน ทัง้ในดา้นของค่าตอบแทน การเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง นโยบายการให้
ความช่วยเหลือและสนบัสนนุดา้นทรพัยากรหรือสวสัดิการต่างๆ 

8 ความผูกพันต่อองคก์ร (Organizational Commitment) หมายถึง ความรูสึ้กท่ีดีของ
พนกังานในองคก์รว่าเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร ยอมรบัเป้าหมายและนโยบายการบริหารขององคก์ร 
ทุ่มเทในการปฏิบติังานเพื่อองคก์ร และรูสึ้กภาคภมูิใจที่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 

9 การคงอยู่ในองค์กรของพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 
หมายถึง การสรา้งขวัญและก าลังใจเพื่อใหพ้นักงานยังคงท างานอยู่ภายในองคก์รแมว้่าจะเกิด
สภาวะสถานการณว์ิกฤต จากสถานการณโ์ควิด-19  
 
กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
  การศึกษา เรื่อง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ี
ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19” ครั้งนี ้ผู้วิจัยได้ใช้ ตัวแปรอิสระ ได้แก่ (1) ความพึง
พอใจในงานของพนักงาน (Job Satisfaction) ของ ธนชัย ยมจินดา (2544, หนา้ 27)(2) การรบัรู ้
ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก อ ง ค์ ก ร  (Perceived Organizational Support: POS) ข อ ง   Robert 
Eisenberger และคนอื่ น  ๆ  (2002) แล ะ  (3 ) ค วาม ผู กพั น ต่ อ อ งค์ ก ร  (Organizational 
Commitment) ของ Buchanan II (1974) และตัวแปรตาม ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากทฤษฎี
เกี่ยวกบัการคงอยู่ในองคก์รของพนักงานท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 (Intention to 
Stay) โดยประยุกต์ใชจ้ากแนวคิดของ Taunton และคนอื่น ๆ (1989) จากวัตถุประสงคก์ารวิจัย
ขา้งตน้ จึงไดก้ าหนดตวัแปรอิสระและตวัแปรตามท่ีสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดไดด้งันี ้
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในงานวิจยั 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ตัวแปรตาม (Dependent 
Variable) 

ความพึงพอใจในงานของพนักงาน 
(Job Satisfaction)  

ที่มา: ธนชยั ยมจินดา (2544) 
1 การจ่ายค่าตอบแทน (pay) 

2 ผูบ้ริหารและผูบ้งัคบับญัชา (supervision) 
3 เพ่ือนรว่มงาน (co-worker) 

4 สภาพวดลอ้มในการท างาน (work setting) 
5 การปฏิบตัิงาน (tasks) 
6 โอกาสในความกา้วหนา้ 

(advancement opportunities) 
การคงอยู่ของพนักงานโรงแรมใน
เขตกรุงเทพฯที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณโ์ควิด-19 (Intention to 

Stay) 
ที่มา: Taunton & Krampitz & Wood 

(1989) 
1 พนกังาน (Employee) 

2 หนา้ที่ความรบัผิดชอบ (Task 
Requirement) 

3 องคก์ร (Organizational) 
4 ผูบ้ริหาร (Manager) 

ความผูกพันต่อองคก์ร 
(Organizational Commitment) 

ที่มา: Buchanan (1974) 
1 ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนักบัองคก์ร 

(Identification) 
2 การเขา้มามีส่วนรวมในองคก์ร 

(Involvement) 
3 ความจงรกัภกัดีต่อองคก์ร (Loyalty) 

 

การรับรู้การสนับสนุนจากองคก์ร 
(Perceived Organizational Support: POS) 
ที่มา: Rhoades and Eisenberger (2002) 

1 ความยตุิธรรมตามหลกัธรรมาภิบาลในการ
บริหารองคก์ร (Fairness) 

2 นโยบายการใหค้วามสนบัสนนุและช่วยเหลือ
จากหวัหนา้งานหรือผูบ้งัคบับญัชา 

(Supervisor Support) 
3 รางวลัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

(Organization Rewards and Job 
Conditions) 
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สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานท่ี 1 ความพึงพอใจในงานของพนกังานส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานโรงแรม
ในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 

สมมติฐานท่ี 2 การรบัรูก้ารสนบัสนนุจากองคก์รส่งผลต่อการคงอยู่ของพนกังานโรงแรมใน
เขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 
 สมมติฐานท่ี 3 ความผูกพันต่อองค์กรส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขต
กรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19  



 
 

บทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
  การศึกษา เรื่อง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ี
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19” ครั้งนี ้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับเอกสารและ
งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง ดงัปรากฏรายละเอียดต่อไปนี ้
  1. แนวคิดเกี่ยวกบัอตุสาหกรรมท่องเท่ียว 
  2. แนวคิดเกี่ยวกบัธุรกิจโรงแรม 
   3. แนวคิดเกี่ยวกบัความพึงพอใจในงาน 

4. แนวคิดเกี่ยวกบัการรบัรูก้ารสนบัสนนุจากองคก์ร 
  5. แนวคิดเกี่ยวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

6. แนวคิดเกี่ยวกบัปัจจยัท่ีท าใหพ้นกังานยงัคงอยู่ภายในองคก์ร  
  7. แนวคิดเกี่ยวกบัผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 
  8. งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 
แนวคิดเก่ียวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

1.1 ความหมายของการท่องเที่ยว 
  สามารถให้ความหมายของการท่องเท่ียวจากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร สรุป
ผลงานวิชาการ และงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งของนกัวิชาการไวไ้ดด้งันี ้
  Edgell, Hartmann, Stewart, และ Gerteis (2016) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การท่ี
นกัท่องเท่ียวไดเ้ดินทางออกจากท่ีอยู่อาศัยเพื่อไปอาศัยยงัท่ีอื่นดว้ยความสมคัรใจ เพื่อสรา้งความ
ความเพลิดเพลินใหแ้ก่ตวันกัท่องเท่ียวเอง 
   Liu และคนอื่น ๆ (2016) กล่าวว่า การเดินทางเพื่อมาท่องเท่ียวเป็นการกระท า
และกิจกรรมของบุคคลกลุ่มหน่ึงท่ีเดินทางจากท่ีหน่ึงไปสู่อีกท่ีหน่ึงซึ่งอยู่ภายนอกชุมชนท่ีอยู่อาศัย
ของพวกเขา โดยมีวตัถปุระสงค์ใดก็ตามท่ีเป็นการยกเวน้เพื่อเดินทางออกไปปฏิบติักิจวตัรท่ีท าอยู่
เป็นประจ าทกุวนั 
   Boley, McGehee, และ  Hammett (2017) ก ล่ า วถึ งความหมายของกา ร
ท่องเท่ียวไวว้่า เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีสมัพนัธ์กบับุคคลโดยสามารถเกิดขึน้จากการท่ีบุคคลนัน้เดินทาง
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จากท่ีหน่ึงไปยังอีกท่ีหน่ึง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อนและติดต่อธุรกิจ ซึ่งมีเหตุผลและ
กระบวนการเพื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรมกนัทัง้ทางสงัคม เศรษฐกิจและวฒันธรรม 
   อานนท์ สีดาเพ็ง (2559) ได้ใหค้วามหมายของการท่องเท่ียวไวว้่า เป็นกิจกรรม
หน่ึงท่ีมีเงื่อนไขเกี่ยวขอ้งอยู่ 3 ประการ คือ 
    1. ตอ้งมีการเดินทางออกจากพืน้ท่ีท่ีบุคคลนัน้อาศยัอยู่  
    2. ตอ้งมีสถานท่ีปลายทางท่ีตอ้งการจะไปถึง  
    3. ตอ้งมีจดุมุ่งหมายของการเดินทางไป  
  นอกจากนี้ อานนท์ สีดาเพ็ง (2559) ยังอ้างถึง International Association of 
Scientific Experts in Tourism (LASEA) ท่ีกล่าวถึงความหมายการท่องเท่ียวไว้ว่า เป็นการ
เดินทางจากท่ีอยู่ถาวรไปอีกท่ีหน่ึงเป็นการชั่วคราวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจจากกิจกรรมเพื่อความ
บนัเทิง ชมกีฬาการและแข่งกีฬาท่ีสนใจ ตลอดจนถึงเพื่อการเท่ียวชมศึกษาประวัติศาสตรอ์ีกดว้ย 
และการท่องเท่ียวจะตอ้งไม่เกี่ยวขอ้งกบักิจกรรมที่เป็นการหารายไดจ้ากการประกอบอาชีพและอยู่
เป็นเวลานาน จากความหมายดังกล่าวท าให้สามารถสรุปความส าคัญของการท่องเท่ียวไวไ้ด ้5 
ประการ คือ 
  1. การท่องเท่ียวเป็นการเดินทางของนกัท่องเท่ียวจากสถานท่ีพกัอาศยัถาวรไปยัง
สถานท่ีต่าง ๆ 
  2. การท่องเท่ียวจะต้องมีส่วนส าคัญ 2 อย่าง คือ การเดินทางไปยังสถานท่ี
ปลายทางหน่ึงและมีการพกัคา้งคืนยงัสถานท่ีแห่งนัน้ 
   3. การเดินทางไปยังสถานท่ีปลายทางหน่ึงและมีการพักคา้งคืน สถานท่ีแห่งนั้น
จะตอ้งไม่ใช่สถานท่ีซึ่งเป็นท่ีอยู่ประจ าหรือเป็นสถานท่ีปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นสถานท่ีในการท า
กิจกรรมระหว่างพกัจะตอ้งแตกต่างจากกิจกรรมในชีวิตประจ าวนัของผูค้นในทอ้งถิ่นนัน้ 
   4. การเดินทางไปจดุหมายปลายทางนัน้ ตอ้งเป็นการชั่วคราวในช่วงระยะเวลาสัน้ 
และมีแผนท่ีจะเดินทางกลบัภายใน 180 วนั 
   5. จดุหมายปลายทางท่ีจะเดินทางไปนั้นจะตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว
หรือเยี่ยมเยือนเท่านัน้ไม่ใช่เพื่อการอยู่ถาวรหรือการไปปฏิบติังาน 
   จากการศึกษาเกี่ยวกับความหมายของการท่องเท่ียว กล่าวสรุปได้ว่า การ
ท่องเท่ียวเป็นการเดินทางออกจากท่ีอยู่อาศัยและเดินทางเพื่อไปอาศัยยังท่ีอื่นดว้ยความสมัครใจ 
โดยแต่ละบุคคลจะมีความคาดหวัง เพื่อความบนัเทิง และตอ้งการผ่อนคลายความเครียดจากการ
ปฏิบติังาน 
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1.2 องคป์ระกอบของการท่องเที่ยว 
  Edgell และคนอื่น ๆ (2016) กล่าวถึง การท่องเท่ียวว่าเป็นกระบวนการทางสงัคม
และเศรษฐกิจท่ีมีองคป์ระกอบ ดงันี ้

1.แหล่งท่องเท่ียว ซึ่งสามารถจดัหมวดหมู่ออกมาได ้4 แหล่ง ดงันี ้
     1.1 แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม (Culture Attractions) เป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีแสดงออกถึงประเพณีต่าง ๆ (Traditional Attractions) 
     1.2 แหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ (Scenic Attractions) ท่ีแสดง
ใหเ้ห็นถึงความงดงามในรูปแบบต่าง ๆ ของภมูิประเทศนัน้ๆ 
     1.3 แ ห ล่ ง ท่ อ ง เท่ี ย ว ท่ี ให้ ค ว าม บั น เทิ ง  (Entertainment 
Attractions) 
     1.4 แหล่งท่องเท่ียวอื่นๆ ท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว (Specific 
Attractions) 
   นอกจากนี ้Edgell และคนอื่น ๆ (2016) ยงักล่าวว่า แหล่งท่องเท่ียวท่ีกล่าวมานั้น
สามารถแบ่งได ้3 ประเภทหลัก คือ แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 
ประวติัศาสตร ์โบราณคดี และแหล่งท่องเท่ียวศิลปวฒันธรรม 
    2.การบริการทางการท่องเท่ียว หมายถึง การให้บริการท่ีสามารถ
ตอบสนองต่อจดุมุ่งหมายในการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวได ้ซึ่งการบริการนั้นไม่ไดเ้ป็นจุดหมาย
ปลายทางของนักท่องเท่ียว แต่ เป็นการรองรับความสะดวกสบายและความบันเทิงให้แก่
นกัท่องเท่ียวระหว่างการท่องเท่ียว โดยการบริการทางการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ท่ีพักอาศัย รา้นอาหาร 
สินคา้ของฝาก แหล่งบนัเทิงดา้นอื่น ๆ รวมถึงการบริการอื่นๆตลอดการเดินทางของนกัท่องเท่ียว  
    3. การตลาดการท่องเท่ียว หมายถึง ความตอ้งการหรือความปรารถนาท่ี
จะท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว โดยการท่องเท่ียว คือการเดินทางจากท่ีหน่ึงไปยังอีกท่ีหน่ึง เพื่อการ
พกัผ่อนหย่อนใจ และเพื่อความบนัเทิง ซึ่งการตลาดการท่องเท่ียว เป็นกระบวนการจัดการเพื่อการ
ส่งเสริมและพฒันาการขายและการใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียว 
   Liu และคนอื่น ๆ (2016) กล่าวไว้ว่า ควรมีองค์ประกอบหลักของทรัพยากร
ท่องเท่ียวอย่างนอ้ย 5 ประการ (5As) ดงัต่อไปนี ้
    1. Accessibility หรือ การเข้าถึงได้อย่างปราศจากอุปสรรค กล่าวคือ 
แหล่งท่องเท่ียวตอ้งมีความสามารถในการเขา้ถึงท่ีนักท่องเท่ียวสามารถไปถึงไดง้่าย รวมไปถึงมี
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ความสามารถในการคมนาคมไปยงัสถานท่ีหรือแหล่งท่องเท่ียวไดอ้ย่างดี เช่น มีถนนคอนกรีตและ
ถนนลาดยาง อยู่ในสภาพท่ีดี เขา้ถึงง่าย สะดวกสบาย รวมไปถึงสามารถเดินทางไปยงัสถานท่ีนั้น
ไดด้ว้ยวิธีอื่น เช่น รถสาธารณะ 
    2. Activity หรือ กิจกรรม หมายถึง ภายในแหล่งท่องเท่ียวนั้นมีสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมีกิจกรรมที่ใหน้กัท่องเท่ียวสามารถเขา้มามีส่วนรว่มในการท่องเท่ียวอย่างสมบูรณแ์บบ 
เช่น การเดินป่า ป่ันจกัรยาน ศึกษาธรรมชาติ และ การพายเรือ เป็นตน้ 
    3. Amenity หรือ ส่ิงอ านวยความสะดวก กล่าวคือ แหล่งท่องเท่ียวนั้น
ตอ้งมีส่ิงอ านวยความสะดวกเตรียมไวส้ าหรบันกัท่องเท่ียวอย่างเพียงพอ เช่น ดา้นสาธารณูปโภค 
น า้ประปา ไฟฟ้า ถนน โทรศัพท ์สถานีต ารวจ โรงพยาบาล รวมไปถึงมีท่ีพัก รา้นอาหาร รา้นขาย
ของท่ีระลึก และจดุบริการนกัท่องเท่ียวในบริเวณใกลเ้คียงกบัแหล่งท่องเท่ียวท่ีสดุ 
    4. Attraction หรือ ส่ิงดึงดดูใจ คือ แหล่งท่องเท่ียวจะตอ้งมีส่ิงดึงดดูใจให้
นกัท่องเท่ียวรูสึ้กตอ้งการเดินทางมาท่องเท่ียวยังแหล่งท่องเท่ียวนัน้ใหไ้ด ้เช่น มีทรพัยากรอื่นแช่น 
ทรพัยากรทางธรรมชาติภายในแหล่งท่องเท่ียว เช่น น า้ตก รวมไปถึงมีกิจกรรมการท่องเท่ียวต่าง ๆ 
ภายในแหล่งท่องเท่ียวนัน้ 
   5. Accommodation หรือ ท่ีพกัภายในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวหรือบริเวณ
ใกลเ้คียงเพ่ือใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว  
   Boley และคนอื่น ๆ (2017) กล่าวว่าแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพจะประกอบไป
ดว้ยองคป์ระกอบหลกั 3 ประการ (3As) ดงันี ้ 
    1. Attraction หรือ ส่ิงดึงดูดใจท่ีเกิดจากสถานท่ีหรือเหตุการณ์  โดย
สถานท่ีนั้นอาจเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์สรา้งขึน้ก็ได้ แต่เหตุการณ์จะเป็นการสรา้งความ
ประทบัใจใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวท่ีเกิดจากมนษุยเ์ป็นผูส้รา้งขึน้ 
    2. Amenity หรือ ส่ิงอ านวยความสะดวก หมายถึง บริเวณพืน้ท่ีและส่ิง
ปลกูสรา้งอื่นๆ ท่ีสรา้งขึน้เพื่อรองรบักิจกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนและกิจกรรมในการบริหาร
จดัการพืน้ท่ี มีส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวและการก่อสรา้งท่ีเป็นปัจจัยพืน้ฐาน เช่น 
ระบบขนส่ง ระบบส่ือสาร ระบบสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรบันกัท่องเท่ียวเพราะจะช่วย
ใหน้กัท่องเท่ียวไดร้บัความสะดวกสบายและเป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ใหแ้หล่งท่องเท่ียวดว้ย 
   3. Accessibility หรือ การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว หมายถึง สถานท่ีนั้น
จะตอ้งมีระบบขนส่ง (Transportation) ซึ่งประกอบดว้ยเส้นทางท่ียานพานะและผู้ประกอบการ
สามารถขนส่งเพื่อล าเลียงคนและส่ิงของไปยงัจดุหมายปลายทางได ้
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   อานนท์ สีดาเพ็ง (2559) ได้แบ่งองคป์ระกอบของการท่องเท่ียวเป็น 5 ประเภท 
ดงันี ้
    1. การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) หมายถึง ส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการท่องเท่ียว ซึ่งประกอบด้วย โครงสรา้งพื ้นฐาน ท่ีส่งผลให้เกิดการท่องเท่ียว อาทิ 
เสน้ทางท่ีใชเ้ดินทาง ถนน รางรถไฟ สนามบิน ตลอดจนบริการดา้นอตุสาหกรรมขนส่ง เป็นตน้ 
    2. ท่ีพกัอาศยั เพื่อรองรบันกัท่องเท่ียว (Accommodation) หมายถึง การ
ท่องเท่ียวท่ีใหบ้ริการนักท่องเท่ียวท่ีตอ้งการคา้งแรม เช่น ท่ีพกัประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ โรงแรม รีสอรท์ 
เกสตเ์ฮา้ส ์โฮมสเตย ์ท่ีพกัแรมประเภทต่าง ๆ โดยจะมีส่ิงอ านวยความสะดวกในระดบัต่าง ๆ กนั  
    3. แหล่งท่องเท่ียว (Attractions) หมายถึง สถานีท่ีท่ีนักท่องเท่ียวจะ
เดินทางไปเสพบรรยากาศ หรือสถานท่ีท่ีใช้ในการผ่อนคลายความเครียดของนักท่องเท่ียว โดย
แหล่งท่องเท่ียว สามารจ าแนกไดห้ลายรูปแบบ อาทิ แหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติท่ี แหล่งท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรม เป็นตน้ 
    4. กิจกรรมภายในแหล่งท่องเท่ียว (Activities) และกิจกรรมนันทนาการ 
(Tourist activities and Recreational activities) หมายถึง กิจกรรมท่ีจะท าเมื่อไปถึงสถานท่ี
ท่องเท่ียว เพื่อวัตถุประสงคข์องนักท่องเท่ียวเอง คือการพักผ่อนคลายความเครียด หรือเพื่อศึกษา
หาความรูเ้พิ่มเติมนอกเหนือจากการปฏิบติังานก็นบัเป็นกิจกรรมทางการท่องเท่ียวทัง้นัน้ 
    5. บริการอื่นๆท่ีมีให้นักท่องเท่ียว (Ancillary) อาทิ บริการด้านอาหาร 
รา้นสะดวกซือ้ บริการรถรบัส่ง โรงพยาบาล สถานีบริการน า้มัน รา้นคา้ รา้นขายของท่ีระลึก หอ้ง
สขุา เป็นตน้ 
  จากการศึกษาเกี่ ยวกับองค์ประกอบของการท่องเท่ียว กล่าวสรุปได้ว่า 
องคป์ระกอบของการท่องเท่ียวสามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 ประเภท คือ การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว การมี
ท่ีพกัแรมเพื่อรองรบันกัท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว และบริการอื่น ๆ ท่ีมีใหน้กัท่องเท่ียว 
 

1.3 ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
  ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการผลิตในหลาย
สาขา ทัง้การผลิตในสายการผลิตเดียวกัน และการผลิตในต่างสายการผลิต ท่ีประกอบไปดว้ย 6 
ธุรกิจหลกั คือ 
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   1.3.1 ธุรกิจท่ีพักแรม (Accommodation or Hotel Business) หมายถึง 
ธุรกิจท่ีให้บริการด้านท่ีพักอาศัย รวมทั้งให้บริการอาหารและเครื่องด่ืมแก่นักท่องเท่ียวโดยคิด
ค่าตอบแทนเพื่อผลก าไรของธุรกิจ ปัจจบุนันิยมใชค้ าว่า ธุรกิจโรงแรมมากกว่า “ธุรกิจท่ีพกัแรม” 
   1.3.2 ธุรกิจน าเท่ียว ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจน าเท่ียวและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2535 
มาตรา 3 นิยามค าว่า “ธุรกิจน าเท่ียว” ไวว้่า การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหรือใหบ้ริการ หรือ
อ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทาง ท่ีพัก อาหาร ทัศนาจร และหรือมัคคุเทศก์ให้แก่
นกัท่องเท่ียว โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
    1. Travel Agent คือ ตัวแทนท่ีเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีจัดตั้ง
ธุรกิจเพื่อด าเนินงานเกี่ยวกบัความสะดวกต่อกิจกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกบัดินทางและการท่องเท่ียว เช่น 
จดัหาตั๋วเครื่องบิน รถไฟ รถโดยสารและ หาท่ีพักแรมตลอดจนเป็นตัวแทนขายโปรแกรมน าเท่ียว
ให้แก่บริษัทน าเท่ียวต่างๆ โดยการขายให้กับบริษัทน าเท่ียวแต่ละครัง้จะไดร้บัค่าบริการจากการ
ขาย (Commission) 
    2. Tour Operator คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีด าเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับการจดัการน าเท่ียวทัง้ภายในประเทศ และหรือ ภายนอกประเทศใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เพื่อ
เดินทางไปพกัผ่อนแบบ Inclusive Tour 
    3. Wholesaler บริษัทท่ีมีความช านาญงานในงานเดินทาง เป็น
ผูคิ้ดและเสนอโปรแกรมท่ีจดัไว ้ไม่ว่าจะเป็นแบบท่ีทางบริษัทเป็นคนคิดโปรแกรมทวัรข์ึน้มาเองแลว้
เสนอเหมาขายใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือจัดขึน้ตามแต่ลูกคา้ตอ้งการแลว้มอบให ้Travel Agent รบั
ไปขายต่อ 
   1.3.3 ธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม  คือ การประกอบธุรกิจการให้บริการ
อาหารและเครื่องด่ืมแก่คนเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือประชาชนทั่วไป โดยจดัเตรียมที่นั่งใหผู้บ้ริโภค
ได้รับประทานภายในสถานท่ีท่ีให้บริการ หรืออาจให้บริการบรรจุอาหารเพื่อให้ผู้บริโภคน า
รบัประทานท่ีอื่นได ้โดยสามารถแบ่งประเภทของธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมออกไดด้งันี ้
    1. ธุรกิจอาหารจานด่วน (Fast-Food Restaurants) คือ ธุรกิจท่ี
ประกอบอาหารท่ีเตรียมและปรุงไวจ้นส าเร็จรูปหรือเกือบจะส าเร็จรูป และจะใชเ้วลาสัน้ๆ ในการ
น าไปอุ่นหรือประกอบเพื่อ เสิรฟ์ใหก้ับลูกคา้ ซึ่งโดยทั่วไปคนมักจะนึกถึงของชาวตะวนัตก เช่น พิซ
ซ่า ไก่ทอด แฮมเบอรเ์กอร ์และฮอทดอก เป็นตน้ 
    2. ธุรกิจอาหารส าเร็จรูป (Deli Shops) บริการอาหารส าเร็จรูปท่ี
แช่แข็ง เนย แซนวิช สลดั และอื่นๆ 
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    3. ธุรกิจอาหารบุฟเฟต์ (Buffets) เป็นร้านอาหารท่ีให้ลูกค้า
บริการตนเองภายใต้ concept “All you can eat” ลูกค้าสามารถตักอาหารได้ทุกประเภท ใน
ปริมาณท่ีไม่จ ากัดในราคาท่ีเหมือนกันทุกคน โดยธุรกิจประเภทนีม้ักได้รบัความนิยมในโรงแรม 
โดยเฉพาะการจัดบริการอาหารในมือ้เชา้ส าหรับแขกท่ีมาพักในโรงแรม โดยราคาค่าอาหารจะ
รวมเขา้ไปกบัราคาหอ้งพกัแลว้ 
    4. ธุรกิจประเภท Coffee Shops บริการอาหารและเครื่องด่ืมท่ี
ทานง่าย พกพาสะดวก เน้นการบริการท่ีรวดเร็ว การให้บริการอาหารจะอยู่ท่ีเคาท์เตอรบ์ริการ 
ราคาไม่แพง และมักจะตัง้อยู่ในบริเวณท่ีมีคนผ่านไปมาจ านวนมาก เช่น สถานท่ีชุมชน อาคารกึ่ง
ส านกังาน หรือศนูยก์ารคา้ 
    5. ธุรกิจคาเฟทีเรีย (Cafeterias) เป็นธุรกิจร้านอาหารแบบ
บริการตนเอง มีรายการอาหารท่ีมีจ  ากดั เนน้ความรวดเร็ว ในการใหบ้ริการ และมีสถานท่ีใหบ้ริการ
ท่ีกวา้งขวางเพื่อรองรบัลกูคา้จ านวนมากในช่วงเวลาเร่งด่วน หรืออาจจะเรียรอีกอย่างหน่ึง ว่า โรง
อาหาร โดยทั่วไปมกัจะพบในหน่วยงานต่างๆ เช่น สถานศึกษา องคก์รเอกชน ซึ่งตอ้งใหบ้ริการแก่
พนกังานจ านวนมากๆ ในเวลาเดียวกนั 
    6.ธุรกิจรา้นอาหารกูรเ์มต ์(Gourmet Restaurants) เป็นธุรกิจท่ี
เนน้ใหบ้ริการทกุดา้นในระดบัสงู รวมไปถึงเนน้กลุ่มลกูคา้ท่ีตอ้งการการบริการระดบัสงู 
    7. ธุรกิจอาหารเฉพาะกลุ่มเชื ้อชาติ (Ethic Restaurants) คือ
ธุรกิจรา้นอาหารท่ีใหบ้ริการอาหารประจ าทอ้งถิ่นหรืออาหารประจ าชาติ พนกังานและการตกแต่ง
รา้นจะมีลกัษณะท่ีเนน้จดุเด่นและเอกลกัษณใ์หป้ระจ าชาติเช่นเดียวกนั 
   1.3.4 ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าและของท่ีระลึก คือ การประกอบธุรกิจเพื่อ
จ าหน่ายสินคา้ให้แก่นักท่องเท่ียวเพื่อน ากลับไปเป็นของระลึก ของฝาก หรือ ใชใ้นชีวิตประจ าวัน 
โดยสินค้าท่ีระลึกมักถูกพัฒนามาจากศิลปหัตถกรรมจากการใช้วัสดุของท้องถิ่นท่ีแสดงถึง
เอกลักษณแ์ละความเป็นอยู่ของคนในทอ้งถิ่นนัน้ๆมาผลิตและเป็นการสรา้งรายไดแ้ละอาชีพจาก
การใชแ้รงงานคนภายในทอ้งถิ่น 
   1.3.5 ธุรกิจคมนาคมขนส่ง คือ ธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งกับการเคล่ือนยา้ยคน 
สัตว ์ส่ิงของ จากสถานท่ีหน่ึงไปยังสถานท่ีหน่ึงเพื่อให้เป็นไปตามความตอ้งการของผูท่ี้ใชบ้ริการ
ภายใตร้าคาท่ีตกลงกันไว ้โดยอาศัยส่ือกลางคือ ยานพาหนะต่างๆ ซึ่งธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งกับการใช้
ยานพาหนะในการคมนาคมทัง้ 3 ทาง คือ 
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    1. การคมนาคมทางบก ยานพาหนะ ท่ี ใช้ในการขน ส่ ง
นักท่องเท่ียวไปสู่จุดหมายปลายทาง ไดแ้ก่ รถยนต ์และรถไฟ ธุรกิจเกี่ยวเน่ืองของการขนส่งทาง
บกนี ้ไดแ้ก่ บริการพาหนะในทอ้งถิ่น เช่น รถสามลอ้ รถมา้ เกวียน รถลาก ชา้ง เป็นตน้ 
     - การใหบ้ริการเป็นรายบุคคลเพื่อความเป็นส่วนตวัและ
มีท่ีนั่งเกินกว่า 7 คนขึน้ไป ทัง้ท่ีมีเครื่องปรบัอากาศและไม่มีเครื่องปรบัอากาศ 
     - รถใหบ้ริการน าเท่ียว คือ รถท่ีใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียว 
โดยจะมีการจองไวล่้วงหนา้ซึ่งจะมีการเก็บค่าบริการเป็นรายบุคคลในลกัษณะเหมาจ่ายและมีท่ีนั่ง
เกินกว่า 7 คนขึน้ไป 
     - รถยนตส่์วนบุคคลของนกัเดินทางเอง และ รถยนตข์อง
หน่วยราชการหรือเอกชนท่ีนกัเดินทางใชโ้ดยสารโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการ ซึ่งจะมีขนาดและ
ประเภทก็ได ้
    2. ทางเรือ ไดแ้ก่ เรือเดินสมุทรและเรือกลไฟ ธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ือง 
คือ เรือใบ เรือลากจงู เรือแจว เรือพาย เรือหางยาว แพ ฯลฯ 

3. ทางอากาศ ไดแ้ก่ อากาศยาน หรือเครื่องบิน 
   1.3.6 ธุรกิจนันทนาการ (Recreation Business) คือ การประกอบธุรกิจ
การใหบ้ริการเพื่อความบันเทิงและเพลิดเพลินแก่คนเดินทางหรือนักท่องเท่ียว ซึ่งจะประกอบไป
ดว้ย สวนสนกุ (Amusement Park) ธุรกิจบนัเทิงเพื่อการท่องเท่ียว คือ สถานบนัเทิงยามค ่าคืนและ
การจัดการแสดงบนเวที (Performing art) ธุรกิจการกีฬาเพื่อการท่องเท่ียว ธุรกิจกีฬาปกติ และ 
ธุรกิจการจดัแข่งกีฬาตามเทศกาล 
  โดยใน 6 ธุรกิจนีม้ีเพียง ธุรกิจท่ีพักแรม และ ธุรกิจน าเท่ียว เท่านั้นท่ีมีลักษณะ
การบริการท่ีมุ่งเนน้รองรบันักท่องเท่ียวเป็นหลัก ในขณะท่ีธุรกิจอื่นๆจะเป็นการเนน้เป้าหมายไปท่ี
ลกูคา้ทัง้ท่ีเป็นคนในทอ้งถิ่นและนกัท่องเท่ียว (สวุฒัน ์จธุากรณ,์ 2545) 
 
แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจโรงแรม 

2.1 ความหมายของธุรกิจโรงแรม 
  โรงแรม (Hotel) เป็นค าศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศส หมายถึง คฤหาสน์ อาคาร
ขนาดใหญ่ บานพกัขนาดใหญ่ และเน่ืองจากว่าธุรกิจโรงแรมถือก าเนิดเร่ิมมาจากทวีปยโุรป ดงันั้น
ค าว่า Hotel จึงถูกยืมมาใชใ้นภาษาอังกฤษ และมีความหมายว่า “ท่ีพักแรมท่ีมีการบริการอาหาร
และเครื่องด่ืมโดยไดร้บัเงินค่าตอบแทน” 
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  ตามพระราชบญัญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 4 ก าหนดความหมายของโรงแรม
ไวว้่า โรงแรมเป็นสถานท่ีพักท่ีจัดตัง้ขึน้โดยมีวัตถุประสงคใ์นทางธุรกิจเพื่อใหบ้ริการท่ีพักชั่วคราว
ส าหรบัคนเดินทางหรือบุคคลอื่นโดยมีค่าตอบแทน และได้ยกเว้นสถานท่ีพักของทางราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐท่ีมิใช่เป็นการหารายได้หรือก าไรมาแย่งปันกันและจะ
ด าเนินการไดเ้มื่อไดร้บัอนญุาตและจดทะเบียนโดยถกูตอ้ง 
  สวุฒัน ์จธุากรณ ์(2545) ไดอ้ธิบายถึงค าว่า “ธุรกิจท่ีพกัแรม” ว่า มีหลายประเภท 
เช่น โรงแรม โมเต็ล เกสต์เฮาส ์รีสอรท์ ท่ีต้ังแคมป์ บา้นพักตากอากาศ บังกะโล แพ เป็นตน้ ซึ่ง
สถานท่ีพักท่ีกล่าวมานั้นจะต้องสะอาด ปลอดภัยและมีราคาท่ีเหมาะสมกับสภาพท่ีพักแต่ละ
ประเภท 
  ฉันทชั วรรณถนอม (2552) ไดใ้หค้วามหมายของ ธุรกิจโรงแรม ไวว้่า เป็นสถานท่ี
ส าหรบันักเดินทางหรือนักท่องเท่ียวท่ีมาพกัและมีบริการหลายรูปแบบแก่ผูม้าพักขึน้อยู่ระดบัของ
การใหบ้ริการและส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น อาหารและเครื่องด่ืม การจัดประชุม จัดเลีย้ง สระ
ว่ายน า้ หอ้งออกก าลงักาย เล่นกีฬา น าเท่ียวและจ าหน่ายของท่ีระลึก เป็นตน้ 
  สพุตัรา สรอ้ยเพ็ชร ์(2553) ไดใ้หค้วามหมายของ ธุรกิจโรงแรม ไวว้่า เป็นสถานท่ี
ท่ีสรา้งขึน้โดยเฉพาะและแบ่งเป็นหอ้งพักเพื่อใหน้ักท่องเท่ียวไดพ้ักแรม โดยจะมีส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีจ าเป็นแก่นกัเดินทางและมีการเก็บค่าเช่าเป็นรายหอ้ง 
  ดังนั้น ธุรกิจโรงแรม จึงหมายถึงการใหบ้ริการด้วยการจัดสถานท่ีเพื่อใชส้ าหรับ
รองรบัผูเ้ดินทางท่ีตอ้งการพักคา้งคืนในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว และจะมีการอ านวยความ
สะดวกในดา้นอื่น ๆ เช่น อาหารและเครื่องด่ืม ความสะอาด และความปลอดภยัในขณะท่ีพกัอาศยั 
โดยธุรกิจจะมีจดุมุ่งหมายในการแสวงหาก าไรจากการใหบ้ริการดงักล่าว ซึ่งผูเ้ดินทางอาจมีการจัด
อบรม สัมมนา หรือท ากิจธุระอื่นชั่วคราวร่วมด้วยขณะมาใช้บริการ โดยต้องมีระยะเวลาในใช้
บริการไม่เกินหน่ึงเดือน เพราะหากเปิดใหเ้ขา้พักในระยะเวลาท่ีนานกว่านั้น ถือเป็นการประกอบ
กิจการท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีพกัในรูปแบบอื่น เช่น เซอรว์ิสอพารท์เมน้ต ์เป็นตน้ 
 

2.2 ประเภทของธุรกิจโรงแรม 
  ปัจจุปันธุรกิจการด าเนินงานด้านโรงแรมเกิดขึน้มากมายส่งผลให้มีการแข่งขัน
ดา้นบริการและการด าเนินการต่างๆของโรงแรมแต่ละแห่งลว้นมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั เช่น จ านวน
หอ้งพัก จุดประสงคข์องการจดัตัง้ ดังนั้นการแบ่งประเภทของโรงแรมจะช่วยใหผู้ใ้ชบ้ริการไดรู้ถ้ึง
ลกัษณะต่างๆของโรงแรมแต่ละประเภทเพื่อท่ีจะไดเ้ลือกโรงแรมที่ตอ้งการเขา้พกัไดต้รงตามความ
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ตอ้งการดังนัน้การจดัแบ่งประเภทของท่ีพกัแรมจึงไม่มีขอ้ยติุแน่นอน ในท่ีนีม้ีนกัวิจยัไดอ้อกมาสรุป
เกณฑก์ารแบ่งประเภทของหอ้งพกัไวด้งันี ้

เฮนคิน (Henkin, 1979)  ไดแ้บ่งประเภทของโรงแรมออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้
   1. โรงแรมเพื่อการพาณิชย์ หรือโรงแรมส าหรับแขกท่ีพักไม่ประจ า 
(Commercial or Transient Hotels) ท าเลท่ีตัง้จะอยู่ในเมืองเพื่อความสะดวกในติดต่อธุรกิจ หรือ
เดินทาง ซึ่งแขกท่ีพักอยู่ในโรงแรมดงักล่าวลว้นเป็นนกัธุรกิจหรือนกัท่องเท่ียวท่ีไม่ไดม้ีวตัถปุระสงค์
เพื่อเช่าอยู่เพียงชั่วคราว 
   2. โรงแรมแขกพักประจ า (Residential Hotels) มีวัตถุประสงค์ คือ ให้
แขกเช่าเพื่อพักอาศัยอยู่ในระยะยาว มีหอ้งอาหารบริการใหแ้ก่แขกท่ีเขา้พักและลูกคา้ทั่วไป โดย
ปกติแลว้ท าเลท่ีตัง้ของโรงแรมนีจ้ะอยู่ในบริเวณชานเมืองเพื่อเหมาะกับความสงบขณะพักอาศัย 
แต่ก็มีบางโรงแรมตัง้อยู่ใกลย้่านธุรกิจ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่แขกในติดต่อธุรกิจหรือเดินทาง 
   3. โรงแรมรีสอรท์ (Resorts Hotel) มีวัตถุประสงคใ์นการให้บริการดา้น
การพักผ่อนเป็นหลัก มักตัง้อยู่ในบริเวณท่ีใกลช้ิดกับธรรมชาติ เพื่อใหแ้ขกสามารถพักผ่อนและ
สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติ โดยโรงแรมประเภทรีสอรท์มักจะจัดบริการต่างๆ ด้วยการเนน้ไป
ทางการใหบ้ริการดา้นกีฬาและนนัทนาการตลอดจนกิจกรรมบนัเทิงอื่นๆใหก้บัแขกผูม้าพกั 
  สตีดมอนและคาซาวานา (Steadmon and Kasavana, 1988) ไดจ้ดัแบ่งประเภท
ของโรงแรมโดยยึดพืน้ฐานทางดา้นขนาดของโรงแรม เป้าหมายการตลาด ระดับของการบริหาร 
และการเป็นเจา้ของหรือการเป็นสมาชิกขององคก์รในการบริหารโรงแรม ไวด้งันี ้
   1. การแบ่งประเภทตามขนาดโรงแรม (Hotel Size) สามารถแยกไดเ้ป็น 
4 ขนาดตามจ านวนห้องพัก คือ ห้องพักท่ีมีจ  านวนต ่ากว่า 150 ห้อง ห้องพักระหว่าง 150–299 
หอ้ง หอ้งพกัระหว่าง 300–599 หอ้ง และหอ้งพกัระหว่าง 600 หอ้งขึน้ไป 
   2. การแบ่ งประเภทตามเป้ าหมายด้านการตลาด (Hotel Target 
Markets) เป้าหมายดา้นการตลาดของโรงแรม สามารถแบ่ง ไดด้งันี ้

2.1 โรงแรมเพื่อการพาณิชย ์(Commercial Hotels) 
2.2 โรงแรมภายในสนามบิน (Airport Hotels) 
2.3 โรงแรมท่ีมีการแบ่งสดัส่วนเป็นหอ้งชดุ (Suite Hotels) 

    2.4 โรงแรมเพื่ อ ให้แขกมาพักอาศัยเป็นประจ าหรือถาวร 
(Residential Hotels) 

2.5 โรงแรมรีสอรท์ (Resort Hotels) 
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2.6 โรงแรมซึ่งมีทัง้หอ้งพกัและอาหารเชา้ (Bed and Breakfast) 
2.7 โรงแรมกึ่งคอนโดมิเนียม (Condominium Hotel) 
2.8 โรงแรมท่ีใหบ้ริการบ่อนการพนนั (Casino Hotels) 
2.9 ศนูยป์ระชมุ (Conference Centers) 

   3. การแบ่งประเภทตามระดับการให้บริการ (Levels and Service) 
สามารถแบ่งได ้3 ประเภทดงันี ้
    3.1 การให้บริการระดับโลก (World – Class Service) โรงแรม
ประเภทนีม้ีเป้าหมายเพื่อรบัแขกระดับบุคคลส าคัญของประเทศ หรือบุคคลส าคัญของโลก นัก
ธุรกิจผูม้ั่งคั่ง และบุคคลผูม้ีชื่อเสียง 
    3.2 การใหบ้ริการระดบักลาง มีเป้าหมายในการรบัแขกทั่วไป ทัง้
นักธุรกิจ และนักท่องเท่ียวไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือหมู่คณะ การให้บริการของโรงแรมอยู่ใน
ระดับมาตรฐาน รวมไปถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆจะนอ้ยกว่าโรงแรมท่ีใหก้ารบริการระดับ
โลก 
    3.3 การให้บริการระดับประหยัดหรือให้บริการท่ีจ ากัด 
(Economy or Limited Service) โรงแรมประเภทนี้จะเก็บค่าบริการถูกกว่าโรงแรมท่ีให้บริการ
ระดบัโลกและระดบักลาง มี่การจดัอปุกรณเ์พื่อความสะดวกสบายในขัน้พืน้ฐานแต่ไม่หรูหรา 
   4. การแบ่งตามความเป็นเจา้ของและการเป็นสมาชิกในสถาบันโรงแรม 
(Ownership and Affiliation) สามารถแยกได ้2 ประเภท คือ 
    4.1 โรงแรม ท่ีมี การบริหารงานอย่างอิสระ ( Independent 
Hotels) โรงแรมประเภทนีจ้ะมีเพียงบุคคลคนเดียวหรือบุคคลท่ีรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นเป็นเจา้ของ
อยู่ โดยมีการบริหารงานท่ีเป็นเป็นอิสระ ไม่ขึน้กบัโรงแรมอื่นๆ จึงท าใหม้ีความรวดเร็วและมีอ านาจ
ในการบริหารงานมากกว่า แต่มีขอ้จ ากัดในดา้นประสบการณใ์นการบริหารงาน การสรา้งเครือข่าย
ดา้นการตลาด และการขยายธุรกิจในอนาคต 
    4.2 โรงแรมเครือข่าย (Chain Hotels) แบ่งการบริหารงาน
ออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้
     4.2.1 การบริหารโดยบริษัทแม่ (Parent Company) 
โรงแรมเครือข่ายในลกัษณะนีจ้ะมีทรพัยสิ์นและการบริหารงานโดยตรงมาจากบริษัทแม่ทัง้หมด 
     4.2.2 การบริหารโดยมีพันธสัญญา (Management 
Contract) เป็นการบริหารงานโดยการจา้งบริษัทเขา้มาบริหารโรงแรมภายใต้พันธสัญญาท่ีจัดท า
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ร่วมกันระหว่างเจ้าของโรงแรม (Owner) และบริษัทท่ีมีความรูค้วามช านาญเป็นผู้ด าเนินการ 
(Operator) โดยทรัพย์สินในการจัดสรา้งและบริหารโรงแรมจะเป็นของเจ้าของโรงแรม และใช้
ระบบการบริหารงานแบบเครือข่ายของบริษัทแม่ 
    4.2.3 การบริหารงานภายใตส้ัญญาแบบแฟรนไชส ์(Franchise 
Groups) จะเป็นการตกลงท าสัญญาจัดตัง้โรงแรมกันระหว่าง Franchisor ซึ่งเป็นบริษัทผูใ้หสิ้ทธิ์

ด าเนินการจดัการบริหารหนา้ท่ีของพนกังาน การวางแผนพฒันาองคก์ร ระบบการตลาดออกแบบ
ในการตกแต่งโรงแรม การใชว้ัสดุอุปกรณ์ และการวางระบบงานบริการโรงแรมในเครือข่ายใหไ้ด้
มาตรฐานเดียวกัน และ Franchisee ซึ่งเป็นโรงแรมผูร้บัสิทธิ์ใหส้ามารถใช้ชื่อทางการค้าและวิธี
ด าเนินธุรกิจภายใตก้ารควบคุมและดแูลตามเงื่อนไขท่ี Franchisor ไดก้ าหนดขึน้มา และจะมีการ
จ่ายค่าตอบแทนใหก้บัเจา้ของระบบไดท่ี้ไดพ้ฒันาระบบขึน้ 
  การจัดแบ่งประเภทของโรงแรมท่ีกล่าวมานั้นยังไม่มีข้อตกลงตามหลักสากล 
ดงันัน้การแบ่งประเภทของโรงแรมจึงแตกต่างกันออกไปขึน้อยู่กบัวตัถุประสงคข์องผูจ้ดัประเภทว่า
ต้องการใช้หลักการอะไร เช่น การเข้าพักอาศัย ท่ีตั้งของโรงแรม การบริการ การบริหาร ราคา
หอ้งพกั ขนาดของโรงแรม เป็นตน้ 

 
แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจในงานของพนักงาน 

3.1 ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546, หนา้
793) กล่าวไวว้่า พึงใจ หมายความว่า พอใจ ชอบใจ และค าว่า “พอ” หมายความว่า เท่าท่ีตอ้งการ 
เต็มความต้องการถูกชอบ เมื่อน าค าสองค านีม้าผสมกัน “พึงพอใจ” จะหมายถึง ชอบใจ ถูกใจ
ตามท่ีตอ้งการ 
  สเตราส ์และเซยเ์ลส (Strauss และ Sayles, 1960,) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไวว้่า เป็นความรูสึ้กพอใจในงานท่ีท าอยู่อย่างเต็มใจท่ีจะปฏิบติัให้
งานนั้นบรรลุเป้าหมายขององคก์ร โดยจะรูสึ้กพึงพอใจในการปฏิบัติงานเมื่องานนั้นท าใหเ้กิดผล
ประโยชนต์อบแทนทัง้ทางดา้นวัตถุและจิตใจ และความพึงพอใจนั้นสามารถสนองความตอ้งการ
ขัน้พืน้ฐานของเขาได ้
  บลัม และเนย์เลอร ์(Blum and Nayler. 1968: 364) กล่าวว่า ความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานเป็นทัศนคติท่ีมีผลมาจากงานและปัจจัยแวดลอ้ม เช่น ค่าจา้ง สถานการณ ์โอกาส 
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ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ความยุติธรรมของผู้บังคับบัญชา และความเหมาะสมของ
ปริมาณงาน เป็นตน้ 

 วิรุฬ พรรณเทวี (2542) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรูสึ้กภายในจิตใจของ
มนุษยท่ี์แตกต่างกันออกไปขึน้อยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกับส่ิงใดส่ิงหน่ึงอย่างไร 
ถา้มีคาดหวงัหรือมีความตัง้ใจกบัส่ิงนัน้มากและไดร้บัการตอบสนองดว้ยดีจะมีความพึงพอใจมาก
แต่ในทางตรงกนัขา้มอาจผิดหวงัหรือไม่พึงพอใจหากไม่ไดร้บัการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไว ้ทัง้นี ้
ก็ขึน้อยู่กบัส่ิงท่ีตัง้ใจไวว้่าจะมีมากหรือนอ้ยเช่นกนั 

 ฉัตรชยั คงสขุ (2535) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึงความรูสึ้กหรือทศันคติของ
บุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงหรือปัจจยัต่างๆท่ีเกี่ยวขอ้ง ความรูสึ้กพึงพอใจจะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อความตอ้งการ
ของบุคคลได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหน่ึง ในทางตรงกันข้าม หาก
ความรูสึ้กดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึน้หากความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการ
ตอบสนอง 
  ดังนั้น ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จึงสามารถสรุปความหมายได้ว่า เป็น
ความรูสึ้กหรือทัศนคติอของบุคคลหน่ึงท่ีมีต่อการปฏิบัติงาน หากส่ิงท่ีไดร้ับเป็นการตอบสนอง
ความต้องการของตนเอง  ก็จะเกิดความรูสึ้กท่ีดีต่อส่ิงนั้น ตรงกันข้ามหากความตอ้งการของตน
ไม่ไดร้บัการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึน้ 
 

3.2 ทฤษฎีที่เก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
  ทฤษฎีความคาดหวงั (Expectancy Theory) อธิบายถึงความพึงพอใจในแง่ท่ีว่า
บุคคลหน่ึงจะเกิดความพึงพอใจไดก้็ต่อเมื่อบุคคลนั้นประเมินว่างานท่ีปฏิบัติอยู่นัน้จะสามารถน า
ผลตอบแทนมาใหไ้ด้ ซึ่งจะมีการประเมินถึงคุณค่าของส่ิงท่ีไดร้บัไว้ล่วงหนา้แล้ว เช่น การไดร้ับ
รายได ้การส่งเสริมหรือสนับสนุนใหก้้าวหน้าในอาชีพ และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานท่ีดี 
บุคคลนั้นถึงจะเลือกปฏิบัติงานท่ีน าผลลัพธ์ของคุณ ค่าเหล่านั้นมาให้ เมื่อมีการประเมิน
เปรียบเทียบผลลพัธต่์างๆแลว้ บุคคลจะรูถ้ึงความพึงพอใจท่ีเกิดขึน้ (อนนัตศกัด์ิ ศรีเปารยะ, 2541: 
10-11) ซึ่งมีหลายบุคคลไดศึ้กษาเกี่ยวกับทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้งกับทศันคตินีไ้วเ้ช่นกัน ซึ่งน าโดย วรูม 
(Vroom) พอรเ์ตอรแ์ละลอเลอร ์(Porter & Lawler) 
  ทฤษฎีของมาสโลว ์(วิเชียร วิทยอุดม, 2550) เป็นทฤษฎีหน่ึงท่ีไดร้บัการยอมรบั
อย่างมาก โดยลักษณะของการจูงใจจะเป็นไปตามล าดับของความตอ้งการอย่างมีเป็นล าดับขั้น 
(Hierarchy of Needs) กล่าวคือ เมื่อมนษุยไ์ดร้บัการตอบสนองความตอ้งการหรือดความพึงพอใจ
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ในขั้นหน่ึงแลว้ จะมีความตอ้งการมากขึน้อีกขั้นหน่ึง บนสมมติฐานท่ีว่า มนษุยเ์รามีความตอ้งการ
อยู่เสมอ ไม่มีท่ีสิน้สดุ ซึ่งตามทฤษฎีของมาสโลวม์ีความตอ้งการของมนษุยอ์ยู่ 5 ระดบั คือ 
   1.ความตอ้งการทางดา้นกายภาพเพื่อด ารงชีวิต (Physiological Needs) 
เป็นความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของมนุษยแ์ละเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีสดุส าหรบัการด ารงชีวิตเพื่อความอยู่
รอด ได้แก่ อาหาร อากาศ น า้ ท่ีอยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารกัษาโรค และความต้องการทางเพศ  
โดยในการปฏิบติังานจะหมายถึง เงินเดือน ค่าจา้ง อันเป็นส่ิงตอบแทนท่ีออกมาในลักษณะของตัว
เงินและผลประโยชนท่ี์เกือ้กูล รวมไปถึงสวัสดิการท่ีไดร้บัมาในลักษณะท่ีไม่ไดเ้ป็นตัวเงิน เพื่อให้
เกิดความมั่นใจในการด ารงชีพของมนษุย ์เช่น ความหา้วหนา้ในต าแหน่งงาน เป็นตน้ 
   2.ความต้องการความมั่นคงหรือความปลอดภัย (Security or Safety 
Needs) เป็นความตอ้งการท่ีท าให้คนมีชีวิตท่ีปลอดจากอันตรายทั้งทางกายและความกลัวการ
สญูเสียงาน ไดแ้ก่ ความมั่นคงในการปฏิบติังาน ไม่หวาดหวั่นต่อการท่ีจะถกูปลดออกจากงานโดย
ไม่มีเหตุผลและไม่เป็นธรรม ตอ้งการสรา้งหลักประกันความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตการงาน 
เช่น การมีเงินบ าเหน็จบ านาญ การมีกองเงินทนุขาดแคลนเมื่อตอ้งเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ เป็น
ตน้ 
   3.ความต้องการความผูกพันจากการมีสัมพันธ์กับสังคมเพื่อนร่วมงาน 
(Affiliation or Belonging Needs) ปรารถนาท่ีจะได้รับการยอมรับจากเพื่ อนฝูงของเขา มี
ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนรว่มงานและเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร รวมไปถึงไดร้บัมิตรภาพและความเห็น
ใจจากกลุ่มเพื่อนรว่มงาน เป็นตน้ 
   4.ความต้องการได้รับการยกย่องและนับถือ (Self-esteem Needs) ใน
การท่ีมีชื่อเสียงและเกียรติยศ เพื่อท าใหม้ีความรูสึ้กภาคภมูิใจในตนเอง เพื่อเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นใหเ้ห็น
ถึงการยอมรบัความสามารถ และมีโอกาสท่ีจะเป็นส่วนร่วมในการบริหารงาน จนถึงอาจมีการ
พิจารณาเล่ือนขัน้เล่ือนต าแหน่งงานหรือไดร้บัมอบหมายงานเพื่อเพิ่มความรบัผิดชอบ ใหส้งูขึน้ 
   5.ความตอ้งการการประสบความส าเร็จในชีวิต (Self-Actualization or 
Self-realization) เป็นล าดบัขัน้ความตอ้งการสงูสดุของมนษุย ์ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการบรรลผุลส าเร็จ
ในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการแลว้ หรือส าเร็จทุกส่ิงทุกอย่างตามความนึกคิดหลังจากท่ีมนุษย์ได้รบัการ
ตอบสนองความตอ้งการทัง้ 4 ขัน้ อย่างครบถว้นแลว้ 
  มมัฟอรด์ (ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน.์2544; อา้งอิงจาก Mumford. 1972) ไดแ้บ่ง
แนวความคิดเกี่ยวกบัความพึงพอใจออกเป็น 5 กลุ่มไดด้งันี ้
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   1.กลุ่มความต้องการทางด้านจิตวิทยา (The Psychological Needs 
School) กลุ่มนีไ้ดแ้ก่ Maslow, Herzberg, Likert โดยนักทฤษฎีเหล่านีม้องความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานจะเกิดจากความตอ้งการของบุคคลท่ีตอ้งการความส าเร็จของงานและความตอ้งการ
การยอมรบัจากบุคคลอื่น 
   2.กลุ่มภาวะผู้น า (Leadership School) มองความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานจากรูปแบบและการปฏิบัติของผู้น าท่ีมีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา กลุ่มนี้ ได้แก่ Blake, 
Mouton, Fieldler 
   3. กลุ่มความพยายามต่อรองรางวัล (Effort-Reward Bargain School) 
เป็นกลุ่มท่ีมองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมาจากรายได ้เงินเดือนและผลตอบแทนอื่น กลุ่มนี้
ไดแ้ก่ กลุ่มบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลยัแมนเชสเตอร ์(Manchester Business School) 
   4.กลุ่มอุดมการณ์ทางการจัดการ (Management Ideology School) 
มองความพึงพอใจจากพฤติกรรมการบริหารขององคก์ร ไดแ้ก่ Crozier & Gouldner 
   5. กลุ่มเนือ้หาของงานและการออกแบบงาน (Work Content and Job 
Design) ความพึงพอใจงานเกิดจากเนือ้หาของตวังาน กลุ่มแนวความคิดนีม้าจากGreen & Craft 
(Green & Craft. 1979 อา้งถึงในสมชาติ คงพิกุล, 2537) 
  กรีนและคราฟ  (Green & Craft. 1979 อ้างถึ งในสมชาติ  คงพิ กุ ล , 2537) 
นักวิชาการจากสถาบันทาวิสตอค (Tavistock Institute) ของมหาวิทยาลัยลอนดอน ท่ีได้ศึกษา
เกี่ยวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานว่ามีแนวคิดดงันี ้
   1.ความพึ งพอใจท าให้ เกิ ดการปฏิบั ติ งาน  (Satisfaction Causes 
Performance) กลุ่มนีเ้ชื่อว่าผูท่ี้มีความสขุในการปฏิบติังานดว้ยความพึงพอใจจะมีผลงานจากการ
ปฏิบติังานออกมาดี แนวคิดนีไ้ดแ้ก่ แนวคิดของรูม (Vroom, 1964) 
   2.การปฏิบั ติงานท าให้เกิดความพึ งพอใจ (Performance Causes 
Satisfaction) การมีผลงานในการปฏิบัติงานท่ีดีจะะสรา้งความพึงพอใจใหแ้ก่บุคคล ยกตัวอย่าง
ไดแ้ก่ แนวความคิดของพอรเ์ตอรแ์ละลอเลอร ์(Porter และ Lawler, 1968) 
   3.รางวัลเป็นหน่ึงในปัจจัยของความพึงพอใจและการปฏิบัติงาน 
(Reward as a Causal Factor) แนวความคิดนีม้ักมองรางวัลหรือส่ิงท่ีได้รบัผลตอบแทนเป็นตัว
แปรท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน กลุ่มนีเ้ป็นแนวคิดผลงานของเบรฟิลดแ์ละครอก
เคท (Brayfield & Crockett, 1955) 
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  ทฤษฎี ค วาม ต้อ งก ารความส า เร็จ ขอ งแม็ ค เคิ ลแลนด์  (McClelland’s 
Achievement Motivation Theory) แม็คเคิลแลนด์ได้ศึกษาความต้องการพื ้นฐานของมนุษย ์
ภายใตค้วามเชื่อท่ีว่าพฤติกรรมและความเขา้ใจของแต่ละคนเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นถึงความตอ้งการที่อยู่
ภายในตวับุคคลนัน้ ซึ่งประกอบไปดว้ย 3 ดา้น คือ 
   1.ความตอ้งการประสบความส าเร็จ (Need for achievement (nAch)) 
หมายถึง บุคคลมีความตอ้งการท่ีจะท าส่ิงต่างๆ อย่างดีท่ีสุดเพื่อความส าเร็จ โดยบุคคลท่ีตอ้งการ
ความส าเร็จนั้นมักจะมีลักษณะชอบการแข่งขัน ได้ปฏิบัติงานท่ีท้าทาย ต้องการท่ีจะได้รบัการ
ประเมินผลงาน มีความช านาญในการวางแผน มีความรับผิดชอบสูง ต่อสู้เพื่อให้บรรลุความ
เป้าหมายส่วนตัวมากกว่ารางวัลในรูปแบบบของส่ิงของท่ีดีรบัมาจากความส าเร็จ และสามารถ
แกไ้ขปัญหาและอปุสรรคต่างๆใหส้ าเร็จลลุ่วงไปไดด้ว้ยดี 
   2.ความต้องการมีมิตรสัมพันธ์ (Need for Affiliation) หมายถึง ความ
ตอ้งการการยอมรบัและเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร มีความสัมพันธ์ท่ีดีและผูกพันกับพนักงานใน
องคก์รหรือแผนกเดียวกัน มีความเป็นมิตรไมตรีและสัมพันธภาพท่ีดีกับพนักงานคนอื่น ซึ่งความ
ตอ้งการนีจ้ะสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ Del Carmegie’s ท่ีว่าบุคคลมีความปรารถนาท่ีจะให้
บุคคลอื่นชอบตนเอง และเป็นท่ียอมรับจากบุคคลอื่น บุคคลท่ีต้องการความผูกพันสูงและมี
ส่ิงจงูใจดา้นความมีมิตรสมัพนัธส์งู และชอบสถานการณก์ารใหค้วามรว่มมือ มากกว่าสถานการณ์
การแข่งขนั 
   3.ความต้องการการมีอ านาจ (Need for Power) หมายถึง ความ
ต้องการท่ีจะมีอ านาจเพื่อท่ีจะมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น และมีความต้องการท่ีจะเป็นผู้น าในการ
ตัดสินใจ บุคคลซึ่งตอ้งการมีอ านาจสูงจะพยายามหาทางเพื่อท าให้ตนมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น 
และไดม้าซึ่งอ านาจ การไดเ้ป็นผูน้  า เพื่อใหเ้กิดความภาคภมูิใจ และพอใจท่ีจะอยู่ในสถานการณ์
การแข่งขนั และจะกงัวลเรื่องอ านาจมากกว่าการท างานใหม้ีประสิทธิภาพ 
 

3.3 ปัจจัยและองคป์ระกอบที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยท่ีท าให้ประสบความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน ถา้ผูบ้ริหารภายในองคก์รมีความเขา้ใจและทราบถึง การบริหารงานบุคคล รวมไปถึง
ปัจจัยท่ีเป็นเครื่องจูงใจใหพ้นักงานหรือพนักงานในองคก์รมีความรูสึ้กและทัศนคติท่ีดี ย่อมท าให้
พนกังานในองคก์รเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากดว้ยเช่นกนั 
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  Glimmer (1971, pp. 279-283) ไดส้รุปองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานไว ้10 ดา้นดงันี ้
   1.ลักษณะของงานท่ีท า (intrinsic aspects of the job) องค์ประกอบนี้
จะมีความสัมพันธ์กับความรู้ความสามารถของพนักงาน หากพนักงานได้ปฏิบัติงานตาม
ความสามารถท่ีตนถนัด พนักงานก็จะเกิดความพอใจ โดยคนท่ีมีความรูแ้ละความสามารถสูง
มกัจะรูสึ้กชอบงานเพราะองคป์ระกอบนี ้
   2.การบังคับบัญชา (supervision) ซึ่งลักษณะของผูบ้ังคับบัญชาท่ีมีผล
ต่อ ความพึงพอใจในงานมีส่วนส าคัญท่ีจะท าใหผู้้ปฏิบัติงานมีความรูสึ้กพอใจในงาน กล่าวคือ 
ผูบ้ังคับบัญชาตอ้งมีการกระจายอ านาจในการตัดสินใจให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มี
การสรา้งความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล โดยใหก้ารสนบัสนนุหรือใหค้วามสนใจส่วนบุคคล หากการ
บงัคบับญัชาท่ีไม่ดี อาจเป็นสาเหตอุนัดบัหน่ึง ท่ีท าใหเ้กิดการขาดงานและลาออกจากงานได ้
   3. ความมั่ นคงปลอดภัยในการปฏิบั ติงาน (Security) คือ การได้
ปฏิบัติงานตามหนา้ท่ีอย่างเต็มความสามารถ การไดร้บัความเป็นธรรมจากผูบ้ังคับบัญชา โดย
พบว่า คนท่ีมีพื ้นความรู้น้อยหรือขาดความรู้มักจะรู้สึกว่าความมั่นคงในการปฏิบัติงานมี
ความส าคัญต่อเขามากกว่าคนท่ีมีความรูสู้ง และในขณะท่ีพนักงานมักจะมีความตอ้งการความ
มั่นคงในการปฏิบติังานสงูขึน้ตามอายขุองผูป้ฏิบติังาน 
   4.องค์กรและการบริหารงาน (company and management) ประกอบ
ไปดว้ย ขนาดขององคก์ร ชื่อเสียง รายไดข้ององคก์ร และการประชาสัมพันธ์องคก์รใหเ้ป็นท่ีรูจ้ัก
แพร่หลาย มีส่วนท าใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดความรูสึ้กมั่นคง ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยผูท่ี้มีอายุ
มากจะมีความตอ้งการเกี่ยวกบัเร่ืองนีม้ากกว่าผูท่ี้มีอายนุอ้ย 
   5.สภาพแวดล้อม ในการปฏิบั ติ งาน  (working condition) ได้แก่ 
สภาพแวดลอ้มทั่วไปในองคก์รท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงาน เช่น แสงสว่าง เสียง อากาศหรืออณุหภูมิ
ภายในหอ้งปฏิบัติงาน หอ้งอาหาร หอ้งน า้ หอ้งสุขา และชั่วโมงการปฏิบัติงาน มีการวิจยัแสดงให้
เห็นว่า สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานมีความส าคัญต่อผู้ชายมากกว่าองค์ประกอบอื่นๆ ใน
ระหว่างผูห้ญิงท่ีแต่งงานแลว้ จะเห็นว่าชั่วโมงการปฏิบติังานมีความส าคญัเป็นอย่างมาก 
   6.ค่าจา้ง หรือรายได ้(wages) องคป์ระกอบนีม้กัจะก่อใหเ้กิดความไม่พึง
พอใจไดง้่าย ผูช้ายจะเห็นค่าจา้งเป็นส่ิงส าคัญ ขณะท่ีผูท่ี้ปฏิบัติงานในโรงงานจะเห็นว่า ค่าจา้งมี
ความส าคญัส าหรบัเขามากกว่าผูท่ี้ปฏิบติังานในส านกังาน หรือหน่วยงานของรฐับาล 
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   7.โอกาสและความก้าวหน้าในการปฏิบั ติ งาน  (opportunity for 
advancement) เช่น การได้เล่ือนต าแหน่งสูงขึน้ การได้ส่ิงตอบแทนจากความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของเขา ผูช้ายมีความตอ้งการเรื่องนีสู้งกว่าผูห้ญิง และเมื่ออายุมากขึน้ความตอ้งการ
เกี่ยวกบัเร่ืองนีจ้ะลดลง 
   8.ลักษณะทางสังคม (social aspects of the job) หรือ ความต้องการ
เป็นส่วนหน่ึงกบัสังคมเพื่อใหส้ังคมยอมรบัตน หากพนักงานสามารถร่วมงานกบัเพื่อนร่วมงานได้
อย่างมีความสุขก็จะเกิดความพึงพอในในงานตามมา องคป์ระกอบนีม้ีความสัมพันธ์กับอายุและ
ระดบังาน ผูห้ญิงจะเห็นว่าองคป์ระกอบนีส้ าคญั 
   9.การส่ือสาร (communication) ได้แก่ การรับส่งข้อมูลค าสั่ง การท า
รายงานให้แก่บุคลลอื่น ทั้งภายในและภายนอก ผู้ท่ีมีระดับการศึกษาสูงจะให้ความส าคัญกับ
องคป์ระกอบนี ้
   10.ผลตอบแทนและสิทธิประโยชนท่ี์ไดร้บัจากการปฏิบัติงาน (benefits) 
ไดแ้ก่ เงินบ าเหน็จตอบแทนเมื่อออกจากงาน การรกัษาพยาบาล สวัสดิการ อาหาร ท่ีพักอาศัย 
และ วนัหยดุ 

 ธนชยั ยมจินดา (2544, หนา้ 27) กล่าวว่า ปัจจัยต่างๆของความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานสามารถน ามาใชเ้ป็นเครื่องมือเพื่อบ่งชีถ้ึงปัญหาท่ีเกิดขึน้เกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานได ้ซึ่งความพึงพอใจในการปฏิบติังานจะประกอบไปดว้ย 6 ประการ ดงันี ้

1.ความพึงพอใจในการจ่ายค่าตอบแทน (pay) 
2.ความพึงพอใจในผูบ้ริหารและผูบ้งัคบับญัชา (supervision) 
3.ความพึงพอใจเพื่อนรว่มงาน (co-worker) 
4.ความพึงพอใจในสภาพวดลอ้มในการปฏิบติังาน (work setting) 
5.ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน (tasks) 
6.ความพึงพอใจในโอกาสในความกา้วหนา้ (advancement opportunities) 

  นอกจากนี ้สุนันทา เลาหนันทน ์(2541, หนา้ 8-9) มีความเห็นว่า องคป์ระกอบท่ี
มีส่วนในการจงูใจบุคคลใหม้ีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ 
   1.การจัดงานท่ีทา้ทายความสามารถใหท้ า ตอ้งค านึงถึงอยู่เสมอว่า งาน
ท่ีมีลกัษณะทา้ทายต่อบุคคลหน่ึง อาจจะไม่เป็นส่ิงทา้ทายต่อความสามารถของอีกบุคคลหน่ึง 
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   2.การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการวางแผน หากบุคคลถูกขอรอ้งให้
ช่วยในการวางแผนและก าหนดสภาวะแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ก็จะเป็นแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานทางหน่ึง 
   3.การให้การยกย่องและสถานภาพ บุคคลทุกคนไม่ว่าอยู่ในฐานะหรือ
ต าแหน่งไหนย่อมมีความตอ้งการท่ีจะไดร้บัการยอมรบัจากกลุ่มและจากผูบ้งัคบับญัชา แต่การยก
ย่องชมเชยตอ้งท าดว้ยความจริงใจ และผลของการปฏิบติังานจะตอ้งสงูกว่าเกณฑเ์ฉล่ีย 
   4.การใหค้วามรบัผิดชอบอ านาจท่ีมากขึน้ เป็นเครื่องมือในการจูงใจคน
ปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และจะมีผลต่อการไดเ้ล่ือนขัน้ เล่ือนต าแหน่ง การใหอ้  านาจและ
การมอบหมายงานตามความรบัผิดชอบ 

   5.การใหค้วามมั่นคงและความปลอดภัย และการได้รบัความกลัวในส่ิง
ต่าง ๆ เช่น การไม่ใหง้านท า การสญูเสียต าแหน่ง เป็นส่ิงส าคญัแฝงอยู่ภายในจิตใจของคน แต่ตอ้ง
ค านึงดว้ยว่าความมั่นคงปลอดภยัมากนอ้ยเท่าใด จึงเป็นตวักระตุน้ท่ีก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน 
   6.การให้อิสระในการปฏิบัติงาน ทุกคนปรารถนาจะมีอิสระในการ
ปฏิบติังานดว้ยตัวเขาเอง โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีความเชื่อมั่นในตัวเองสงู การบอกทุกอย่างว่าควรท า
อย่างไร จะเป็นการท าใหล้ดแรงจงูในการปฏิบติังานได ้
   7.การเปิดโอกาสให้เจริญกา้วหนา้ทางดา้นส่วนตัว และ ดา้นอาชีพเป็น
เป้าหมายของทุกคนในองคก์ร การไดม้ีโอกาสเขา้รว่มการฝึกอบรมการศึกษาดูงาน การหมุนเวียน
งาน และการสรา้งประสบการณจ์ากการใชเ้ครื่องมือต่างๆ ลว้นเป็นแรงจงูใจในการปฏิบติังาน 
   8.การให้เงินและรางวัลท่ีเกี่ยวกับเงิน การวิจัยในปัจจุบันยังสรุปได้ไม่
ชดัเจนเกี่ยวกบัความส าคญัของเงินท่ีมีต่อแรงจงูใจ เพียงแต่ชีแ้นะว่าเงินเป็นส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความไม่
พอใจมากกว่าท่ีจะเป็นแรงจงูใจ แต่คนส่วนมากก็ยงัใหค้ณุค่าเงินไวส้งู 
   9.การใหโ้อกาสแข่งขนั การแข่งขันเป็นแรงจงูใจส าคัญ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งระดับผู้บริหารซึ่งต้องการความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน ท าให้เป็นแรงกระตุ้นท่ีจะแสวงหา
แนวคิดใหม่ ๆ มาใชใ้นการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้การสนับสนุนจากองคก์ร 
4.1 ความหมายของการรับรู้การสนับสนุนจากองคก์ร 
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 R. Eisenberger, Huntington, Hutchison, และ Sowa (1986) ผู้ริ เริ่มแนวคิด
ทฤษฎีการรบัรูก้ารสนับสนนุจากองคก์ร (Organization Support Theory) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า 
การรบัรูก้ารสนับสนุนจากองคก์รเป็นความเชื่อของพนักงานว่าการท่ีองคก์รไดม้องเห็นคุณค่าใน
การทุ่มเทในการปฏิบติังานของพนกังาน แสดงถึงว่าองคก์รมีความห่วงใย และตอ้งการใหพ้นกังาน
มีความเป็นอยู่ท่ีดี ซึ่งพนกังานสามารถรบัรูส่ิ้งเหล่านีไ้ดจ้ากผลตอบแทนท่ีไดร้บัจากการปฏิบัติงาน
ให้กับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการได้รับเงินเดือนหรือผลตอบแทนอื่นท่ีเพิ่มขึน้ เช่น การได้เล่ือน
ต าแหน่ง รวมถึงการได้รับในส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม เช่น ส่ิงอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
สวสัดิการต่างๆ หรือส่ิงท่ีเป็นนามธรรม เช่น วัฒนธรรมองคก์รหรือการสรา้งค่านิยมท่ีส่งเสริมใหค้น
ในองคก์รปฏิบติังานใหบ้รรลเุป้าหมายและไดร้บัการยอมรบัจากคนในองคก์ร 

 Peelle III (2007) ให้ความหมายไว้ว่า การรับรูก้ารสนับสนุนจากองค์กร คือ 
ความเชื่อของพนกังานเกี่ยวกับการดแูลเอาใจใส่จากองคก์ร เต็มใจใหก้ารช่วยเหลือ และตระหนัก
ถึงคณุค่าและเป้าหมายของพนกังานท่ีไดอ้ทิุศตนเพื่อปฏิบัติงานใหก้ับองคก์ร ส่งผลใหพ้นกังานพึง
พอใจในการปฏิบติังาน และปฏิบติังานไดอ้ย่างเต็มความสามารถ 

 เปรมจิตร คล้ายเพ็ชร ์(2548) ได้ให้ความหมายของการรบัรูก้ารสนับสนุนจาก
องคก์ร ไวว้่า เป็นความคิดเห็นและความรูสึ้กนึกคิดของพนักงานจากประสบการณท่ี์ไดร้บัจากการ
ปฏิบัติงานว่าองคก์รสามารถใหก้ารยอมรบัและเห็นความส าคัญในการทุ่มเทในการปบัติงานของ
พนักงาน มีความห่วงใย และผูกพันต่อพนักงาน ใหก้ารสนับสนุนการปฏิบติังานในดา้นต่างๆ ผ่าน
นโยบายขององคก์รเพ่ือใหพ้นกังานมีความเป็นอยู่ในการปฏิบติังานท่ีดี 
  จากความหมายดงักล่าว สรุปความหมายของการรบัรูก้ารสนับสนนุขององคก์รไว้
ว่า การท่ีพนักงานสามารถรบัรูก้ารสนบัสนนุขององคก์รผ่านนโยบายการบริหารต่างๆ กฎระเบียบ
ขอ้บังคับต่างๆ ท่ีเป็นแนวทางในการปฏิบัติขององค์กรของผู้บริหารระดับสูง ส่งผลถึงการได้รับ
ผลตอบแทนและระบบสวัสดิการ ใหค้วามส าคญัของการมีส่วนรว่มต่างๆ มีการฝึกอบรมและการ
พฒันาท่ีเป็นประโยชน ์ใหโ้อกาสส่งเสริมความกา้วหนา้ในสายงาน รวมถึงการค านึงถึงการดแูลเอา
ใจใส่ในความเป็นอยู่และสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานซึ่งเป็นปัจจยัพืน้ฐานท่ีพนกังานตอ้งการ 
 

4.2 องคป์ระกอบของการรับรู้การสนับสนุนจากองคก์ร 
  แนวคิดของ Robert Eisenberger และคนอื่น ๆ (2002) เป็นหน่ึงในแนวคิดท่ี
ผูว้ิจัยได้น ามาศึกษาใหเ้ป็นกรอบแนวคิดดา้นตัวแปรอิสระ เน่ืองจากผลการวิจัยท่ีมีความชัดเจน
และครอบคลมุเนือ้หามากท่ีสดุ ซึ่งประกอบไปดว้ย 
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   1.ความยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองคก์ร (Fairness) 
จะมุ่งไปท่ีการปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอย่างเป็นธรรม ในเรื่องการจา้งงาน การเล่ือนต าแหน่ง การ
จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบติังาน รวมตลอดถึงการป้องกนัการกระท าอันไม่เป็นธรรมในทกุระดบั ทัง้
ดา้นโครงสรา้งขององคก์ร กระบวนการในการก าหนดผลตอบแทน ซึ่งพิจารณามาจากขอ้ก าหนด
กฎ ระเบียบและนโยบาย และในด้านสังคม (Social Aspect) หรือความยุติธรรมเชิงปฏิสัมพันธ ์
(Interpersonal Justice) ศึกษากระบวนการของการมีปฏิสมัพนัธใ์นการปฏิบติังานรว่มกนัระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชาท่ีปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความสภุาพและใหเ้กียรติ 
   2.นโยบายการให้ความสนับสนุนและช่วยเหลือจากหัวหน้างานหรือ
ผูบ้ังคับบัญชา (Supervisor Support) ทางภาครฐัหรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวขอ้ง เช่นองค์กรท่ีพนักงาน
ปฏิบติังานอยู่ตอ้งมีนโยบายออกมาช่วยเหลือหรือสนับสนนุ เช่น การช่วยจ่ายค่าจา้งพนกังาน การ
ตัง้กองทนุช่วยเหลือพนกังานอตุสาหกรรมท่องเท่ียว และลดค่าใชจ้่ายต่าง ๆ เป็นตน้ 
   3.รางวัลและสภาพแวดลอ้มในการปฏิบัติงาน (Organization Rewards 
and Job Conditions) ไดแ้ก่ การใหค้ ายกย่องชมเชยเมื่อพนักงานท าดี การใหโ้อกาสในการพฒันา
และสนับสนุนด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน  การจัดให้มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื ้อต่อการ
ปฏิบัติงาน และวางระบบการปฏิบัติงานท่ีช่วยส่งเสริมความสะดวกในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 
การจัดสรรอุปกรณ์ เครื่องมือ และส่ิงอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม และ
เพียงพอติอการใชง้าน ตลอดทัง้ใหค้วามส าคัญต่อระบบความปลอดภยัในการปฏิบัติงาน  (กิ่งพร 
ทองใบ,2553: 10; วรางคณา แกว้มณี, 2554) 

 จันทรพ์า ทัดภูธร (2548) กล่าวว่า การสนับสนุนจากองค์กรตามการรับรูข้อง
พนกังาน สามารถแบ่งลกัษณะออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
   1.ดา้นผลตอบแทน เช่น เงินเดือน หรือสวสัดิการถือเป็นส่ิงจูงใจพืน้ฐานท่ี
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 

2.ดา้นความตอ้งการความมั่นคงในการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง 
   3.ดา้นโอกาสในการกา้วหนา้ในการปฏิบัติงาน เช่น มีต าแหน่งหนา้ท่ีการ
ปฏิบติังานท่ีสงูขึน้ตามความสามารถท่ีตนมี 
   4.ด้านสภาพการปฏิบัติงาน เน่ืองจากการมีสภาพการปฏิบัติงานท่ี
เหมาะสม มีเครื่องมือในการทา งาน ส่ิงอา นวยความสะดวกต่างๆ เช่น น า้ด่ืม หอ้งนา้ ฯลฯ มีส่วน
ช่วยท าใหก้ารปฏิบติัติงานของพนกังานเป็นไปดว้ยความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
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   5.ดา้นจิตวิทยาสังคม เน่ืองจากตามหลักจูงใจคนเราตอ้งการไดร้บัการ
ยอมรบัจากผูอ้ื่น การยอมรบัในผลงานหรือการยกย่องชมเชยเมื่อปฏิบติังานไดดี้ 
 
แนวคิดเก่ียวกับความผูกพันต่อองคก์ร 

5.1 ความหมายของความผูกพันต่อองคก์ร 
 ภทัริกา ศิริเพชร (2541, หนา้ 7) ใหค้วามหมายของค าว่า ความผูกพันต่อองคก์ร 

คือ ความรูสึ้ก ทัศนคติ ค่านิยมของพนักงานท่ีมีต่อองคก์ร ตลอดจนพฤติกรรมอันแสดงถึงความ
มุ่งมั่นของพนักงานท่ีจะปฏิบัติงานเพื่อองคก์รดว้ยความทุ่มเทและเต็มใจ ดว้ยตระหนักว่าตนเอง
เป็นส่วนหน่ึงและแสดงออกถึงความจงรกัภกัดีขององคก์ร และมีความมุ่งมั่นท่ีจะธ ารงสถานะของ
การเป็นสมาชิกขององคก์รไว ้

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541, หน้า 96) ให้ความหมายของค าว่า ความ
ผูกพันต่อองค์กรหรือความจงรกัภักดีต่อองคก์ร (Organizational commitment) ไวว้่า เป็นความ
ตอ้งการท่ีจะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานใหก้ับหน่วยงานหรือองคก์รท่ีตนเองท างานอยู่อย่างเต็ม
ก าลังความสามารถเพื่อใหค้งความเป็นพนกังานขององคก์รต่อไป หากพนกังานมีความรูสึ้กผูกพัน
กบัองคก์รสงูก็จะมีความรูสึ้กเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รตามไปดว้ย 

  Hackman, Lawler, และ Porter (1977, p. 46) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองคก์ร
เป็นความสัมพันธ์ท่ีแสดงออกถึงความเชื่อมโยงทัง้หมดระหว่างพนักงานและองคก์รไวใ้หพ้นกังาน
มีความรูสึ้กว่าตนเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร ยอมรบัเป้าหมายขององคก์รอย่างชดัเจน มีความเต็มใจ
ท่ีจะปฏิบัติงานและยินดีท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์รต่อไป โดยความผูกพันนีจ้ะมีคุณลักษณะ 3 
ประการ คือ 

1. มีความเชื่อมั่นและยอมรบัในเป้าหมายขององคก์ร 
   2.พนกังานมีความเต็มใจที่จะใชค้วามพยายามของตนเองอย่างเต็มก าลงั
สามารถเพ่ือใหเ้กิดประโยชนต่์อองคก์รอย่างสงูสดุ 

3. มีความตอ้งการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกขององคก์รต่อไป 
  Alllen and Meyer (1990, pp. 1-18, อา้งถึงใน นงเยาว ์แกว้มรกต, 2542, หน้า 
16-17) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กรคือความรูสึ้กว่าตนเองเป็นพวกเดียวกันกับกลุ่มท่ีตนเอง
เป็นสมาชิกอยู่  (Partisan) พนักงานท่ีมีความผูกพันต่อองค์กรจะมีลักษณะ คือ ต้องการมา
ปฏิบัติงานอย่างสม ่าเสมอ มีความทุ่มเทก าลังกายและใจต่องานท่ีท า  และปฏิบัติงานตามหน้าท่ี
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ของตนเอง เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายและค่านิยมขององคก์รและจะอยู่กบัองคก์รนัน้ไม่ว่าองคก์รนัน้จะ
เป็นเช่นไร 
  Buchanan (1979, อ้างถึงใน ดุจดาว ศุภจิตกุลชัย , 2546, หน้า 9) กล่าวว่า 
ความหมายของความผูกพันต่อองค์กร คือ การมีความรูสึ้กเป็นพวกเดียวกัน มีความผูกพันต่อ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร และปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ซึ่งความผูกพันต่อองค์กร จะประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 
ประการ คือ 
   1.มีความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับองคก์ร (Identification) ท่ีแสดงออกถึง
เป้าหมายและค่านิยมขององคก์รของผูป้ฏิบติังาน 
   2.มีความเกี่ยวโยงกับองค์กร (Involvement) โดยการปฏิบัติงานตาม
บทบาท ตามหนา้ท่ีของตนเองอย่างเต็มท่ี 

3. มีความจงรกัภกัดี (Loyalty) ความรูสึ้กรกัและผกูพนัต่อองคก์ร 
  สรุปไดว้่าความผกูพนัต่อองคก์ร หมายถึง ความรูสึ้กท่ีดีของพนกังานในองคก์รท่ีมี
ต่อองค์กร ยินดีจะปฏิบัติงานในหน้าท่ีของตนและส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้องค์กรบรรลุตาม
วตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว ้ซึ่งองคป์ระกอบของความผกูพันต่อองคก์รประกอบไปดว้ย ความเป็นอันหน่ึง
อนัเดียวกับองคก์ร (Identification) มีความรูสึ้กความเกี่ยวโยงเป็นอนัหน่ึงอันเดียวกับองคก์ร และ
การแสดงออกถึงความจงรกัภกัดีและผกูพนัต่อองคก์ร 
 

5.2 ปัจจัยที่ท าให้พนักงานมีความผูกพันต่อองคก์ร 
  ความผูกพันต่อองคก์รเป็นความรูสึ้กส่วนบุคคลของพนักงานท่ีมีต่อองคก์รและ
งานท่ีท าอยู่ เช่น รูสึ้กภักดีและเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รจากการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์กร และมีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามของตนในการปฏิบัติงาน จากแนวคิดของ  
Buchanan (1979, อ้างถึงใน ดุจดาว ศุภจิตกุลชัย , 2546, หน้า 9) ได้จ  าแนกความผูกพันต่อ
องคก์รไว ้3 ลกัษณะ ดงันี ้

   1.ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับองค์กร (Identification) โดยการเต็ม
ใจท่ีจะปฏิบัติงาน จากการยอมรบัค่านิยมและวัตถุประสงคข์ององคก์ร และถือเสมือนหน่ึงว่าเป็น
ของพนกังานเองเช่นกนั 
   2.การเขา้มามีส่วนรวมในองคก์ร (Involvement) กบักิจกรรมขององคก์ร
ตามบทบาทหนา้ท่ีของตนอย่างเต็มท่ี 
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   3.ความจงรักภักดีต่อองค์กร (Loyalty) โดยอ้างถึง วันชะลี แก้วดง 
(2548, หนา้ 10) ว่า ความรูสึ้กรกัและผกูพันต่อองคก์รของพนกังานจะมีระดับมากหรือนอ้ย ขึน้อยู่
กับการท่ีพนักงานมีความรูสึ้กเป็นเจา้ของหรือความจงรกัภักดีท่ีกับองคก์ร การยอมรบัเป้าหมาย
ขององค์กรและประเมินองค์กรในทางท่ีดี และ การมีส่วนร่วมในองค์กร โดยทั้งหมดนี้จะเป็น
เครื่องวัดความตั้งใจของท่ีจะคงอยู่ฝนองค์กรของพนักงานต่อไปในอนาคต รวมถึงทัศนคติของ
พนกังานจะเป็นตวัเชื่อมโยงระหว่างตวัพนกังานเองกับองคก์รว่าจะประเมินองคก์รในดา้นบวกหรือ
มีการใชค้วามพยายามในการปฏิบติังานเพื่อใหบ้รรลจุดุมุ่งหมายขององคก์รต่อไปหรือไม่ 
 
แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยทีท่ าให้พนักงานยังคงอยู่ภายในองคก์ร 

6.1 ความหมายของการคงอยู่ของพนักงานในองคก์ร 
 ปรีดา กงกัญญา (2556) ไดใ้หค้วามหมายของการคงอยู่ไวว้่า การท่ีพนักงานใน

องคก์รมีความพึงพอใจและตอ้งการท่ีจะปฏิบติังานในองคก์รดว้ยความรูสึ้กเต็มใจและสมคัรใจโดย
ไม่มีความตอ้งการท่ีจะลาออกหรือโยกยา้ยงาน 

 ปรียาพร วงศอ์นตุรโรจน ์(2544) กล่าวว่า การคงอยู่ในองคก์รนั้น หมายถึง การท่ี
องคก์รดูแลและธ ารงรกัษาพนักงานท่ีผ่านการสรรหาและการคัดเลือกมาเป็นสมาชิกคนหน่ึงของ
องค์กรให้มีความรูสึ้กพึงพอใจและสามารถท่ีจะปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงไม่
ตอ้งการที่จะลาออกจากองคก์รอีกดว้ย 

 วรารตัน ์บุญณสะ (2550) กล่าวว่า การคงอยู่ในงานของพนักงานนั้นขึน้อยู่กับ
ความสามารถขององค์กรในการธ ารงรักษาพนักงาน เพื่อให้พนักงานพึงพอใจและเป็นการเพิ่ม
ผลผลิตทางการปฏิบัติงานใหก้ับองคก์ร และการท่ีมีพนักงานคงอยู่กับองคก์รเป็นจ านวนมากนั้น
สามารถใชบ้อกไดว้่าองคก์รนัน้มีประสิทธิภาพดา้นการบริหารและจดัการทรพัยากรบุคคลอีกดว้ย 
  Dunkin, Juhl, และ Stratton (1996) กล่าววว่า การคงอยู่ในองคก์รของพนักงาน 
หมายถึง การท่ีพนักงานมีความตั้งใจท่ีจะคงอยู่ในองค์กรท่ีท าอยู่ รวมไปถึงการท่ีองค์กรได้
พยายามท่ีจะธ ารงรกัษาพนักงานท่ีมีความรูค้วามสามารถในการปฏิบติังานใหค้งอยู่กับองคก์รให้
นานท่ีสดุ 
  Jernigan (1988) กล่าวว่า การคงอยู่ ในองค์กรนั้น หมายถึง  พนักงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและความสามารถในการท างานไดเ้ป็นอย่างดีนั้น จะไดร้บัการผลตอบแทนท่ีดีจาก
องคก์รท าใหเ้กิดการคงอยู่กบัองคก์รต่อไป 
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 Neuhauser (2002, p. 470) ได้ให้ความหมายในการคงอยู่กับองค์กรว่า การท่ี
องค์กรมีการจัดการดูแลและรกัษาพนักงาน ด้วยการสรา้งวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่งท าให้
พนกังานเกิดความรูสึ้กผกูพนัและมีความจงรกัภกัดีกบัองคก์ร 
  จากความหมายของการคงอยู่ในองคก์รดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้นัน้ สามารถกล่าว
สรุปได้ว่า การคงอยู่ในองค์กรหมายถึง การท่ีองค์กรมีการจัดการดูแลและรักษาพนักงาน ให้
พนักงานมีความรูสึ้กตอ้งการและเลือกท่ีจะอยู่ในองคก์รและปฏิบัติงานของตนท่ีท าอยู่ในปัจจุบัน
อย่างเต็มใจและสมัครใจ รวมทัง้ตัวพนักงานเองยังไม่มีความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานปัจจุบัน 
หรือตอ้งการโยกยา้ยงานในอนาคต 
 

6.2 ปัจจัยที่ท าให้พนักงานมีความตั้งใจอยู่กับองคก์ร 
  ในปัจจุปันท่ีมีการแข่งขันกันทางธุรกิจเป็นอย่างมาก แต่ละองคก์รต่างก็มีความ
พยายามท่ีจะคดัเลือกและสรรหาพนกังานท่ีมีความรูค้วามสามารถเขา้มารว่มงานกบัองคก์ร ไม่ว่า
จะเป็นพนกังานจบใหม่ ผูบ้ริหาร หรือผูเ้ชี่ยวชาญในอตุสาหกรรม ในขณะเดียวกนัองคก์รยงัตอ้งมี
ความจ าเป็นตอ้งรกัษาพนกังานเหล่านัน้ไวด้ว้ย เพื่อใหเ้กิดความมั่นคงต่อองคก์รในระยะยาว 

 คณากร สุขคันธรกัษ์ (2560) กล่าวว่า หากพนักงานภายในองคก์รไดป้ฏิบัติงาน
รว่มกนัแลว้ มกัจะเกิดความสมัพันธท่ี์ก่อใหเ้กิดการรวมกลุ่ม การท่ีพนกังานในกลุ่มมีความตัง้ใจอยู่
กับองค์กรสูงจะท าให้พนักงานในกลุ่มคนอื่นๆ เกิดความผูกพันต่อองค์กรมากขึน้ ส่งผลให้เกิด
ความตัง้ใจอยู่กบัองคก์รสงูตาม ในทางตรงกนัขา้ม หากพนกังานคนใดคนหน่ึงในกลุ่มลาออกจาก
องคก์ร พนกังานท่ีเหลือในกลุ่มย่อมเสียขวญัและก าลงัใจในการอยู่รว่มกบัองคก์ร 
  นอกจากนี ้Taunton และคนอื่น ๆ (1989) พบว่าปัจจัยท่ีท าให้พนักงานมีความ
ตัง้ใจอยู่กบัองคก์ร มีดงันี ้
   1.ปัจจัยดา้นพนักงาน (Employee Characteristics) หมายถึง โอกาสท่ี
พนักงานจะได้โยกย้ายงานไปท่ีดีกว่า การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน วุฒิการศึกษา และภาระ
ครอบครวั 
   2.ปัจจัยทางด้านหน้าท่ีความรับผิดชอบ (Task Requirement) การ
ปฏิบติัหนา้ท่ีในภาระงานท่ีไดร้บั และการมีส่วนในการติดต่อส่ือสาร 
   3.ปัจจัยทางด้านองค์กร (Organizational Characteristics) หมายถึง 
ค่าตอบแทน ความยติุธรรม ความเสมอภาค และความกา้วหนา้ในการไดเ้ล่ือนต าแหน่ง 
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   4.ปัจจยัดา้นผูบ้ริหาร (Manager Characteristics) หมายถึง แรงจงูใจใน
การบริหาร อ านาจ อิทธิพล ภาวะผูน้  าของผูบ้ริหาร และการใหน้โยบายท่ีใหโ้อกาส ความช่วยเหลือ
และเยียวยาแก่พนกังานในองคก์ร 
  ในท่ีนี ้พนักงานในองคก์รควรมีการปฏิบัติงานท่ีไม่จ  าเจเพื่อลดการเบื่อหน่ายงาน
ท่ีได้รับมอบหมาย รวมทั้งต้องมีการสร้างขวัญและก าลังใจ มีแนวทางท่ีจะพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงาน รวมไปถึงให้ความก้าวหนา้ในต าแหน่งงานแก่พนักงาน จะส่งผลให้
พนักงานเห็นถึงความมั่นคงขณะปฏิบติังาน หากองคก์รสามารถท าไดจ้ะท าใหพ้นกังานเกิดความ
ผกูพนัต่อองคก์รมากยิ่งขึน้ 
 

6.3 ลักษณะพิเศษที่ท าให้พนักงานยังคงปฏิบัติงานอยู่ในธุรกิจโรงแรม 
  นรินทร ์ยืนทน กล่าวถึงลักษณะของงานโรงแรมว่าค่อนขา้งแตกต่างจากงานใน
ธุรกิจหรือองคก์รอื่น เช่น เวลาเขา้-ออกงานเป็นผลัด อาจตอ้งเลิกงานและกลับบ้านตอนดึก หรือ
แมก้ระทั่งตอ้งปฏิบัติงานผลัดกลางคืน ผูท่ี้จะเขา้มาปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ศึกษาและทราบลักษณะของงานดังกล่าวไวล้ว้งหนา้เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาว่าลักษณะ
งานดังกล่าวเหมาะกับนิสัยและความต้องการของตนเองและสามารถยอมรับสถานการณ์
บางอย่างท่ีจะตอ้งเผชิญเวลาปฏิบติังานและมีความอดกลัน้กบัเหตุการณ์นั้นไดห้รือไม่ เช่น กรณีท่ี
แขกตะคอก หรือใชว้าจาและการแสดงท่าทางท่ีไม่สุภาพกบัพนกังาน เป็นตน้ ดังนัน้ หากพนักงาน
ไม่รูจ้ักลักษณะของงาน อาจลาออกหลังจากเขา้ไปปฏิบติังานไดเ้พียงไม่นาน ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่
ตนเองในเชิงประวติัการปฏิบติังาน และต่อโรงแรมท่ีตอ้งหาพนักงานใหม่มาทดแทน โดยลักษณะ
ของการปฏิบติังานในโรงแรมคือ 
  1.งานโรงแรมมีลักษณะเป็นทีมเวิรค์ (Hotel work is teamwork) งานโรงแรมมี
ลกัษณะท่ีตอ้งปฏิบติังานท่ีเกี่ยวเน่ืองกนั ตวัอย่างเช่นแผนกครวัจะตอ้งประสานงานอย่างกบัแผนก
บริการอาหารและเครื่องด่ืมหรือแผนกจัดเลี้ยง ส่วนของงานส่วนหน้าหรือแผนกต้อนรับก็ต้อง
ประสานงานกบัแผนกแม่บา้น เป็นตน้ 
  2.เวลาปฏิบัติงานท่ีไม่แน่นอน (Unusual working hours) คนปฏิบัติงานโรงแรม
ส่วนใหญ่มีเวลาปฏิบัติงานท่ีไม่เหมือนคนท่ีปฏิบัติงานในธุรกิจอื่น เน่ืองจากลักษณะของธุรกิจ
โรงแรมท่ีมีคนมาใชบ้ริการและโรงแรมจะเปิดบริการตลอดเวลา ดว้ยสาเหตุความจ าเป็นดังกล่าว 
จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีพนักงานอยู่เวรปฏิบัติงานตลอดเวลา ส่งผลให้เวลาการปฏิบัติงานของ
พนกังานตอ้งเป็นระบบผลดั (shift) ซึ่งโดยทั่วไปจะมี 3 ผลดั ผลดัละ 8-9 ชั่วโมง รวมเวลาพกั และ
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ดว้ยท่ีโรงแรมตอ้งเปิดกิจการทกุวนัแบบไม่มีวนัหยุด และนักท่องเท่ียวมักจะมาใชบ้ริการในช่วงวัน
เทศกาล พนกังานจึงไม่สามารถหยดุงานพรอ้มกันและไม่สามารถหยดุในช่วงเทศกาลได ้จึงตอ้งใช้
วิธีสลับกันหยุด ดังนั้นวันหยุดประจ าสัปดาหข์องพนักงานจึงมักจะเป็นวันธรรมดา เช่น วันจันทร์
บา้ง วันอังคารบา้ง ฯลฯ แทนท่ีจะเป็นวันเสาร์-อาทิตยเ์หมือนงานราชการหรือหยุดช่วงเทศกาล
เหมือนธุรกิจอื่น แต่อย่างไรก็ตาม พนกังานโรงแรมสามารถใชว้ิธีผลดักันหยดุชดเชยในวนัอื่นแทน
ได ้
  3. ความกดดนัในการปฏิบติังาน (Pressure of work) ลักษณะเฉพาะของธุรกิจนี้
อย่างหน่ึงคือความไม่สม ่าเสมอของจ านวนแขกท่ีเข้ามาใช้บริการ คือ บางช่วงอาจมีแขกน้อย
หรือไม่มีเอาเลย ในช่วงเวลาท่ีมีแขกมาใชบ้ริการเป็นจ านวนพรอ้มกนัมากๆ โดยท่ีเจา้หนา้ท่ีโรงแรม
ไม่มีโอกาสทราบล่วงหน้า เช่น ช่วงเวลาท่ีแขกมา check-in, check-out บางครัง้การปฏิบัติงาน
ช่วงเวลานีพ้นกังานจึงตอ้งปฏิบติังานแข่งกบัเวลาเพื่อใหท้นักบัความตอ้งการของแขก ลกัษณะของ
งานเช่นนี้จะสรา้งความกดดัน (pressure) ในการปฏิบัติงานแก่พนักงาน ท าให้บ่อยครัง้ท่ีเกิด
ความเครียด และส่งผลใหเ้กิดการทะเลาะวิวาทกันระหว่างพนักงานในแผนกเดียวกันเองและกับ
แผนกอื่น โดยเฉพาะเวลางานท่ียุ่งๆ ทัง้นีเ้พราะแต่ละคนมุ่งปฏิบัติงานในส่วนของตัวใหดี้ท่ีสุดและ
เร็วท่ีสุดเพื่อแข่งกับเวลาท่ีเร่งรีบจึงไม่ได้ค านึงถึงผลกระทบต่องานของบุคคลอื่นหรือแผนกอื่น
นั่นเอง 
  4. การส่ือความหมายเป็นส่ิงส าคญั (Communication is vitally important) การ
ส่ือความและขอ้ความ (communication) หมายถึง การส่งต่อข้อมูลจากบุคคลหน่ึงไปยังบุคคล
หน่ึงไม่ว่าจะอยู่ในองคก์รเดียวกันหรือต่างองคก์รกัน ดว้ยภาษาพูดหรือภาษาเขียน ซึ่งอาจติดต่อ
หรือส่งข้อมูลถึงกันโดยตรงตัวต่อตัวผ่านอุปกรณ์อย่างใดอย่างหน่ึง เช่น โทรศัพท์ (telephone) 
เครื่องเทเล็กซ ์(telex machine) เครื่องโทรสาร (facsimile) วิทยุ (radio) หรือเครื่องคอมพิวเตอร ์
(computer) หรืออาจจะกระท าโดยไม่ใช้ค าพูด เช่น การใช้สัญลักษณ์ต่างๆแทน ตากการใช้
กระดาษหรือธงสีต่างๆ หรือ ใชท่้าทางหรือการแสดงออกทางสีหน้า ท่ีเรียกว่า ภาษากาย (body 
language) เป็นตน้ ขอ้มลูข่าวสารท่ีส่งไปใหก้นันัน้จึงประกอบดว้ยวตัถปุระสงคต่์างๆกนั ดงันี ้

1. เป็นการออกค าสั่ง 
2. เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
3. เป็นการเขียนจดหมายหรือการบนัทึกขอ้ความ 
4. เป็นการติดต่อกนัทางธุรกิจ 
5. เป็นการกรองใบสั่ง (สั่งซือ้ , สั่งท า) 
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6. เป็นการจดขอ้ความท่ีมีคนฝากความไว ้
  5. ปฏิบัติงานกับคนหลายประเภท (Dealing with all sorts of people) การ
ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมท าใหต้อ้งติดต่อพบปะหรือรว่มงานกบัผูค้นหลายประเภท ทัง้ท่ีแตกต่าง
กนัในแต่ช่วงวยั เพศ หรือตอ้งรว่มงานกบัชาวต่างชาติท่ีต่างภาษาและต่างขนบธรรมเนียมประเพณี
กนั นอกจากนี ้ในหมู่แขกหรือลกูคา้ของโรงแรมก็มีความตอ้งการดา้นอาหารท่ีไม่เหมือนกนั บา้งก็
ไม่กินเนือ้สัตว ์บา้งก็มีความพิการทางร่างกายหรือมีปัญหาทางสขุภาพอย่างใดอย่างหน่ึง และบา้
งกฌไม่สามารถส่ือสารและเขา้ใจภาษาองักฤษซึ่งเป็นภาษาวสกลท่ีพนกังานโรงแรมส่วนใหญ่ใชไ้ด ้
ฉะนั้นพนักงานโรงแรมจึงตอ้งมีลักษณะพิเศษ คือ ใจเย็น มีความอดทนและอดกลัน้อย่างสูงกับ
เหตกุารณท่ี์ไม่พึงประสงคเ์ช่นนี ้
  6. มักเจอกับสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด (prepared for unexpected problems) 
เสน่ห์อย่างหน่ึงของงานโรงแรมคือความไม่จ าเจ เน่ืองจากมีเหตุการณ์หรือปัญหาแปลกๆ ใหม่ๆ 
เขา้มาอยู่เสมอ ท าใหพ้นกังานตอ้งใชค้วามสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ท่ีเกิดขึน้ 
  7. มีความสุภาพอ่อนน้อม (Courtesy is the answer) เน่ืองด้วยงานโรงแรมเป็น
งานบริการให้แขกเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด วิธีท่ีจะดึงดูดให้คนมาใช้บริการ นอกจากการ
ใหบ้ริการท่ีดีและมีประสิทธิภาพแลว้ พนักงานจะตอ้งใหบ้ริการหรือปฏิบัติต่อแขกดว้ยความสุภาพ
อ่อนนอ้ม เช่น การรบัฟังปัญหาหรือการต่อว่าจากแขกโดยไม่ขัดจังหวะ แสดงความเขา้ใจและเห็น
อกเห็นใจในความเดือดรอ้นหรือความยุ่งยากท่ีแขกได้รบั กล่าวค าขอโทษเพื่อแสดงความสนใจ
และกระตือรือรน้ท่ีจะแกไ้ขหรือใหค้วามช่วยเหลืออย่างเต็มใจ ในส่วนท่ีจะตอ้งชีแ้จงควรรอใหแ้ขก
พดูจนจบก่อน และหลีกเล่ียงท่ีจะบอกแขกว่าเขาผิด ความสุภาพอ่อนนอ้มดงักล่าวจะช่วยใหแ้ขก
ลดความไม่พอใจต่อโรงแรมไปไดไ้ม่มากก็นอ้ย และสามารถสรา้งความพอใจสูงสุดได ้เพราะแขก
ทกุคนไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนก็ชอบท่ีจะไดร้บัการยกย่องทัง้สิน้ และความสุภาพอ่อนนอ้มนีเ้ป็น
การแสดงการยกย่องและใหเ้กียรติต่อแขกอย่างหน่ึง 
  8. รบัผลตอบแทนทันที (Instant compensation) แม้ว่างานโรงแรมจะมีความ
กดดัน ความเครียด หรือความเหน็ดเหน่ือยอยู่บ้าง แต่บ่อยครั้งท่ีเมื่องาน  เสร็จ อาการต่างๆ 
เหล่านั้นก็แทบจะมลายหายไปสิน้เมื่อได้รบัรางวัลก้อนโตจากแขกรางวัลท่ีแขกให้นี ้เรียกกันว่า  
“ทิป” (service tips) 
  9. บรรยากาศท่ีมีชีวิตชีวาและอบอุ่น (Full of life and warmth) บรรยากาศการ
ปฏิบัติงานภายในโรงแรมท่ีเป็นการปฏิบัติงานรว่มกันและเกี่ยวเน่ืองกันกับหลายแผนก ท าใหเ้กิด
ความรูสึ้กสนิทสนมจึงมีมาก เมื่อนานไปจะรูสึ้กเหมือนคนในครอบครวัเดียวกนั และเกิดความรูสึ้ก
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อบอุ่นเมื่อเข้ามาอยู่ในโรงแรม เสมือนมีญาติอยู่ด้วยจ านวนมาก ความรู้สึกอบอุ่นนี้น าไปสู่
ความรูสึ้กผูกพันต่อกันและต่อสถานท่ีท างานดว้ย และการท่ีท างานเหน็ดเหน่ือยมาดว้ยกันท าให้
เกิดความเห็นอกเห็นใจกนั เป็นตน้ 
  10. เป็นงานบริการ (Service type of work) งานโรงแรมลักษณะเด่นชัดว่าเป็น
งานบริการ แมจ้ะมีการผลิตสินคา้เพื่อจ าหน่ายอยู่บา้ง ไดแ้ก่ อาหาร และเครื่องด่ืม แต่ก็เป็นสินคา้
ท่ีเวลาจ าหน่ายต้องให้บริการด้วย  การท่ีกิจการโรงแรมเป็นงานบริการนี้เองท าให้มีปัญหา
ค่อนข้างมากในการว่าจ้างคนไทยมาปฏิบัติงานในบางต าแหน่ง เช่น พนักงานล้างจาน หรือ
พนกังานเสิรฟ์ เน่ืองจากค่านิยมของคนไทยส่วนใหญ่ท่ีมีต่องานบริการว่าเป็นงานท่ีไม่มีเกียรติ อีก
ประการหน่ึง คือคนท่ีเรียนจบปริญญาแลว้จะไม่ยินดีปฏิบัติงานเสิรฟ์อาหาร ดว้ยเหตุผลตอ้งการ
สมัครงานในต าแหน่งท่ีใชว้ฒุิฯท่ีตัวเองจบมา ลักษณะของผูท่ี้จะมาปฏิบัติงานโรงแรมไดจ้ึงตอ้งมี
ความใจรกัการบริการเช่นกนั 
  11. มีเซอรว์ิสชารจ์ (Service charge) พนักงานโรงแรมในโรงแรมใหญ่ๆ หรือ
โรงแรมชัน้หน่ึงทั่วไปท่ีลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศจะไดร้บัค่าบริการจากการคิดค่าบริการ 
(service charge) เพิ่มขึ ้นจากค่าห้องพักหรือค่าอาหารท่ีแขกใช้บริการและต้องจ่ายอยู่แล้ว 
โดยทั่วไปค่าบริการนีม้ีอตัรา 10% ของค่าหอ้งพกัหรือค่าอาหาร/เครื่องด่ืม 
  12. ขอ้หา้มส าหรบัพนักงานมีมากกว่า (More prohibitive staff regulations) ใน
ธุรกิจโรงแรมจะมีขอ้หา้มท่ีหา้มพนักงานปฏิบัติโดยเด็ดขาด เช่น หา้มใชบ้ริการของโรงแรมท่ีจัดไว้
ส าหรบัแขก โดยโรงแรมจะมีส่วนทางเชา้-ออก หอ้งอาหาร หรือบริเวณท่ีแยกออกอย่างชัดเจนกับ
ส่วนท่ีใหแ้ขกมาใชบ้ริการ ไม่สอดรูส้อดเห็นในเร่ืองความเป็นอยู่หรือกิจกรรมส่วนตัวของแขก หรือ 
ไม่ซุบซิบนินทา หัวเราะ หรือแสดงท่าว่าขบขันต่อการแสดงออกหรือลักษณะท่าทางของแขก เป็น
ตน้ 
 
แนวคิดเก่ียวกับผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 

7.1 ความหมายของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  กรมควบคุมโรค (2563) ได้อธิบายเกี่ยวกับ โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ไว้ว่า เป็นโรคติดต่อชนิดหน่ึงซึ่งเกิดจากไวรัสตระกูลหน่ึงท่ีมีชื่อว่า โคโรนา มีผล
ก่อใหเ้กิดเกิดอาการป่วยระบบทางเดินหายใจท่ีรา้ยแรงในคน และแพรเ่ชือ้จากคนสู่คนต่อ เช่น โรค
ระบบทางเดินหายใจตะวนัออกกลาง (MERS-CoV) และโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรง 
(SARS-CoV) เป็นตน้ โดยเชือ้ไวรสันีพ้บการระบาดครัง้แรกในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ์สาธารณรฐั
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ประชาชนจีน ในช่วงปลายปี 2019 ซึ่งเป็นสายพนัธุใ์หม่ท่ีพบในมนษุยจ์ากการท่ีมีสัตวเ์ป็นตวักลาง
น าไวรสันั้นระบาดมาสู่คน ผ่านทางละอองท่ีออกมาจากจมกูหรือปากท่ีขับออกจากผูป่้วยท่ีไอหรือ
จาม 
  อาการทั่วไปท่ีพบไดใ้นผูป่้วยท่ีติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 คือ มีอาการท่ีเกี่ยวขอ้ง
กบัระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข ้ไอ หายใจถี่ หายใจล าบาก ในกรณีท่ีมีอาการรุนแรงมาก อาจท า
ใหเ้กิดภาวะแทรกซอ้น เช่น ปอดบวม ปอดอกัเสบ ไตวาย หรืออาจเสียชีวิต 
  การรักษ าผู้ ป่ วย ท่ี ติด เชื ้อ ไว รัส โค โรนา  2019  ยั งคงใช้การรักษ าแบบ
ประคับประคองอาการเพื่อบรรเทาอาการป่วยต่าง ๆ โดยปัจจุบันยังไม่มียาเพื่อรกัษาอาการของ
โรคและการรกัษาท่ีชดัเจน แต่ในปัจจบุันไดม้ีนกัวิจยัไดพ้ฒันาวคัซีนป้องกนัเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
อยู่ 5 รูปแบบดว้ยกนัคือ 
   1. การท าใหเ้ชือ้ไวรสัซารส์ซีโอวีทู (SARS-CoV-2) ท่ีเป็นตวัก่อใหเ้กิดโรค
โควิด-19 อ่อนแรงลง โดยจะคัดแยกเชือ้จากผูป่้วย แลว้น ามาเลีย้งในหอ้งปฏิบัติการเป็นเวลานาน
ก่อนจะน าไปใชเ้ป็นวคัซีน ซึ่งเชือ้ท่ีอ่อนก าลงันีจ้ะไม่ท าใหผู้ไ้ดร้บัวคัซีนตอ้งติดเชือ้หรือลม้ป่วย 
   2. ใชไ้วรสัชนิดท่ีไม่ก่อโรคในมนุษยม์าเป็นพาหะ เพื่อน าแอนติเจนหรือ
โปรตีนท่ีก่อโรคของไวรสัซารส์ซีโอวีทเูขา้สู่รา่งกาย 
   3. ผลิตแอนติเจนของไวรัสซาร์สซี โอวีทูขึ ้นมาใหม่  โดยแทรกรหัส
พนัธุกรรมของไวรสัเฉพาะส่วนท่ีสรา้งแอนติเจนได ้เขา้ไปในเซลลข์องแบคทีเรียหรือเซลลข์องสัตว์
เลีย้งลกูดว้ยนม เพื่อใหเ้ซลลเ์หล่านีผ้ลิตแอนติเจนชนิดเดียวกบัไวรสัออกมา ซึ่งสามารถจะน าไปใช้
เป็นวัคซีนได้ ซึ่งล่าสุดมหาวิทยาลัยพิตต์สเบิรก์ของสหรัฐฯ ได้เริ่มพัฒนาวัคซีนชนิดนี้ท่ีชื่อว่า 
PittCoVac ในรูปแบบของแผ่นแปะแลว้ 
   4. วคัซีนดีเอ็นเอ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ีค่อนขา้งใหม่กว่าวคัซีนสามแบบแรก 
ใชก้ารฉีดสารพนัธุกรรมหรือดีเอ็นเอของไวรสัซารส์ซีโอวีทูเฉพาะส่วนท่ีสรา้งแอนติเจนก่อโรคโควิด-
19 ได้ เข้าไปในตัวของผู้รับวัคซีนโดยตรง เพื่อให้สรา้งแอนติเจนของไวรัสขึน้ในร่างกาย และ
กระตุ้นการสรา้งแอนติบอดีท่ีจ าเพาะกับบุคคลผูน้ั้นได้อย่างรวดเร็ว เช่นวัคซีนท่ีก าลังพัฒนาโดย
บริษัทอิโนวิโอ (Inovio) ในสหรฐัฯ 
   5. วัคซีนอารเ์อ็นเอซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่เช่นกัน ใชส้ารพันธุกรรม
ของไวรสัในอีกรูปแบบหน่ึงท่ีเรียกว่า เมสเซนเจอรอ์ารเ์อ็นเอ (mRNA) ฉีดเขา้ไปในรา่งกายโดยตรง 
ซึ่งจะท าให้เกิดผลแบบเดียวกับวัคซีนดีเอ็นเอ แต่จะมีความปลอดภัยมากกว่า เพราะไม่มีความ
เส่ียงท่ีดีเอ็นเอของไวรสัจะเขา้ไปรวมตวักบัดีเอ็นเอของมนษุย ์
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7.2 ผลกระทบของ COVID-19 ต่อเศรษฐกิจ สังคม และธุรกิจโรงแรม 
สถานการณด์้านเศรษฐกิจ 

   การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก
ล่าสุดคือ ระลอกท่ี 3 เร่ิมเกิดขึน้ในช่วงเดือนเมษายน 2564 เป็นตน้มา สาเหตุเร่ิมตน้มาจากคลัส
เตอรส์ถานบันเทิงในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ในขณะเดียวกนัช่วงดังกล่าวก็เป็นช่วงเร่ิมเข้าสู่วนัหยุด
ยาวส าหรบัเทศกาลสงกรานตซ์ึ่งประชาชนก าลงัเตรียมตวัเดินทางกลบัภมูิล าเนา อีกทัง้ทางภาครฐั
ยังไม่มีประกาศล็อกดาวน์และเคอรฟิ์วหรือการจ ากัดการเดินทางข้ามพื ้นท่ี จึงท าให้เกิดการ
แพรก่ระจายของเชือ้ขยายเป็นวงกวา้ง เกือบทั่วทกุพืน้ท่ีของประเทศไทย จนเกิดเป็นคลสัเตอรอ์ื่น ๆ 
เกิดขึน้อีกตามมาเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้ผลกระทบของการแพร่ระบาดในครัง้นีม้ีความรุนแรง
มากกว่าท่ีผ่านมา เมื่อสถานการณ์มีแนวโนม้รุนแรงมากขึน้ทางภาครฐัจึงปรบัมาตรการโดยแบ่ง
โซนพืน้ท่ีส าหรบัควบคมุการแพรร่ะบาด และมีมาตรการต่าง ๆท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบ
ธุรกิจของผูป้ระกอบการท่ีอยู่ในพืน้ท่ีท่ีมีการแพรร่ะบาด 
   จากผลส ารวจ ณ เดือนมิถุนายน 2564 พบว่าวิธีการปรับตัวในการ
ด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการท่ีไดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 
ระลอกท่ี 3 พบว่าผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ มีปรบัวิธีการด าเนินธุรกิจมาใชบ้ริการออนไลนห์รือหา
รายไดเ้สริมใหธุ้รกิจเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะการเพิ่มช่องทางการขายทางออนไลน ์เมื่อมีค าสั่งจาก
ทางภาครฐัท่ีสั่งหา้มไม่ใหน้ั่งรบัประทานอาหารภายในรา้นอาหาร การสั่งใหพ้นักงาน Work From 
Home ของทั้งหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน หรือการแพร่ระบาดมีความรุนแรงเพิ่มมากขึน้ 
ส่งผลใหป้ระชาชนไม่อยากเดินทางออกไปจับจ่ายใช้สอย ช่องทางการค้าขายออนไลน์จึงไดร้ับ
ความนิยมเป็นอย่างมาก เมื่อวิเคราะหผ์ลส ารวจตามลักษณะการประกอบธุรกิจพบว่า ภาคการ
ผลิตมีการน าการบริการผ่านทางช่องทางออนไลน์มาใช้มากท่ีสุด โดยเฉพาะสาขาอาหาร 
รองลงมาคือภาคการเกษตร โดยพบในกลุ่มสาขาการเกษตรแปรรูปมากท่ีสุด และภาคการค้า 
โดยเฉพาะในสาขาค้าปลีกและค้าส่งและภาคบริการ โดยเฉพาะสาขาธุรกิจการท่องเท่ียว เช่น 
รา้นคา้ขายฝากหรือของท่ีระลึก เป็นตน้ 
 

สถานการณด์้านสังคม 
   การระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 และมาตรการควบคุมการระบาดของ
รฐัท าใหพ้ฤติกรรมทางสงัคมเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างเห็นไดช้ดั เช่น 
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    1.ดา้นสังคม จากการออกมาตรการให้เว้นระยะห่างทางสังคม 
(Social Distancing) และรณรงค ์“การอยู่บ้าน หยุดเชือ้ เพื่อชาติ โดยการสั่งปิดสถานท่ีมีความ
เส่ียงในการแพร่เชือ้เพื่อลดการพบปะกันและป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
เช่น รา้นอาหาร หา้งสรรพสินคา้ ท าใหเ้กิดชีวิตวิถีใหม่ หรือ เรียกกนัว่า New Normal ประชาชนจึง
ใชจ้่ายผ่านระบบออนไลนก์นัมากขึน้ อย่างไรก็ตาม จากพฤติกรรมดงักล่าวส่งผลใหเ้กิดปัญหาจาก
การซือ้ขายผ่านระบบออนไลน์กันมากขึน้ ทางรัฐบาลจึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีมาตรการท่ีเป็นการ
ป้องกนัการก่ออาชญกรรมผ่านโลกไซเบอรอ์ย่างเชม้งวด 
    2.ด้านการศึกษา การจัดการรูปแบบการเรียนการสอนและ
นะบบการศึกษาของไทยในช่วงการระบาดของเชือ้โควิด-19 เป็นเหมือนกนัหมดทกุพืน้ท่ีจากการใช้
ค าสั่งแบบ top-down โดยค าสั่งทั้งหมดจะมาจากส่วนกลางกระขายไปยังพืน้ท่ีต่างๆในประเทศ
ไทย จึงมีผลกระทบในดา้นการเขา้ถึงคุณภาพทางการศึกษาของเด็กทั่วประเทศอย่างเท่าเทียมกัน 
และจากการท่ีมีการปิดสถานศึกษาทั่วประเทศในช่วง lock-down ท่ีมีประกาศออกมาเป็นระยะ 
โดยการลอ้คดาวนล่์าสดุ ท าใหม้ีการเล่ือนการเปิดเทอมของโรงเรียนในสงักดักระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อยมา และจากสถานการณ์ท่ีไม่ดีขึน้ ท าให้บางสถานศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยและโรงเรียน
เอกชน มีการเรียนการสอนในระบบออนไลนแ์ทนในภาคเรียนปกติในช่วง lock-down ส่วนโรงเรียน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาได้มีทางเลือกในการเรียนว่าจะเป็นการเรียนในรูปแบบ online หรือการ
สอนผ่านทางโทรทัศนด์้วยระบบดาวเทียม (DLTV) ซึ่งปัญหาท่ีพบ คือ ความพรอ้มดา้นอุปกรณ ์
(คอมพิวเตอร์ หรือ โทรทัศน์) ซี่งอาจไม่มีหรือมีไม่พอ เช่น ไม่มีอุปกรณ์กระจายสัญญาน
อินเตอรเ์น็ตภายในบา้น อาจท าใหผู้ป้กครองตอ้งเพิ่มค่าใชจ้่าย เช่น ตอ้งติดตัง้จานดาวเทียมเพื่อท่ี
สามารถรบัชมช่องท่ีมีการถ่ายทอดการเรียนการสอนได ้ในขณะท่ีแต่ละครอบครวัอาจมีจ านวนเด็ก
ในวยัเรียนมากกว่าหน่ึงคน แต่หลายครวัเรือนมีจ านวนโทรทัศนห์รือคอมพิวเตอรเ์พียง 1 เครื่อง ท า
ใหเ้กิดปัญหาการอุปกรณใ์นการเรียนทางไกลไม่เพียงพอท่ีจะสามารถรบัชมพรอ้มกันไดใ้นหลาย
ระดบัการศึกษา 
   นอกจากนี ้การท่ีเด็กส่วนใหญ่ไม่ไดไ้ปโรงเรียนเป็นระยะเวลานาน ส่งผล
ใหเ้ด็กขาดการดูแลดา้นทักษะการเรียนรูท่ี้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและโภชนาการท่ีเหมาะสม
ตามช่วยวยั โดยเฉพาะเด็กเล็กและเด็กพิเศษท่ีตอ้งการการเรียนรูแ้บบมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น 
 

สถานการณต์่อธุรกิจโรงแรม 
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   นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) 
เปิดเผยผลส ารวจเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผูป้ระกอบการโรงแรมในสภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่เอือ้ต่อ
การท่องเท่ียว ส่งผลให้ธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 คือ 
ธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว ในท่ีนี้รวมไปถึงธุรกิจโรงแรมท่ีต้องหยุดชะงัก  ในขณะท่ี
ผูป้ระกอบการต้องเผชิญปัญหาท่ีเกี่ยวกับตน้ทุนจมจากการท่ีโรงแรมมีส่ิงปลูกสรา้งท่ีต้องดูแล
รกัษา ผลมาจากหน่ึงในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของภาครฐัคือการ
ปิดประเทศไม่รบันกัท่องเท่ียวต่างชาติ แมภ้าครฐัเองจะมีมาตรการอื่นคือสนบัสนนุใหค้นไทยเท่ียว
ภายในประเทศและมีการจัดประชุมสัมมนาต่างๆกันมากขึน้ แต่ความตอ้งการท่องเท่ียวท่ีเพิ่มขึน้
ยงัคงไม่เพียงพอท่ีจะชดเชยรายไดข้องกลุ่มโรงแรมท่ีหายไปจากการปิดประเทศ ซึ่งจากการส ารวจ
ของ สิริทิพย์ ฉลอง จากศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน พบว่า ภาพรวมของธุรกิจโรงแรมท่ียังคง
ให้บริการตามปกติ โรงแรมท่ีอยู่ใน Alternative Quarantine (ASQ) และโรงแรมท่ีเข้าร่วมเป็น 
Hospitel กว่า 234 แห่ง ในเดือนพฤษภาคม 2564 ถือว่าแย่กว่าเดือนเมษายน 2564 ทัง้นีเ้น่ืองจาก
การแพร่ระบาดของเชือ้โควิด-19 ท่ีรุนแรงขึน้ ท าให้หอ้งพักของโรงแรมจ านวนมากถูกยกเลิกการ
จองไปมากกว่าครึ่งหน่ึง โดยภาคกลางมีอัตราการเขา้พักเฉล่ียอยู่ท่ี 10% และภาคใตม้ีอัตราการ
เข้าพักลดลงจากเดือนเมษายน 2564 เฉล่ียท่ี 23% โดยมีจ านวนห้องพักท่ียังมียอดการจอง
คงเหลือเพียง 3% เท่านัน้ 
   ขณะท่ีอัตราการจองห้องพักของโรงแรมท่ีเป็น Alternative Quarantine 
(ASQ) ก็ลดลงต่อมาอยู่ท่ี 13% และคาดการณ์ว่าอัตราการเข้าพักในเดือนมิถุนายน 2564 จะ
ลดลงไปอยู่ ท่ี 10% และการฟ้ืนตัวของรายได้ก็ไม่แตกต่างจากโรงแรมท่ีไม่เป็น Alternative 
Quarantine (ASQ) มากนกั ส่วนโรงแรมท่ีเขา้รว่มเป็น Hospitel อตัราการเขา้พกัจะสงูกว่าโรงแรม
ประเภทอื่น แมจ้ะมีการฟ้ืนตวัของรายไดดี้กว่าเล็กนอ้ยจนสามารถทรงตวัไดท่ี้ 30% แต่รายไดก้็ยัง
ไม่ถึงครึ่งของช่วงก่อนการแพรร่ะบาดของเชือ้โควิด-19 จากอัตราการเขา้พกัเฉล่ียท่ีลดนอ้ยลงและ
มีโรงแรมปิดกิจการเพิ่มขึน้ในช่วงไตรมาส 3 ปีนี ้ท าให้การจ้างงาน ณ เดือนพฤษภาคม 2564 
เฉล่ียอยู่ท่ี 51% ของการจา้งงานในช่วงก่อนเกิดโควิด 
   จากที่กล่าวมานั้น ส่งผลให้ในเดือนพฤษภาคม ปี 2564 ธุรกิจโรงแรม
บางแห่งมีการปิดกิจการ โดยมีโรงแรมเพียง 38% ยังคงเปิดกิจการ ท่ีเหลือ 41% เปิดกิจการเป็น
บางส่วน และที่เหลืออีก 20% ปิดกิจการอยู่ และในแง่ของการสรา้งรายไดพ้บว่ากว่า 63% ของ
โรงแรมที่ยังคงเปิดกิจการอยู่ มีรายไดย้ังกลับมาไม่ถึง10% เมื ่อเทียบกับรายไดข้องกิจการใน
เดือนพฤษภาคม ปี 2562 (ช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19) แต่มีโรงแรมเพียง 18% ท่ี
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รายไดก้ลับมาเกินครึ่งของช่วงเกิด โควิด-19 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงแรมใหญ่ที่บริหารโดยเชนจาก
ต่างประเทศ (สมาคมโรงแรมไทย, 2564) 
 

7.3 มาตรการลดผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 
ด้านการเยียวยาและให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐ 

   เมื่อปัญหาสถานการณ ์COVID-19 ท่ีดูเหมือนยืดเยือ้ยาวนาน ส่งผลให้
รายได้ของธุรกิจท่ีได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ลดนอ้ยลง แต่
รายจ่ายยังเพิ่มมากขึน้ และส่ิงท่ีผูป้ระกอบการตอ้งการมากท่ีสุดคือการไดร้บัความช่วยเหลือจาก
ทางภาครฐัหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จากผลส ารวจพบว่ามาตรการในทุกด้านท่ีผูป้ระกอบการ
ตอ้งการอยู่ในระดับท่ีเร่งด่วนมาก โดยเฉพาะการเร่งกระจายวัคซีน/กระตุ้นการฉีดวัคซีน คิดเป็น 
84%รองลงมาคือ มาตรการท่ีกระตุน้การใชจ้่ายทางภาครฐั เช่น โครงการคนละครึ่ง/บตัรสวสัดิการ
แห่งรฐั/ยิ่งใชย้ิ่งได ้คิดเป็น 81% และมาตรการช่วยเหลือทางดา้นการเงิน เช่น การพกัช าระหนี/้การ
ผ่อนผันการช าระหนี้ คิดเป็น 80% โดยมาตรการด้านการเยียวยาและให้ความช่วยเหลือจาก
ภาครฐัในปัจจบุนั มีดงันี ้
   1.คณะกรรมการสถาบันการเงิน (กนส.) มีมติอนุมัติมาตรการเพื่อ
ช่วยเหลือลูกหนีเ้พิ่มเติม เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2564 คือ การรกัษาสภาพคล่องและเติมเงินใหม่
ใหก้บัลกูหนี ้SMEs และรายย่อย เพื่อใหส้ามารถหล่อเลีย้งธุรกิจและเพียงพอต่อการด ารงชีวิต โดย
การปรบัปรุงหลกัเกณฑสิ์นเชื่อฟ้ืนฟูส าหรบัลกูหนี ้SMEs และ ผ่อนปรนหลักเกณฑเ์กี่ยวกบัสินเชื่อ
ลกูหนีร้ายย่อย ในส่วนของบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากับ และสินเชื่อส่วนบุคคล
ดิจิทลั เพื่อบรรเทาภาระการจ่ายช าระหนี ้ตลอดจนเพิ่มสภาพคล่องใหก้ับลกูหนีท่ี้มีความสามารถ
ในการช าระหนี้เป็นการชั่วคราว และปรับแก้ไขหนีเ้ดิมให้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันและ
ช่วยเหลือลูกหนีไ้ดจ้ริง เช่น การขยายระยะเวลาปรบัลดอตัราเงินน าส่งเขา้กองทนุ FIDF เหลือรอ้ย
ละ 0.23 จากรอ้ยละ 0.46 ต่อปี ท่ีจะสิน้สุดสิน้ปี 2564 นี ้ออกไปจนถึงสิน้ปี 2565 รวมถึงการลด
ภาระการผ่อนช าระใหล้กูหนี ้
   2.ประกันสังคม ปรับ -ลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ
นายจา้งและลกูจา้ง และผูป้ระกนัตนทกุมาตรา 
   3.การออกนโยบายเพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการรายย่อยรวมไปถึงธุรกิจ
โรงแรม เช่น ลดตน้ทุนจากการทางภาษี อาทิ ภาษีท่ีดินและส่ิงปลกูสรา้ง กระตุน้การท่องเท่ียวจาก
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การมีมาตรการและโครงการช่วยเหลือจากภาครฐัเพื่อช่วยกระตุน้ใหน้ักท่องเท่ียวออกมาใชบ้ริการ
ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจการท่องเท่ียวกนัมากขึน้ อาทิ โครงการเราเท่ียวดว้ยกนั 
   4.กรมสรรพากร มีการขยายเวลายื่นแบบ ภงด.90 และ ภงด.91 ลดภาษี
หกั ณ ท่ีจ่าย จาก 3% เหลือเพียง 1.5% และมีการปรบัเพิ่ม-ลดรายการท่ีตอ้งเสียภาษีประจ าปี 
   5.การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค และการประปา ปรบัลดค่า
ใชไ้ฟฟ้าและน า้และคืนเงินประกนัมิเตอรต์ามขนาดมิเตอรท์ั่วประเทศ 
   6.เพิ่มโครงการเยียวยาใหม่ เช่น โครงการเราชนะ ม.33 เรารกักัน คนละ
ครึง่ และมาตรการยิ่งใชย้ิ่งได ้เป็นตน้ 
 

ด้านการเยียวยาและให้ความช่วยเหลือในธุรกิจโรงแรม 
   ส าหรบัโรงแรมในประเทศไทยเริ่มไดร้บัผลกระทบช่วงปลายไตรมาศท่ี 1 
ในปี 2563 แต่ส่วนใหญ่ยงัเปิดใหบ้ริการ ตามปกติ และจากการท่ีรฐับาลไดป้ระกาศมาตรการ Full 
lockdown ท าใหร้ายไดข้องธุรกิจโรงแรมไดล้ดลงไป โรงแรมจึงเร่ิมมีมาตรการลดตน้ทนุ ดงันี ้
    1.เป ล่ียนรูปแบบการจ้างงาน จากการให้พนักงาน leave 
without pay และใหส้ลบัเขา้มาปฏิบติังาน เพื่อลดภาระการจา้งงาน ขณะท่ีแรงงานท่ียงัปฏิบติังาน
ต่อไปไดใ้นขณะท่ีธุรกิจโรงแรมปิดกิจการชั่วคราว 
    2.การปรับระยะสั้นในการประคับประคองธุรกิจ รักษาสภาพ
คล่อง ลดค่าใช้จ่ายแรงงาน เช่น ใหพ้นักงาน leave without pay มีการจ้างพนักงานรายวันเพิ่ม
มากขึน้ หรือ พนักงาน 1 คน สามารถท าหลายงานได ้พรอ้มทัง้ลดค่าใชจ้่าย เช่น ค่าน า้ ค่าไฟฟ้า 
ชะลอการลงทุน หรือเปล่ียนรูปแบบอาหารเชา้ จาก buffet เป็น a la carte แทน ดูแลสุขลักษณะ
และปฏิบัติตามมาตรฐาน SHA (Safety & Health Administration) พรอ้มทั้งเข้าร่วมมาตรการ
ช่วยเหลือจากภาครฐั เช่น เขา้รว่มโครงการคนละครึง่ หรือ Phuket Sandbox เป็นตน้ 
    3.การปรับระยะยาวจากการเพิ่มช่องทางหารายได้ท่ีไม่ต้อง
ลงทุนมากและมีทักษะอยู่แล้ว เช่น food delivery และขาย voucher ห้องพักล่วงหน้า ปรับใช้
เทคโนโลยี Digital and Data Analysis จากการใช้ขอ้มูลมาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและจัด
โปรโมชั่น Augmented and Virtual Reality ใช ้virtual inspection เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวต่างชาติได้
เห็นสถานท่ีเสมือนจริง หรือแมก้ระทั่งการเปล่ียน Business Model การปรบัปรุงสถานท่ีในช่วงท่ี
โรงแรมปิดชั่วคราวให้เป็นธุรกิจในรูปแบบอื่น เช่น ร่วมมือกับโรงพยาบาลปรับสถานท่ีให้เป็น 
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Hospitel ส าหรบัผูป่้วยท่ีติดเชือ้โควิด-19 มารกัษาตัว หรือเป็น ASQ ส าหรบันักท่องเท่ียวหรือผู้ท่ี
เดินทางกลบัมาจากต่างประเทศมากกัตวั เป็นตน้ 
 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ณัฎฐวรรณ ค าแสน (2564) ไดศึ้กษา ความรู ้ทศันคติ และพฤติกรรมในการป้องกนัตนเอง
จากการติดเชือ้ไวรสัโควิด-19 ของประชาชนในเขตอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษา
พบว่า 
  1.ขอ้มูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 445คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่
ในช่วง 30-49 ปี รอ้ยละ 50.11 มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็น
ขา้ราชการ มีรายไดต่้อเดือนส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 5,001-10,000 บาท และมีสมาชิกในครอบครวัท่ี
เป็นผูส้งูอายท่ีุมีความเส่ียงต่อการติดเชือ้ไวรสัโควิด-19 
  2.ระดับความรู ้ทัศนคติเกี่ยวกับการติดเชือ้ไวรสัโควิด-19 และพฤติกรรมในการ
ป้องกันตนเองจากการติดเชือ้ไวรสัโควิด-19 ของประชาชนในเขตอ าเภออู่ทอง จงัหวัดสุพรรณบุรี
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรูเ้กี่ยวกบัโรคติดเชือ้โควิด-19 อยู่ในระดบัมาก (M = 9.44, 
SD = 1.34) 
  3.ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษา ความรู้ ทัศนคติ กับการปฏิบัติตัว
เกี่ยวกับโรคติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 ของประชาชนในเขตอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า 
ระดบัการศึกษา ความรู ้และทศันคติเกี่ยวกับการติดเชือ้ไวรสัโควิด-19 มีความสมัพันธท์างบวกกับ
พฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเชือ้ไวรสัโควิด-19 ของ ประชาชนในเขตอ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรีในระดับต ่ามากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r = .10, .18, และ .16 
ตามล าดบั) 

นาเดีย อบัดลุเร๊าะมนั, โสรยา สามะ, มรุนีดามิ และวชัระ ขาวสงัข ์(2564) ไดท้ าการศึกษา
เร่ือง การศึกษาความพึงพอใจการบริหารงาน กองคลงัในสถานการณโ์ควิด 19 ขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลคลองมานิง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ผลการวิจัยพบว่า  ความพึงพอใจการท างาน
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองมานิงในสถานการณ์โควิด 19 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
องคก์ารไดม้ีมาตรการและแนวทางในการป้องกันโรคโควิด 19 โดยการใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัโรคโควิด 
19 เช่น การดูแลตัวเอง ไม่อยู่ในพืน้ท่ีเส่ียง ลา้งมือใหถ้กูวิธีการสวมหนา้กากอนามัย และการเวน้
ระยะห่าง รบัผิดชอบต่อสงัคม ใหแ้ก่ประชาชนในพืน้ท่ี และองคก์ารมีการติดตามและเฝา้ระวงักลุ่ม
เส่ียงท่ีเดินทางเขา้พืน้ท่ีโดยการคัดกรองรว่มกับทางกระทรวงสาธารณสุขและอาสาสมัครประจ า
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หมู่บ้าน เน่ืองจากเกิดการระบาดใหญ่ไปทั่วโลก รวมถึงพืน้ท่ีในประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ปัญหาและอปุสรรคจากการปฏิบติังานทั่วทุกพืน้ท่ี เช่น องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองมานิง ท่ีไม่
สามารถลงพืน้ท่ีปฏิบัติงานไดจ้ึงเกิดการประชาสมัพันธท่ี์ไม่ทั่วถึง ท าใหป้ระชาชนไม่สามารถรบัรู ้
ข่าวสารได้ และไม่สามารถช าระภาษีได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด ซึ่งองค์การได้มีแนวทางและ
วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจากการรบัผิดชอบต่อสังคม 
เคารพกติกามารยาท ช่วยให้สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และการให้ก าลังใจซึ่งกันในการฝ่า
วิกฤตครัง้นี ้จะช่วยท าใหเ้กิดรอยยิม้ในท่ีท างานไปอย่างราบรื่น  

ธนาภรณ ์ก๋องแกว้ (2564) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจจากสถานการณโ์ควิด-
19 ต่อธุรกิจนวดแผนไทยในเขตพื ้นท่ีอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  ผลการวิจัย พบว่า เน่ืองจาก
สถานการณโ์ควิด-19 ท าใหม้ีผูเ้ขา้ใชบ้ริการลดนอ้ยลงจากการท่ีเกิดความวิตกกังวลต่อการสมัผัส
กับผู้ให้บริการ จึงเป็นเหตุให้กิจการมีรายได้ช่วงหลังสถานการณ์โควิด -19 ลดลง สอดคล้องกับ
บทความของ (จิราภรณ์ แผลงประพันธ์ และสมชัย จิตสุชน, 2020) พบว่ารายไดข้องครอบครัว
ลดลง เน่ืองจากสถานประกอบการปิดหรือหยดุด าเนินการ หา้งรา้น ตลาดนดัปิดตามมาตรการของ
รฐั ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ มีรายไดล้ดลง และจนถึงปัจจุบนั ประชาชนจ านวนมากก็ยังไม่สามารถ
กลับมามีรายได้ใกลเ้คียงยามสภาวะปกติได้ สวนทางกับรายจ่ายของกิจการช่วงก่อนและหลัง
สถานการณ์โควิด-19 ท่ีพบว่า มีการจ่ายหนี้สินและดอกเบี ้ยท่ีเพิ่มขึน้จากเดิม และการจ่าย
ค่าแรงงานพนกังานก็มาจากครึง่นึงของรายไดจ้าการใหบ้ริการ ถึงแมค่้าน า้ ค่าไฟ จะลดลงจากการ
ท่ีไม่มีผู้มาใชบ้ริการ ซึ่งสอดคลอ้งกับ (Economic Intelligence Center SCB. (2020). ท่ีกล่าวไว้
ว่า สถานการณโ์ควิด-19 มีแนวโนม้รุนแรงมากขึน้ อาจส่งผลใหม้ีจ  านวนธุรกิจท่ีประสบปัญหาทาง
การเงินจนต้องปิดกิจการเพิ่มขึน้ เพราะภาระต้นทุนท่ีมาจากการเก็บสต็อกสินค้า ค่าเช่าพืน้ท่ี 
ค่าจา้งพนักงาน ซึ่งในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา เร่ิมมีแนวโนม้เพิ่มขึน้จากผลกระทบของก าลังซือ้ท่ีชะลอ
ตวัลงอย่างต่อเน่ืองในช่วงสปัดาหท่ี์ 1-9 ของปี 2020 

สพุิชญา วงศว์าสนา (2564) ไดศึ้กษาเกี่ยวกบั ปัจจยัผลกระทบทางลบจาก COVID-19 ท่ี
ส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงานฝ่ายการโดยสาร กรณีศึกษา บริษัท บางกอกไฟลท์
เซอรว์ิสเซส จ ากัด (BFS) ซึ่งพบว่า ผลการวิเคราะหส์ถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิง มีอายใุนช่วง 21- 25 ปี มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายได้
ระหว่าง 16,001 – 20,000 บาท มีอายุการท างานระหว่าง 1 - 2 ปี ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเกี่ยวกับ 
ปัจจัยผลกระทบทางลบจาก COVID-19 ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานอันดับแรก ได้แก่ ด้าน
สภาพเศรษฐกิจของพนักงาน อยู่ในระดบัมาก รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้มส่วนบุคคลของ
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พนกังาน อยู่ในระดับมาก ดา้นสภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน อยู่ในระดบัมาก และดา้นสภาพสังคม 
อยู่ในระดบัมากตามล าดบั ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อความสขุในการท างาน
ของพนักงาน อันดับแรก ได้แก่ ความพึงพอใจในการท างาน อยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ 
ความกระตือรือรน้ในการท างาน อยู่ในระดับมาก และความรื่นรมยใ์นการท างาน อยู่ในระดบัปาน
กลาง ตามล าดับ การท านายปัจจัยผลกระทบทางลบจาก COVID-19 ต่อความสุขในการท างาน
เมื่อพิจารณารายดา้นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน ดา้นสภาพแวดลอ้มส่วนบุคคล และดา้นสภาพสงัคม ตามล าดบั 

พิทักษ์พงศ์ ลี ้ศัตรูพ่าย และ ดร.ปริญญาภรณ์ พจน์อริยะ (2563) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
คณุภาพชีวิตท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานในสถานการณโ์ควิด -19 ของพนักงานส านักงาน 
กสทช. ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผูต้อบค าถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 21-30 ปี มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี และมีสถานภาพการท างาน คือ บุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้
ส านักงาน กสทช. โดยผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตใน
สถานการณ์โควิด -19 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านความก้าวหน้าการท างานและมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
ท างานในสถานการณ์โควิด -19 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านเวลาและจากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
สถานภาพส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานในสถานการณ์โควิด -19 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพชีวิตมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานในสถานการณ์โควิด -19 ของพนักงานส านักงาน 
กสทช.และจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า คุณภาพชีวิตกับประสิทธิภาพในการท า งานใน
สถานการณโ์ควิด -19 ของพนกังานส านักงาน กสทช. มีความสมัพนัธก์นัในทางบวกทุกดา้นอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

คณากร สขุคนัธรกัษ์ (2560) ไดศึ้กษาเกี่ยวกับ อิทธิพลของความสัมพนัธร์ะหว่างพนกังาน
กบัองคก์รท่ีมีต่อความตัง้ใจอยู่กับองคก์รผ่านความผูกพันของพนักงาน ผลการวิจัย พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 33-38 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และมีประสบการณ์การท างานระหว่าง 4-6 ปี  ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถาม พบว่า ขอ้มูลดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างพนกังานกับองคก์ร ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคัญกับความมุ่งมั่นต่อองค์กรมากท่ีสุด ขอ้มูลด้านความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 
พบว่า พนักงานอุทิศตนให้กับงานมากท่ีสุด และข้อมูลด้านความตั้งใจอยู่กับองค์กร พบว่า 
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พนักงานมีความตัง้ใจอยู่กับองคก์รระดับปานกลาง นอกจากนีผ้ลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ความสมัพนัธร์ะหว่างพนกังานกบัองคก์รในดา้นการยอมรบัอ านาจซึ่งกนัและกนั และดา้นความพึง
พอใจ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ในขณะท่ีความสัมพันธ์ระหว่าง
พนักงานกับองค์กรในด้านความไว้วางใจ และด้านความมุ่งมั่น มีอิทธิพลต่อความผูกพันของ
พนกังานต่อองคก์ร อย่างไม่มีนยัส าคัญทางสถิติ นอกจากนีค้วามผูกพันของพนกังานต่อองคก์ร มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความตัง้ใจอยู่กบัองคก์ร 

กิตติพร เนาวส์ุวรรณ, นภชา สิงหว์ีรธรรม และนวพร ด าแสงสวัสด์ิ (2563) ไดศึ้กษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างการรบัรูค้วามรุนแรงของโรคต่อบทบาทการด าเนินงานควบคุมโรคติดเชือ้
ไวรสัโคโรนา 2019 ในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในประเทศไทย 
พบว่า การรบัรูค้วามรุนแรงของ อสม. เกี่ยวกับการติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด
ท่ีค่าเฉล่ีย 4.75, บทบาทการด าเนินงานควบคุมโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ในชมุชนของ อสม. 
อยู่ในระดับมากท่ีค่าเฉล่ีย 2.75 และการรับรูค้วามรุนแรงของโรคติดเชือ้ไว รัสโคโรนา 2019 มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบับทบาทการด าเนินงานควบคมุโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ในชุมชนใน
ระดับปานกลาง จึงสามารถท านายบทบาทการด าเนินงานควบคุมโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
ในชมุชนของ อสม. ไดร้อ้ยละ 17.30 

ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ (2562) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของความผกูพันต่อองคก์ร
และคุณภาพชีวิตการท างานท่ีมีต่อการธ ารงรกัษาพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพฯ 
ผลสรุปออกมาว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ต าแหน่งงาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ความผูกพันต่อ
องค์กร และคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการธ ารงรกัษาพนักงานของ
โรงแรมระดบั 5 ดาว โดยระดบัผูบ้ริหารจะมีระดบัความคิดเห็นในการธ ารงรกัษาพนกังานมากท่ีสุด 
ซึ่งอาจเกิดจากผลตอบแทน โอกาส และสวัสดิการในการท างานท่ีแตกต่างกัน รองลงมา คือ 
หัวหน้า และระดับทั่วไป ตามล าดับ ส่วนปัจจัยของพนักงานด้านเพศ และประสบการณ์ในการ
ท างานไม่มีผลกระทบต่อการรกัษาพนกังาน และอายกุบัระดบัการศึกษาก็ไม่มีอิทธิพลต่อการธ ารง
รกัษาของพนักงาน อาจเน่ืองมาจากการท างานในโรงแรมมีระเบียบ ข้อบังคับ สวัสดิการท่ีไม่
ต่างกนัระหว่างเพศ อายแุละระดบัการศึกษา 

 
 



 
 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธวีิจัย 

 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯ
ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ี
เกี่ยวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการท าวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยการใชแ้บบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และน าข้อมูลท่ีได้มาประมวลผลจากการใช้สถิติ ซึ่งมี
ขัน้ตอนเกี่ยวกบัระเบียบวิธีการวิจยั ดงันี ้
  1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
  2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
  3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
  4. การประมวลผลและการวิเคราะหข์อ้มลู 
  
การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี ้ คือ พนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 (2563) 
 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดเ้ลือกเก็บขอ้มลูจากการส ารวจ พนกังาน
โรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 (2563) โดยพบว่า ในปี 2563 
มีพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯทั้งสิน้ 292,604 คน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2563) หาก
ค านวณจากสูตรของเครจซี่และมอรแ์กน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างใน ธีรวุฒิ   เอกะกุล, 
2543) ดงันี ้
 

n =
χ 2 Np ( 1 – p ) 

e 2 (N − 1) +  χ 2 p (1 −  p)
 

 
  เมื่อ 
   n = ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง  

N = ขนาดของประชากร  
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e = ระดบัความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างท่ียอมรบัได ้ 

2χ= ค่าไคสแควรท่ี์df เท่ากบั 1 ท่ีระดบัความเชื่อมั่น 95% (χ2 = 3.841) 
p = สดัส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร 

 
  แทนค่าในสตูร 
 

n =
3.841 𝑥 292,604  x 0.5 x 0.5 

(.05) 2 x (292,604 − 1) + 3.841x0.5x0.5 
 

 
n = 383.597763861 

 
 ดงันัน้ เพื่อใหก้ลุ่มตวัอย่างมีความสมบูรณแ์ละป้องกนัความผิดพลาดจากการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูในการท าวิจยัครัง้นี ้ผูท้  าวิจยัใชก้ลุ่มตวัอย่างอย่างนอ้ยจ านวน 384 คน 
 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดใ้ชแ้บบสอบถามท่ีสรา้งขึน้จากการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลน าไปศึกษา โดยมีการแบ่งเครื่องมือในการ
วิจยัออกเป็น 5 ส่วน ดงันี ้
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม มีลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบเลือกตอบแบบการตรวจสอบรายการ โดยมีค าถามทั้งหมด 6 ข้อ คือ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และ ประสบการณก์ารท างาน 
  ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจในงานของพนักงาน (Job Satisfaction) มีลักษณะ
แบบสอบถามเป็น Rating Scale ประกอบดว้ย 6 ดา้น จ านวน 11 ขอ้ 
    1 การจ่ายค่าตอบแทน (pay) 

2 ผูบ้ริหารและผูบ้งัคบับญัชา (supervision) 
3 เพื่อนรว่มงาน (co-worker) 
4 สภาพแวดลอ้มในการท างาน (work setting) 
5 การปฏิบติังาน (tasks) 
6 โอกาสในความกา้วหนา้ (advancement opportunities) 
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  ส่วน ท่ี  3 ก ารรับ รู ้ก ารสนับ สนุ นจากอ งค์ก ร (Perceived Organizational 
Support: POS) มีลกัษณะแบบสอบถามเป็น Rating Scale ประกอบดว้ย 3 ดา้น จ านวน 10 ขอ้ 
    1. ความยติุธรรมตามหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารองคก์ร (Fairness) 
   2. นโยบายการให้ความสนับสนุนและช่วยเหลือจากหัวหน้างานหรือ
ผูบ้งัคบับญัชา (Supervisor Support) 
   3. รางวัลและสภาพแวดล้อมในการท างาน (Organization Rewards 
and Job Conditions) 
  ส่วนท่ี 4 ความผูกพันต่อองค์กร (Organizational Commitment) มีลักษณะ
แบบสอบถามเป็น Rating Scale แบ่งออกเป็น 3 ดา้น จ านวน 12 ขอ้ ไดแ้ก่ 

1. ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองคก์ร (Identification) 
2. การเขา้มามีส่วนรวมในองคก์ร (Involvement) 
3. ความจงรกัภกัดีต่อองคก์ร (Loyalty) 

  ส่วนท่ี 5 การคงอยู่ในองค์กรของพนักงานท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โค
วิด-19 (Intention to Stay) มีลักษณะแบบสอบถามเป็น Rating Scale แบ่งออกเป็น 4 ด้าน 
จ านวน 10 ขอ้ ไดแ้ก่ 

1. พนกังาน (Employee Characteristics) 
2. หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ (Task Requirement) 
3. องคก์ร (Organizational Characteristics) 
4. ผูบ้ริหาร (Manager Characteristics) 

โดยลักษณะของค าถามในแบบสอบถามส่วนท่ี 2, 3, 4 และ 5 จะเป็นค าถามแบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า (Rating scale) จากการประเมินค าตอบ 5 ระดบั คือ 
  เห็นดว้ยมากท่ีสดุ ใหค่้าน า้หนกั 5 คะแนน 
  เห็นดว้ยมาก  ใหค่้าน า้หนกั 4 คะแนน 
  เห็นดว้ยปานกลาง ใหค่้าน า้หนกั 3 คะแนน 
  เห็นดว้ยนอ้ย  ใหค่้าน า้หนกั 2 คะแนน 
  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสดุ ใหค่้าน า้หนกั 1 คะแนน 
 การวิจัยสามารถแปลผลค่าคะแนนโดยถือตามเกณฑ์คะแนนเฉล่ียจากการใช้สูตรอันตร
ภาคชัน้ โดยผูว้ิจยัไดใ้ชเ้กณฑค์ะแนนเฉล่ียในแต่ละระดับชัน้จากการใชสู้ตรค านวณหาความกวา้ง
ของชัน้ในสตูร (กลัยา วานิชยปั์ญญา, 2544, น. 29) 
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ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ = (ขอ้มลูท่ีมีค่าสงูสดุ – ขอ้มลูท่ีมีค่าต ่าสดุ) / จ านวนชัน้ 
 

5

15−  = 0.80 

 
ซึ่งสามารถแปลความหมายของค่าคะแนนเฉล่ียในแต่ละระดบัชัน้ ไดด้งันี ้

  ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง อยู่ในระดบันอ้ยท่ีสดุ 
  ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง อยู่ในระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง อยู่ในระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง อยู่ในระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
 
ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  แบบสอบถามฉบบันี ้ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั โดยมีขัน้ตอนดงันี  ้
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งและสอดคลอ้งกับเนือ้งหาในเรื่อง ปัจจัย
และบทบาทของนโยบายภาครัฐท่ีมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ของอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ท่องเท่ียว ให้มีความสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกันกับตัวแปรในกรอบแนวคิดท่ีตอ้งการศึกษา 
และน าตวัแปรมาใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 
 2. สอบถามและเก็บรวบรวมขอ้มลูจากหน่วยตวัอย่างใหเ้นือ้หาครอบคลมุวตัถปุระสงค์ 
 3. น าขอ้มลูท่ีรวบรวมไดม้าสรา้งแบบสอบถาม โดยแบ่งขอ้มลูออกเป็นทัง้หมด 5 ส่วน 
 4. น าแบบสอบถามท่ีไดไ้ปทดลองใช ้(Try–out) กบัพนกังานในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว
ท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 จ านวน 30 ชุด เพื่อท าการทดสอบความน่าเชื่อถือใน
แบบสอบถาม โดยการหาค่าความเท่ียงหรือความเชื่อถือไดข้องแบบสอบถาม (Reliability) แล้ว
น ามาค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ Cronbach (Coefficient Alpha) (ศิริชัย พงษ์วิชัย
,2556) จากการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปส าหรบัการวิจัยทางสังคมศาสตร์ในการหาค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ซึ่งผลท่ีไดอ้อกมามีค่าความเชื่อมั่นทัง้ฉบบัอยู่ท่ี 0.928 ตรง
ตามเกณฑท่ี์ยอมรบัไดห้ากมีค่าความเชื่อมั่นทัง้ฉบบั 0.7 ขึน้ไป  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจัยไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล และจ าแนกรูปแบบของการเก็บรวบรวมขอ้มลู โดย
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงันี ้
  1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม
เกี่ยวกบั ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจาก
สถานการณโ์ควิด-19 ซึ่งผูว้ิจัยไดเ้ก็บขอ้มลูงานวิจัยกับกลุ่มเป้าหมาย คือ พนกังานโรงแรมในเขต
กรุงเทพฯท่ีไดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในการเก็บข้อมูล โดยมีตัวแปรในการเก็บ
ขอ้มลู ดงันี ้
   - ตัวแปรต้น ได้แก่ ความพึงพอใจในงานของพนักงาน การรับรู ้การ
สนบัสนนุจากองคก์ร และ ความผูกพนัต่อองคก์ร 
   - ตัวแปรตาม ได้แก่ การคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ี
ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 
  2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเกี่ยวกับแนว
ทางการมีความสุขในการท างานของพนักงานในอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งกับการท่องเท่ียว เพื่อให้
ไดร้บัความพึงพอใจในชีวิต, งาน, อารมณ ์และการไดร้บัผลตอบแทนและสวัสดิการท่ีพึงจะไดร้บั
ของพนกังานในอตุสาหกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการท่องเท่ียว รวมไปถึงผูว้ิจยัไดศึ้กษา คน้ควา้ และหา
ขอ้มูลการท าวิจัยจากหนังสือ วิทยานิพนธ์ เอกสารและงานวิจัยหรืองานสถิ ติต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อใชป้ระกอบการท าวิจยั 

 
การประมวลผลและการวิเคราะหข์้อมูล 
 การประมวลผลข้อมูล 
  หลงัจากไดร้บัและตรวจสอบความถกูตอ้งของแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มลูมา
วิเคราะห ์โดยมีขัน้ตอนในการท า ดงันี ้
   1. ตรวจสอบความสมบูรณข์องการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง
และท าการคัดแยกแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่สมบูรณอ์อก โดยจะคัดเลือกแบบสอบถาม
ท่ีสมบูรณเ์ก็บไวเ้ท่านัน้ 

  2. น าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมาบันทึกข้อมูลด้วยการลงรหัส 
(Coding) โดยการน าขอ้มูลมาบันทึกลงในคอมพิวเตอรเ์พื่อประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปให้
สามารถน าเสนอออกมาในรูปแบบของสถิติส าเร็จรูป คือ ความถี่  (Frequency), ค่าร้อยละ 
(Percentage), ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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การวิเคราะหข์้อมูล 
  เมื่อเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูจากแบบสอบถาม เร่ือง ปัจจยัและบทบาท
ของนโยบายภาครัฐท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในองค์กรของพนักงานท่ีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณโ์ควิด-19 เรียบรอ้ยแลว้ ผูว้ิจยัไดด้ าเนอการวิเคราะหข์อ้มลูดงัขัน้ตอนต่อไปนี ้
   1. ท าการทดสอบสมมติฐานจากการวิเคราะหข์อ้มูลในแบบสอบถามท่ี
เป็นขอ้เสนอแนะอื่นๆ และความคิดเห็น โดยการสังเคราะหจ์ดัหมวดหมู่ของค าตอบและตดัขอ้มลูท่ี
มีความซบัซอ้นออกแลว้น ามาสรุปเป็นปัจจัยเฉพาะดา้นและน าเสนอออกมาในรูปแบบของตาราง
และบรรยายขอ้มลูใหเ้ป็นเชิงพรรณนาและอนมุาน ดงันี ้
    1.1 การวิ เค ราะห์ เชิ งพ รรณ นา  (Descriptive statistic) มี
รายละเอียดดงันี ้
     1.1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุสถานภาพ, ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
      1.1.2 ความพึงพอใจในงานของพนกังาน 

1.1.3 การรบัรูก้ารสนบัสนนุจากองคก์ร 
     1.1.4 ความผกูพนัต่อองคก์ร  
     1.1.5 การคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ี
ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 
    โดยใช้โดยใช้สถิ ติพื ้นฐาน ความถี่  ร ้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการค านวณเพื่อหาค่ามาวิเคราะห ์ซึ่งสามารถใชส้ตูรค านวณไดด้งันี ้
     1.1.1ค่ า ค ะ แ น น เฉ ล่ี ย  (Mean ห รื อ  �̅�)ใ ช้ แ ป ล

ความหมายของขอ้มลูทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2558) 

�̅� =
∑𝑥

𝑁
 

เมื่อ 

�̅� แทน ค่าคะแนนเฉล่ีย 

∑𝑥  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 
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     1.1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ใชแ้ปลความหมายของขอ้มลูทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2558) 
 

S. D = √
n∑x² − (∑x)²

𝑛(𝑛 − 1)
  

 
เมื่อ 

S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
X แทน ค่าคะแนน 
n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 

 
1.1.3 ค่ารอ้ยละ (Percentage) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา) 

 

P =
𝑓

𝑛
 x 100 

 
เมื่อ 

P แทน รอ้ยละหรือเปอรเ์ซ็นต ์
F แทน ความถี่ของขอ้มลูในแต่ละกลุ่ม 
n แทน จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 
 

    1.2 การวิ เคราะห์สถิ ติ เชิงอนุมาน (Inferential statistic) ใช้
ทดสอบสมมติฐานท่ีได้ตั้งไว้ ซึ่งจะใช้วิธีวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2560, น.173) เพื่อหาค่าความแตกต่างของตวัแปรท่ีไดต้ัง้ไวแ้ละ
ศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างตัวแปรตามจ านวน 1 ตัวแปร และ ตัวแปรอิสระท่ีท า
หนา้ท่ีพยากรณ ์3 ตวัแปร คือ ความพึงพอใจในงาน, การรบัรูก้ารสนับสนนุจากองคก์ร และ ความ
ผูกพันต่อองคก์ร แลว้น ามาสรา้งสมการในการท านายเกี่ยวกับการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมใน
เขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 โดยมีสมมติฐานดงัต่อไปนี ้
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     1.2.1 สมม ติฐาน ท่ี  1  ความพึ งพอใจในงานของ
พนกังานส่งผลต่อการคงอยู่ของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์
โควิด-19 
     1.2.2 สมมติฐานท่ี 2 การรบัรูก้ารสนับสนุนจากองคก์ร
ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 
     1.2.3 สมมติฐานท่ี 3 ความผูกพันต่อองค์กรส่งผลต่อ
การคงอยู่ของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19   
  จากการใชว้ิธีวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 
มีตัวแปรอิสระ k ตัว (X1, X2, X3, …, Xk) ท่ีมีความสัมพันธ์กับตัวแปร Y โดยมีความสัมพันธ์อยู่ใน 
เชิงเสน้ จะไดส้มการถดถอยเชิงพหุคูณ เพื่อใชใ้นการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ถึง 3 การคงอยู่ของ
พนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งแสดงความสมัพนัธ ์
ดงันี ้(กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2558) 
 

Y = 0 + 0X1+ 0X1+ … + kXk + e 
 

  โดยท่ี 0 แทน ส่วนตวัแกน Y เมื่อก าหนดให ้X1 = X2 = … = Xk = 0 1 , 2 , k 

เป็น สมัประสิทธิ์ความถดถอยเชิงส่วน (Partial Regression Coefficient) โดยท่ี 1 เป็นค่าท่ีแสดง
ถึง การเปล่ียนแปลงของตัวแปรตาม Y เมื่อตัวแปรอิสระ Xi เปล่ียนไปหน่ึงหน่วย โดยท่ีตัวแปร
อิสระ X อื่น ๆ มีค่าคงท่ี เช่น เปล่ียนไปหน่ึงหน่วย ค่า Y จะเปล่ียนไป หน่วย โดยท่ี X2 , X3 , …. Xk 
มีค่าคงท่ี และเงื่อนไขในการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณจะเหมือนกัน เมื่อเงื่อนไขในการ
วิเคราะหค์วามถดถอยเชิงเสน้อย่างง่าย มีดงันี ้

1. ความคลาดเคล่ือน e เป็นตวัแปรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ 
2. ค่าเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนเป็นศนูย ์นั่นคือ E(e) = 0 

   3. ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนเป็นค่าคงท่ีไม่ทราบค่า V(e) 

= β²0 
4. ei และ ej เป็นอิสระต่อกนั โดยท่ี i = j นัน้คือ covariance ei และ ej = 0 
5. ตวัแปรอิสระ ei และ ej ตอ้งเป็นอิสระต่อกนั 



 
 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 
การวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บั

ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ผูว้ิจัยไดด้ าเนินการเก็บข้อมูลดว้ยแบบสอบถามท่ีผ่านการ
ตรวจสอบคณุภาพแลว้จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 384 คน ตามวตัถปุระสงคข์องการวิจยั จากนัน้จึง
ไดน้ าขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะหแ์ละเสนอผลการวิเคราะหต์ามขอ้มลูดงัต่อไปนี ้
 
สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมลู 

เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกันในการวิเคราะหข์อ้มูลและแปลผลของความหมายจากการ
วิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัไดท้ าการก าหนดสญัลกัษณท่ี์ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูไวด้งันี  ้

𝑛   แทน จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 
�̅�  แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง (Mean) 
S.D.  แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  t  แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน t-Distribution 
  SS  แทน ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลงัสอง (Sum of 
Squares) 
  MS  แทน ค่าเฉล่ียผลบวกก าลงัสองของคะแนนเฉล่ีย (Mean of 
Squares) 

df  แทน ระดบัความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
LSD  แทน Least Significant Difference 
r  แทน ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์
𝐻0  แทน สมการหลกั (Null hypothesis) 
𝐻1  แทน สมการรอง (Alternative hypothesis) 
*  แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
**  แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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การวิเคราะหข์้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ การแปลความหมาย และน าเสนอออกมาใน
รูปแบบของตารางและบรรยายข้อมูลออกมาเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาและอนุมานตามความมุ่ง
หมายของการท าวิจยั โดยผูว้ิจยัไดท้ าการน าเสนอออกมาเป็น 3 ส่วน ดงันี ้
 ส่วนที่  1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยสถิติเชิง
พรรณนา (Description Statistics) ซึ่งประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา และ 
รายไดต่้อเดือน โดยการหาความถี่ และค่ารอ้ยละ จากการแจกแบบสอบถามท่ีสมบูรณ ์ดงัตาราง 1 
 
ตาราง 1 แสดงจ านวนและรอ้ยละของขอ้มลูส่วนบุคคล จ านวน 384 คน 
 

 ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ   
      ชาย 144 37.5 
      หญิง 240 62.5 
รวม  384 100.00 
2. อายุ   
      21 - 30 ปี 282 73.4 
      31 - 40 ปี 60 15.6 
      41 - 50 ปี 36 9.4 
      51 – 60 ปี 6 1.6 
รวม  384 100.00 
3. สถานภาพ   
      โสด 336 87.5 
      สมรส 48 12.5 
รวม  384 100.00 
4. ระดับการศึกษา   
      อนปุริญญา/ปวส. 42 10.9 
      ปริญญาตรี 324 84.4 
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ตาราง 1 (ต่อ)   
    

รวม  384 100.00 
5. รายได้ต่อเดือน   
      15,000 – 21,999 บาท 222 57.8 
      22,000 – 28,999 บาท 72 18.8 
      29,000 – 35,999 บาท 30 7.8 
      36,000 – 42,999 บาท 6 1.6 
      43,000 บาทขึน้ไป 54 14.1 
รวม  384 100.00 
6. ประสบการณก์ารท างาน   
      ต ่ากว่า 1 ปี 24 6.3 
      1 – 5 ปี 288 75 
      6 – 10 ปี 66 17.2 
      10 ปีขึน้ไป 6 1.6 
รวม  384 100.00 

 
จากตาราง 1 การวิเคราะหค่์าสถิติพืน้ฐานขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุสถานภาพ ระดับการศึกษา และ รายไดต่้อเดือน ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 384 คน สามารถ
อธิบายเป็นรายปัจจยัไดด้งันี ้
  1.เพศ พบว่า เป็นเพศหญิง จ านวน 240 คน คิดเป็นรอ้ยละ 62.5 และเพศชาย 
จ านวน 144 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.5 
  2. อาย ุพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-
19 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 73.4, อายุ 31 - 40 ปี จ านวน 60 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 15.6, อาย ุ41 - 50 ปี จ านวน 36 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.4 และ อาย ุ51-60 ปี จ านวน 6 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 1.6 ตามล าดบั 
  3. สถานภาพ พนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์
โควิด-19 มีสถานภาพโสด 336 คน คิดเป็นรอ้ยละ 87.5 และ สมรสแล้ว 48 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
12.5 
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  4. ระดับการศึกษา พนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณโ์ควิด-19 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 324 คน คิดเป็นรอ้ยละ 84.4 
รองลงมาคือมีการศึกษาระดับ อนุปริญญา/ปวส. จ านวน 42 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.9 และล าดับ
สดุทา้ยคือมีการศึกษาระดบัปริญญาโท จ านวน 18 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.7 

 5. รายได้ต่อเดือน พนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณโ์ควิด-19 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 – 21,999 บาท จ านวน 222 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 57.8 รองลงมาคือมีรายได ้22,000 – 28,999 บาท จ านวน 72 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 18.8, มีรายได้ 43,000 บาทขึน้ไป จ านวน 54 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.1, มีรายได้ 29,000 – 
35,999 บาท จ านวน 30 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.8 และ มีรายได ้36,000 – 42,999 บาท จ านวน 6 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.6 ตามล าดบั 
  6. ประสบการณ์การท างาน พนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีได้รบัผลกระทบ
จากสถานการณ์โควิด-19 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 1-5 ปี ทั้งหมด 288 คน 
โดยคิดเป็นรอ้ยละ 75 รองลงมาคือ 6-10 ปี จ านวน 66 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.2, น้อยกว่า 1 ปี 
จ านวน 24 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.3 และมีประสบการณก์ารท างานมากกว่า 10 ปี จ านวน 6 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 1.6 ตามล าดบั 
 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลจากแบบสอบถามด้านความพึงพอใจในงาน การ
รับรู้การสนับสนุนจากองคก์ร และ ความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานที่มีอิทธิพลต่อการ
คงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 
โดยการหาค่าเฉ ล่ีย  (Mean) และส่วน เบี่ ย งเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) โดยมี
รายละเอียดทัง้หมด 4 ส่วน ดงัตาราง 2-5 
 
ตาราง 2 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในงาน 
 

 ความพึงพอใจในงาน �̅� S.D. แปลผล 

ด้านการจ่ายค่าตอบแทน 
1. ท่านคิดว่าท่านไดร้บัค่าตอบแทน (เงินเดือน 

ค่าล่วงเวลา) ตลอดจนสวัสดิการเป็นไป
อย่างหมาะสม 

3.36 1.11 ปานกลาง 

ด้านการจ่ายค่าตอบแทนโดยรวม 3.36 1.11 ปานกลาง 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

ด้านผู้บริหารและผู้บงัคับบัญชา 
2. ทางองค์กรมีม าตรการช่วย เห ลือและ

เยียวยาให้พนักงานในช่วงสถานการณ์โค
วิด-19 เช่น สนบัสนนุการฉีดวคัซีน หรือการ
ตรวจ ATK เพื่อให้ท่านรู้สึกมาท างานได้
ดว้ยความปลอดภยั 

3.84 1.12 มาก 

ด้านผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาโดยรวม 3.84 1.12 มาก 
ด้านการปฏิบัติงาน 
3. ท่านไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบัติงานท่ีตรงกับ

ความรูค้วามสามารถ 
4.25 0.75 มากท่ีสดุ 

4. ท่านพอใจกับการปฏิบัติหนา้ท่ีของตนเองท่ี
ไดร้บัในช่วงของ สถานการณ ์โควิด-19 แม้
จะมีภาระหนา้ท่ีท่ีมาขึน้หรือนอ้ยลงกว่าเดิม 

3.77 1.09 มาก 

5. ท่านรูสึ้กว่าท่านเป็นส่วนหน่ึงของทีมงานท่ี
รว่มงานกบัท่าน 

4.27 0.71 มากท่ีสดุ 

ด้านการปฏิบัติงานโดยรวม 4.10 0.85 มาก 
ด้านโอกาสในความก้าวหน้า 
6. ท่านประสบความส าเร็จกับงานท่ีปฏิบัติอยู่ 

เช่น การตัดสินใจในงาน การได้รับการยก
ย่องชมเชย หรือการมอบหมายงานให้ได้
รบัผิดชอบ 

3.91 0.84 มาก 

ด้านโอกาสในความก้าวหน้าโดยรวม 3.91 0.84 มาก 
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
7. ท่านรูสึ้กพึงพอใจในบรรยากาศการท างาน

ภายในองคก์รท่ีท่านท างานอยู่ 
3.41 1.20 มาก 

8. ท่านรูสึ้กมีความสุขทุกครั้งเมื่อมาท างาน
และปฏิบติัหนา้ท่ี ท่ีตอ้งรบัผิดชอบ 

3.91 1.03 มาก 

9. ท่านไดร้บัการยกย่องชมเชยจากในองคก์ร 4.02 0.76 มาก 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

   

ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานโดยรวม 3.78 1.00 มาก 
ด้านเพื่อนร่วมงาน 
7. ท่านมีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน 

และผูบ้งัคบับญัชา 
4.30 0.81 มากท่ีสดุ 

8. เพื่ อนร่วมงานของท่านยินดีช่วยเหลือ 
สนบัสนนุและยอมรบัซึ่งกนัและกนั 

4.17 0.76 มาก 

ด้านเพื่อนร่วมงานโดยรวม 4.24 0.79 มากท่ีสดุ 
ภาพรวมความพึงพอใจในงาน 3.87 0.95 มาก 

 
 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลจากแบบสอบถามของความพึงพอใจในงาน จ านวน 
384 ชุด ดา้นความพึงพอใจในงาน โดยแสดงผลออกมาเป็นค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของขอ้มูล แสดงใหเ้ห็นว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในงาน 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.87 (S.D. = 0.95) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า 
  ดา้นการจ่ายค่าตอบแทน ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจใน
งาน ด้านการจ่ายค่าตอบแทน จากค าถามท่ีว่า ท่านคิดว่าท่านได้รบัค่าตอบแทน (เงินเดือน ค่า
ล่วงเวลา) ตลอดจนสวสัดิการเป็นไปอย่างหมาะสม ในภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง 

มีค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.36 (S.D. = 1.11) 
  ดา้นผูบ้ริหารและผูบ้งัคับบัญชา ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความพึง
พอใจในงาน ด้านผู้บริหารและผูบ้ังคับบัญชา จากค าถามท่ีว่า ทางองค์กรมีมาตรการช่วยเหลือ
และเยียวยาใหพ้นักงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เช่น สนับสนุนการฉีดวัคซีน หรือการตรวจ 
ATK เพื่อใหท่้านรูสึ้กมาท างานไดด้ว้ยความปลอดภยั ในภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.84 (S.D. = 1.12) 
  ดา้นการปฏิบัติงาน ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในงาน 

ดา้นการปฏิบติังาน ในภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (�̅�) = 4.10 (S.D. = 0.85) 
หากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ท่านรูสึ้กว่าท่านเป็น

ส่วนหน่ึงของทีมงานท่ีร่วมงานกับท่าน มีค่าเฉล่ีย (�̅�) = 4.27 (S.D. = 0.71) รองลงมา คือ ท่าน
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ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบัติงานท่ีตรงกับความรูค้วามสามารถ มีค่าเฉล่ีย (�̅�) = 4.25 (S.D. = 0.75) 
และล าดับสุดทา้ยคือ ท่านพอใจกับการปฏิบัติหนา้ท่ีของตนเองท่ีไดร้บัในช่วงของ สถานการณ ์โค

วิด-19 แมจ้ะมีภาระหนา้ท่ีท่ีมาขึน้หรือนอ้ยลงกว่าเดิม มีค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.77 (S.D. = 1.09) 
  ด้านโอกาสในความก้าวหน้า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความพึง
พอใจในงาน ด้านโอกาสในความก้าวหน้า จากค าถามท่ีว่า ท่านประสบความส าเร็จกับงานท่ี
ปฏิบัติอยู่ เช่น การตัดสินใจในงาน การได้รบัการยกย่องชมเชย หรือการมอบหมายงานให้ได้

รบัผิดชอบ ในภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.91 (S.D. = 0.84) 
  ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความพึง
พอใจในงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ในภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 

(�̅�) = 3.78 (S.D. = 1.00) หากเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด
คือ ท่านไดร้บัการยกย่องชมเชยจากเพื่อนร่วมงาน ผูบ้ังคับบัญชาและบุคคลอื่นภายในองคก์ร มี

ค่าเฉล่ีย (�̅�) = 4.02 (S.D. = 0.76) รองลงมาคือ ท่านรูสึ้กมีความสุขทุกครั้งเมื่อมาท างานและ

ปฏิบัติหนา้ท่ี ท่ีตอ้งรบัผิดชอบ มีค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.91 (S.D. = 1.03) และล าดับสุดท้ายคือ ท่าน

รูสึ้กพึงพอใจในบรรยากาศการท างานภายในองคก์รท่ีท่านท างานอยู่ มีค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.41 (S.D. 
= 1.20) 
  ดา้นเพื่อนร่วมงาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในงาน 

ดา้นเพื่อนร่วมงาน ในภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย (�̅�) = 4.24 (S.D. = 
0.79) หากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ข้อท่ีมีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ  ท่านมี

ความสมัพนัธอ์นัดีกบัเพื่อนรว่มงาน และผูบ้งัคบับญัชา มีค่าเฉล่ีย (�̅�) = 4.30 (S.D. = 0.81) และ
ล ำดับสุดท้ำยคือ เพื่อนร่วมงานของท่านยินดีช่วยเหลือ สนับสนุนและยอมรบัซึ่งกันและกัน  มี

ค่าเฉล่ีย (�̅�) = 4.17 (S.D. = 0.76) 
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ตาราง 3 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรบัรูก้ารสนบัสนนุจากองคก์ร  
 

 การรับรู้การสนับสนุนจากองคก์ร �̅� S.D. แปล
ผล 

ด้านนโยบายการให้ความสนับสนุนและความช่วยเหลือจากหัวหน้างาน  
1. ผู้บังคับบัญชาของท่านแจ้งนโยบายของ

องคก์รใหท่้านไดท้ราบ และชีแ้นะแนวทางท่ี
จะใหท้ าท่านน าไปสู่ต าแหน่งท่ีสงูขึน้ 

3.75 1.06 มาก 

2. ท่านไดเ้ขา้รว่มโครงการท่ีรฐัช่วยเหลือในเร่ือง
ของค่าใชจ้่ายในชีวิตประจ าวนั 

3.70 1.33 มาก 

3. ท่านสมัครใจท่ีจะเลือกปฏิบัติงานอยู่ ใน
องค์กรนี้เพราะได้รับสวัสดิการและการ
ช่วยเหลืออย่างเต็มท่ี 

3.88 0.99 มาก 

4. ผูบ้งัคบับัญชาและผูบ้ริหารยอมรบัในผลงาน
และสนับสนุนการท างานของท่านเป็นอย่าง
ยิ่ง 

3.84 0.85 มาก 

5. ท่านได้รบัปัจจัยสนับสนุนและผลประโยชน์
ตอบแทนจากองคก์รคุม้ค่ากับความตัง้ใจคง
ท างานอยู่กบัองคก์ร 

3.73 1.01 มาก 

ด้านนโยบายการให้ความสนับสนุนและความช่วยเหลือ
จากหัวหน้างาน โดยรวม 

3.78 1.05 มาก 

ด้านรางวัลและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
6. ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารให้ความรูแ้ละ

โอกาสในการท างานแก่ท่านเป็นอย่างดี 
3.92 1.07 มาก 

7. ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารของท่านให้
โอกาสท่านในการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน 
หรือเพิ่มพนูทกัษะและความรูใ้นการท างาน 

3.81 1.02 มาก 

8. องค์กรได้สรา้งความมั่นใจในการหารายได้
อื่น ให้กับองค์กรเพื่ อ ให้พนักงานยังคง
สามารถท างานต่อไปได ้

3.72 1.05 มาก 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

   

ด้านรางวัลและสภาพแวดล้อมในการท างานโดยรวม 3.82 1.05 มาก 
ด้านความยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองคก์ร 
9. เมื่ อ พิ จารณ าโดยรวมแล้ว  ท่ าน คิดว่ า

ผลตอบแทนท่ีท่านได้รบัจากองค์กรมีความ
ยุติธรรมเมื่ อเทียบกับประสบการณ์และ
หน้ า ท่ี ค ว าม รับ ผิ ด ช อ บ  และผ ลก า ร
ปฏิบติังานของท่าน 

3.61 0.93 มาก 

10. ท่านเชื่อว่าผู้บังคับบัญชามี เกณฑ์ท่ีเป็น
มาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แ ล ะ มี ค ว า ม โป ร่ ง ใน ใส ก า ร ก า ห น ด
ผลตอบแทน 

3.67 1.00 มาก 

ด้านความยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
องคก์รโดยรวม 

3.64 0.97 มาก 

ภาพรวมการรับรู้การสนับสนุนจากองคก์ร 3.75 1.02 มาก 

 
 จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามของการรบัรูก้ารสนับสนุนจาก
องค์กรจ านวน 384 ชุด โดยแสดงผลออกมาเป็นค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มูล 
แสดงใหเ้ห็นว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการรบัรูก้ารสนบัสนุนจากองคก์ร

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.76 (S.D. = 0.74) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า 
  ดา้นนโยบายการให้ความสนับสนุนและความช่วยเหลือจากหัวหนา้งาน ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการรับรูก้ารสนับสนุนจากองค์กร ด้านนโยบายการให้ความ
สนับสนุนและความช่วยเหลือจากหัวหนา้งาน ในภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 

(�̅�) = 3.78 (S.D. = 1.05) หากเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด
คือ ท่านสมัครใจท่ีจะเลือกปฏิบัติงานอยู่ในองคก์รนีเ้พราะไดร้บัสวสัดิการและการช่วยเหลืออย่าง

เต็มท่ี มีค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.88 (S.D. = 0.99) รองลงมาคือ ผูบ้ังคับบัญชาและผูบ้ริหารยอมรบัใน

ผลงาน และสนับสนุนการท างานของท่านเป็นอย่างยิ่งมีค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.84 (S.D. = 0.85),  
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ผูบ้ังคับบัญชาของท่านแจง้นโยบายขององคก์รใหท่้านไดท้ราบ และชีแ้นะแนวทางท่ีจะใหท้ าท่าน

น าไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึน้ มีค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.75 (S.D. = 1.06), ท่านได้รับปัจจัยสนับสนุนและ

ผลประโยชน์ตอบแทนจากองคก์รคุ้มค่ากับความตัง้ใจคงท างานอยู่กับองค์กร มีค่าเฉล่ีย (�̅�) = 
3.73 (S.D. = 1.01),  และ ท่านได้เข้าร่วมโครงการท่ีรัฐช่วยเหลือในเรื่องของค่าใช้จ่ายใน

ชีวิตประจ าวนัมีค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.70 (S.D. = 1.33) ตามล าดบั 
  ดา้นรางวลัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ต่อการรับรูก้ารสนับสนุนจากองค์กร ด้านรางวัลและสภาพแวดล้อมในการท างาน ในภาพรวม

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.82 (S.D. = 1.05) หากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ขอ้ท่ีมีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ผูบ้ังคับบัญชาและผูบ้ริหารใหค้วามรูแ้ละโอกาสใน

การท างานแก่ท่านเป็นอย่างดี มีค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.92 (S.D. = 1.07) รองลงมาคือ ผูบ้ังคับบัญชา
และผูบ้ริหารของท่านใหโ้อกาสท่านในการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน หรือเพิ่มพนูทกัษะและความรู้

ในการท างาน มีค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.81 (S.D. = 1.02) และล าดับสุดท้ายคือ องคก์รได้สรา้งความ

มั่นใจในการหารายไดอ้ื่นใหก้บัองคก์รเพ่ือใหพ้นักงานยงัคงสามารถท างานต่อไปได้ มีค่าเฉล่ีย (�̅�) 
= 3.72 (S.D. = 1.05) 
  ด้านความยุ ติธรรมตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร  ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการรบัรูก้ารสนับสนนุจากองคก์ร ดา้นความยติุธรรมตามหลกัธรร

มาภิบาลในการบริหารองคก์ร ในภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.75 (S.D. 
= 1.02) หากเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ข้อท่ีมีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ท่านเชื่อว่า
ผูบ้งัคบับญัชามีเกณฑท่ี์เป็นมาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบติังานและมีความโปร่งในใสการ

ก าหนดผลตอบแทน มีค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.67 (S.D. = 1.00) และมีระดับความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุดคือ 
เมื่อพิจารณาโดยรวมแลว้ ท่านคิดว่าผลตอบแทนท่ีท่านไดร้บัจากองคก์รมีความยติุธรรมเมื่อเทียบ

กบัประสบการณแ์ละหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ และผลการปฏิบติังานของท่าน มีค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.61 
(S.D. = 0.93) 
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ตาราง 4 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความผกูพนัต่อองคก์ร 
 

 ความผูกพันต่อองคก์ร �̅� S.D. แปลผล 

ด้านความจงรักภักดีต่อองคก์ร 
1. ท่านรูสึ้กห่วงใยองค์กรเมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-

19 
3.83 1.04 มาก 

2. ท่านมีความภาคภมูิใจเมื่อทราบข่าวว่าองคก์รของ
ท่านไดส้รา้งชื่อเสียงและไดร้บัการยกย่องจากบุคค
ภายนอก 

3.97 0.88 มาก 

3. ท่านมีความภูมิใจ ท่ีจะบอกกับคนอื่นว่าท่าน
ท างานอยู่กบัองคก์รนี ้

4.05 0.99 มาก 

4. ท่านพรอ้มเสมอท่ีจะเสียสละประโยชนส่์วนตนเพื่อ
ผลประโยชนห์รือความมีชื่อเสียงขององคก์ร 

3.91 0.92 มาก 

5. เมื่อมีผูก้ล่าวถึงองคก์รของท่านในทางท่ีไม่ดี ท่าน
ยินดีท่ีจะพดูโตแ้ยง้ในทนัที 

3.61 1.06 มาก 

ด้านความจงรักภักดีต่อองคก์รโดยรวม 3.87 0.98 มาก 
ด้านการเข้ามามีส่วนร่วมในองคก์ร 
6. ท่านเชื่อว่าองคก์รจะมีวิธีการด าเนินงานท่ีสามารถ

ขับเคล่ือนไปต่อไดแ้ม้จะเจอวิกฤตสถานการณ์โค
วิด-19 ก็ตาม 

3.97 0.95 มาก 

7. ท่านเชื่อว่าความคิดเห็น และนโยบายของผูบ้ริหาร
เป็นส่ิงท่ีท่านสามารถน าไปปฏิบติัได ้

3.78 0.91 มาก 

8. ท่านยินดีท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเต็มใจและ
เต็มก าลังความสามารถเพื่ อ ให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมาย 

4.19 0.79 มาก 

9. ท่านคิดว่าท่านเป็นบุคคลท่ีมีความส าคัญ ให้
องคก์รไดร้บัผลประโยชนส์งูสดุ 

3.69 0.97 มาก 

ด้านการเข้ามามีส่วนร่วมในองคก์รโดยรวม 3.91 0.91 มาก 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

ด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองคก์ร 
10. แนวทางในการบริหารงานขององค์กรท่ี ท่าน

ปฏิบั ติงานอยู่  ได้สร้างแรงบันดาลใจในการ
ปฏิบติังานของท่าน 

3.59 1.03 มาก 

11. เป้าหมายและค่านิยมขององคก์รและท่านมีความ
สอดคลอ้งกนั 

3.55 1.05 มาก 

12. ระบบการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีความรบัผิดชอบมี
ความน่าเชื่ อถือ  และมีภารกิจ ท่ีชัดเจนตาม
โครงสรา้งแผนผงัขององคก์ร 

3.69 1.02 มาก 

ด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองคก์รโดยรวม 3.61 1.03 มาก 
รวมความผูกพันต่อองคก์ร 3.80 0.97 มาก 

 
 จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามของความผกูพนัต่อองคก์ร จ านวน 
384 ชุด โดยแสดงผลออกมาเป็นค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มูล แสดงให้เห็นว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อความผกูพนัต่อองคก์รในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

ซึ่งมีค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.80 (S.D. = 0.97) และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
  ด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นความจงรกัภักดีต่อองคก์ร ในภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 

(�̅�) = 3.87 (S.D. = 0.98) หากเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด

คือ ท่านมีความภูมิใจท่ีจะบอกกับคนอื่นว่าท่านท างานอยู่กับองค์กรนี้ มีค่าเฉล่ีย (�̅�) = 4.05 
(S.D. = 0.99) รองลงมาคือ ท่านมีความภาคภมูิใจเมื่อทราบข่าวว่าองคก์รของท่านไดส้รา้งชื่อเสียง

และไดร้บัการยกย่องจากบุคคภายนอก มีค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.97 (S.D. = 0.88), ท่านพรอ้มเสมอท่ี

จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อผลประโยชนห์รือความมีชื่อเสียงขององค์กร มีค่าเฉล่ีย (�̅�) = 

3.91 (S.D. = 0.92), ท่านรูสึ้กห่วงใยองคก์รเมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 มีค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.83 
(S.D. = 1.04) และล าดบัสุดทา้ยคือ เมื่อมีผูก้ล่าวถึงองคก์รของท่านในทางท่ีไม่ดี ท่านยินดีท่ีจะพูด

โตแ้ยง้ในทนัที มีค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.61 (S.D. = 1.06) 
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  ดา้นการเขา้มามีส่วนร่วมในองคก์ร ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความ
ผูกพันต่อองคก์ร ด้านการเข้ามามีส่วนร่วมในองค์กร ในภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.91 (S.D. = 0.91) หากเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็น
มากท่ีสดุคือ ท่านยินดีท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเต็มใจและเต็มก าลงัความสามารถเพื่อใหอ้งคก์ร

บรรลุเป้าหมาย มีค่าเฉล่ีย (�̅�) = 4.19 (S.D. = 0.79) รองลงมาคือ ท่านเชื่อว่าองคก์รจะมีวิธีการ

ด าเนินงานท่ีสามารถขบัเคล่ือนไปต่อไดแ้มจ้ะเจอวิกฤตสถานการณโ์ควิด-19 ก็ตาม มีค่าเฉล่ีย (�̅�)  
= 3.97 (S.D. = 0.95), ท่านเชื่อว่าความคิดเห็น และนโยบายของผู้บริหารเป็นส่ิงท่ีท่านสามารถ

น าไปปฏิบัติได้ มีค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.78 (S.D. = 0.91), และล าดับสุดท้ายคือ ท่านคิดว่าท่านเป็น

บุคคลท่ีมีความส าคญัใหอ้งคก์รไดร้บัผลประโยชนส์งูสดุ มีค่าเฉล่ีย (�̅�)  = 3.69 (S.D. = 0.97) 
  ดา้นความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับองคก์ร ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ
ความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับองค์กร ในภาพรวมความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก ค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.61 (S.D. = 1.03) หากเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีระดับ
ความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ระบบการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีความรบัผิดชอบมีความน่าเชื่อถือ และมี

ภารกิจท่ีชัดเจนตามโครงสรา้งแผนผังขององคก์ร มีค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.69 (S.D. = 1.02) รองลงมา
คือ แนวทางในการบริหารงานขององค์กรท่ีท่านปฏิบัติงานอยู่ ได้สรา้งแรงบันดาลใจในการ

ปฏิบัติงานของท่าน มีค่าเฉล่ีย (�̅�)  = 3.59 (S.D. = 1.03) และล าดับสุดท้ายคือ เป้าหมายและ

ค่านิยมขององคก์รและท่านมีความสอดคลอ้งกนั มีค่าเฉล่ีย (�̅�)  = 3.55 (S.D. = 1.05) 
 
ตาราง 5 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของvการคงอยู่ของพนกังาน 
 

 การคงอยู่ของพนักงาน �̅� S.D. แปลผล 

ด้านองคก์ร 
1. แผนการของช่วงชีวิตท่ีเหลือคือการท างานท่ีองค์กรนี้

ต่อไปตราบเท่าท่ีท าได ้
3.38 1.21 ปานกลาง 

2. ท่านไม่ได้รูสึ้กว่าการท างานท่ีองค์กรแห่งนี้เป็นการ
ผกูมดัตวัเอง 

3.78 0.98 มาก 

3. ท่านมีความจงรกัภกัดีต่อองคก์รท่ีท่านปฏิบติังานอยู่ 4.05 0.91 มาก 
ด้านองคก์รโดยรวม 3.74 1.03 มาก 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

ด้านผู้บริหาร 
4. อ านาจ อิทธิพล และภาวะผู้น าในการบริหารของ

ผูบ้ังคับบัญชาและผู้บริหารในองคก์รของท่าน ท าให้
ท่านมั่นใจว่ายังคงสามารถปฏิบัติงานต่อไปได้อย่าง
มั่นคง 

3.14 1.24 ปานกลาง 

5. องค์กรมีนโยบายท่ีให้โอกาส ให้ความช่วยเหลือและ
เยียวยาท่ีท าใหท่้านรูสึ้กมั่นคงและสามารถท าใหด้ ารง
ชีพอยู่ต่อไปไดโ้ดยไม่เดือนรอ้นในช่วงสถานการณ์โค
วิด-19 

3.83 0.86 มาก 

ด้านผู้บริหารโดยรวม 3.49 1.05 มาก 
ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ 
6. ท่านไม่กลัวว่าเวลาเข้างานหรือภาระหน้าท่ีจะมี

ผลกระทบหรือปัญหาในการด ารงชีวิต 
3.61 1.13 มาก 

7. ท่านรูสึ้กมีความสุขทุกครัง้เมื่อมาท างานและปฏิบัติ
หนา้ท่ีท่ีตอ้งรบัผิดชอบ 

3.77 0.98 มาก 

ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวม 3.69 1.06 มาก 
ด้านพนักงาน 
8. ท่านมีการวางแผนท่ีจะปฏิบติังานอยู่ในองคก์รนีต่้อไป 

แมใ้นอนาคตท่านอาจมีการโยกยา้ยหรือปรบัเปล่ียน
ต าแหน่งงาน 

3.48 1.06 มาก 

9. ท่านตัดสินใจจะลากออกจากองคก์ร หากมีทางเลือก
อื่นหรือโอกาสท่ีดีกว่าเพื่อความกา้วหนา้ในต าแหน่ง
งานและเงินเดือนท่ีสงูขึน้ 

4.14 0.88 มาก 

10. ท่านก าลงัหางานอื่นเพื่อลาออกจากองคก์รแห่งนี ้ 3.03 1.41 ปานกลาง 
ด้านพนักงานโดยรวม 3.55 1.12 มาก 
รวมการคงอยู่ของพนักงาน 3.62 1.07 มาก 
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 จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามของการคงอยู่ของพนกังาน จ านวน 
384 ชุด โดยแสดงผลออกมาเป็นค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มูล แสดงให้เห็นว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการคงอยู่ของพนักงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งมีค่าเฉล่ีย (�̅�)= 3.62 (S.D. = 1.07) และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
  ดา้นองคก์ร ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการคงอยู่ของพนักงาน ดา้น

องค์กร ในภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.74 (S.D. = 1.03) หากเมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสดุคือ ท่านมีความจงรกัภกัดีต่อองคก์ร

ท่ีท่านปฏิบัติงานอยู่  มีค่าเฉล่ีย (�̅�) = 4.05 (S.D. = 0.91) รองลงมาคือ ท่านไม่ได้รูสึ้กว่าการ

ท างานท่ีองค์กรแห่งนี้เป็นการผูกมัดตัวเอง มีค่าเฉล่ีย (�̅�)  = 3.78 (S.D. = 0.98) และล าดับ
สดุทา้ยคือ แผนการของช่วงชีวิตท่ีเหลือคือการท างานท่ีองคก์รนีต่้อไปตราบเท่าท่ีท าได้ มีค่าเฉล่ีย 

(�̅�)  = 3.38 (S.D. = 1.21) 
  ดา้นผูบ้ริหาร ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการคงอยู่ของพนักงาน ดา้น

ผูบ้ริหาร ในภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.49 (S.D. = 1.05) หากเมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสดุคือ องคก์รมีนโยบายท่ีใหโ้อกาส ให้
ความช่วยเหลือและเยียวยาท่ีท าให้ท่านรูสึ้กมั่นคงและสามารถท าใหด้ ารงชีพอยู่ต่อไปไดโ้ดยไม่

เดือนรอ้นในช่วงสถานการณ์โควิด-19 มีค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.83 (S.D. = 0.86) และมีระดับความ
คิดเห็นนอ้ยท่ีสุด คือ อ านาจ อิทธิพล และภาวะผูน้  าในการบริหารของผูบ้ังคบับญัชาและผูบ้ริหาร

ในองคก์รของท่าน ท าใหท่้านมั่นใจว่ายังคงสามารถปฏิบัติงานต่อไปไดอ้ย่างมั่นคง มีค่าเฉล่ีย (�̅�)  
= 3.14 (S.D. = 1.24) 
  ดา้นหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการคงอยู่ของ

พนักงาน ด้านหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ ในภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย (�̅�) = 
3.69 (S.D. = 1.06) หากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ 

ท่านรูสึ้กมีความสุขทุกครัง้เมื่อมาท างานและปฏิบัติหนา้ท่ีท่ีตอ้งรบัผิดชอบ มีค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.77 
(S.D. = 0.98) และมีระดับความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด คือ ท่านไม่กลัวว่าเวลาเขา้งานหรือภาระหนา้ท่ี

จะมีผลกระทบหรือปัญหาในการด ารงชีวิต มีค่าเฉล่ีย (�̅�)  = 3.61 (S.D. = 1.13) 
  ดา้นพนกังาน ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการคงอยู่ของพนกังาน ดา้น

พนักงาน ในภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.55 (S.D. = 1.12) หากเมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ท่านตัดสินใจจะลากออกจาก
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องค์กร หากมีทางเลือกอื่นหรือโอกาสท่ีดีกว่าเพื่อความก้าวหน้าในต าแหน่งงานและเงินเดือนท่ี

สงูขึน้ มีค่าเฉล่ีย (�̅�) = 4.14 (S.D. = 0.88) รองลงมาคือ ท่านมีการวางแผนท่ีจะปฏิบติังานอยู่ใน

องคก์รนีต่้อไป แมใ้นอนาคตท่านอาจมีการโยกยา้ยหรือปรบัเปลี่ยนต าแหน่งงาน มีค่าเฉล่ีย (�̅�)  = 

3.48 (S.D. = 1.06) และล าดับสุดทา้ย คือ ท่านก าลังหางานอื่นเพื่อลาออกจากองคก์รแห่งนี้ (�̅�)  
= 3.03 (S.D. = 1.41) 
 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน 

การวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บั
ผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 มีทัง้หมด 3 สมมติฐาน ดงันี ้

  สมมติฐานที่ 1 ความพึงพอใจในงานของพนักงานส่งผลต่อการคง
อยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19  โดย
จะทราบความสมัพนัธไ์ดจ้ากการพิจารณาดงันี ้

   H0 : ความพึงพอใจในงานของพนักงานท่ีประกอบไปดว้ย 
การจ่ายค่าตอบแทน ผูบ้ริหารและผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน การ
ปฏิบติังาน และ โอกาสในความกา้วหนา้ ไม่มีผลต่อการคงอยู่ของพนกังาน 

   H1 : ความพึงพอใจในงานของพนักงานท่ีประกอบไปดว้ย 
การจ่ายค่าตอบแทน ผูบ้ริหารและผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน การ
ปฏิบติังาน และ โอกาสในความกา้วหนา้ มีผลต่อการคงอยู่ของพนกังาน 

 
โดยสมมติฐานท่ี 1 ความพึงพอใจในงานของพนักงาน ประกอบไปดว้ย 6 ดา้น จึงมีการ

ก าหนดตวัแปรใหด้งันี ้
   X1 = การจ่ายค่าตอบแทน 
   X2 = ผูบ้ริหารและผูบ้งัคบับญัชา 
   X3 = เพื่อนรว่มงาน 
   X4 = สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
   X5 = การปฏบิติังาน 
   X6 = โอกาสในความกา้วหนา้ 
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ส าหรับสถิติ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้วิ ธีวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ  (Multiple 
Regression Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างตัวแปรตามและตัวแปร
อิสระท่ีท าหนา้ท่ีพยากรณต์วัแปร โดยเลือกตัวแปรอิสสระเขา้สมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter ใช้
ระดับความเชื่อมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (𝐻0) ก็ต่อเมื่อค่า p-value มีค่านอ้ยกว่า 
0.05 ซึ่งผลการทดสอบจะแสดงดงัตารางที่ 6 

 
ตาราง 6 ผลการวิเคราะหค่์าสหสมัพนัธข์องตวัแปรอิสระปัจจยัความพึงพอใจในงาน 
 

  การจา่ย
ค่าตอบแ
ทน 

ผูบ้ริหาร/
ผูบ้งัคบับญั
ชา 

เพ่ือน
ร่วมงาน 

สภาพแวด
ลอ้มใน
การท างาน 

การ
ปฏิบตัิง
าน 

โอกาสใน
ความกา้ว
หนา้ 

การจ่าย
ค่าตอบแท
น 

Pearson Correlation 1.000 0.347 0.394 0.512 0.549 0.404 
P-value (2-tailed)  <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
N 384 384 384 384 384 384 

ผูบ้ริหาร
และ
ผูบ้งัคบับญั
ชา 

Pearson Correlation 0.347 1.000 0.265 0.343 0.496 0.200 
P-value (2-tailed) <0.001  <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
N 384 384 384 384 384 384 

เพ่ือน
รว่มงาน 

Pearson Correlation 0.394 0.265 1.000 0.708 0.659 0.513 
P-value (2-tailed) <0.001 <0.001  <0.001 <0.001 <0.001 
N 384 384 384 384 384 384 

สภาพแวด
ลอ้มในการ
ท างาน 

Pearson Correlation 0.512 0.343 0.708 1.000 0.711 0.574 
P-value (2-tailed) <0.001 <0.001 <0.001  <0.001 <0.001 
N 384 384 384 384 384 384 

การ
ปฏิบตัิงาน 

Pearson Correlation 0.549 0.496 0.659 0.711 1.000 0.557 
P-value (2-tailed) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001  <0.001 

N 384 384 384 384 384 384 

โอกาสใน
ความกา้วห
นา้ 

Pearson Correlation 0.404 0.200 0.513 0.574 0.557 1.000 

P-value (2-tailed) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001  

N 384 384 384 384 384 384 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตาราง 6 แสดงผลการวิเคราะหค่์าสหสมัพันธข์องตวัแปรอิสระปัจจยัความพึงพอใจใน

งาน พบว่า ตัวแปรอิสระมีค่าสหสัมพันธ์อยู่ในระดับไม่สูงมาก จึงท าการวิเคราะห์ถดถอยเชิง
พหคุณูในขัน้ตอนถดัไป 
 
ตาราง 7 แสดงผลการวิเคราะห์แหล่งความแปรปรวนของการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขต
กรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยใชก้ารวิเคราะห ์Enter 
 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F P-value 
Regression 50.657 1 50.657 285.897 .000* 
Residual 67.685 382 0.177   
Total 118.342 383    

*อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 7 แสดงผลการวิเคราะห์แหล่งความแปรปรวนของการคงอยู่ของพนักงาน
โรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พบว่า มีค่า p-value เท่ากับ 
<0.001 ท่ีน้อยกว่า 0.05 กล่าวคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (𝐻1) 
หมายความว่า ความพึงพอใจในงานของพนกังานประกอบไปดว้ย การจ่ายค่าตอบแทน ผูบ้ริหาร
และผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน การปฏิบัติงาน และ โอกาสใน
ความกา้วหนา้ มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงาน ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้จึงสามารถ
สรา้งสมการพยากรณท่ี์แสดงไวใ้นตารางที่ 8 
 
ตาราง 8 ผลการวิเคราะหค์วามถดถอย (Regression Analysis) ระหว่างปัจจยัของความพึงพอใจ
ในงานของพนกังานกบัการคงอยู่ของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถาน
การณ์โควิด-19 
 

Model R R² Adjusted R² Std. Error of the Estimate 
1 .679a 0.461 0.453 0.411 
a. Predictors: (Constant), โอกาสในความกา้วหนา้, ผูบ้ริหารและผูบ้งัคบับญัชา, การจ่ายค่าตอบแทน, เพ่ือนร่วมงาน, สภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน, การปฏิบตัิงาน 
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จากตาราง 8 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหค์วามถดถอย (Regression Analysis) ดว้ยวิธี 
Stepwise ระหว่างปัจจัยของความพึงพอใจในงานของพนกังานกับการคงอยู่ของพนักงานโรงแรม
ในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ท่ีประกอบไปดว้ย การจ่ายค่าตอบแทน 
ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน การปฏิบัติงาน และ 
โอกาสในความกา้วหนา้ พบว่า โมเดลท่ี 1 นัน้ เป็นการพยากรณค์วามพึงพอใจในงานของพนกังาน
โรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 ท่ีดีท่ีสุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.679 ค่า Adjusted R Square มีค่าเท่ากับ 0.461 แสดงว่าตัว
แปรพยากรทั้งหมด 6 ตัว จากโมเดลท่ี 1 เป็นตัวแปรอิสระท่ีสามารถร่วมกันพยากรณ์ความพึง
พอใจในงานของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ได้
รอ้ยละ 45.3 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ ์(R²) เท่ากับ 0.461 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 46.1 เป็น
ค่าท่ีมากท่ีสดุ และมีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณข์องการพยากรณ ์เท่ากบั 0.411 
 
ตาราง 9 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยความพึงพอใจในงานของพนักงานกับการคงอยู่ของ
พนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยใชว้ิธี Enter 
 

ความพึงพอใจในงาน 
ของพนกังาน 

Unstandardized Coefficients  

 
 
T 

 
P-value B Std. Error 

ค่าคงที่ (Constant) 1.399 0.133  10.511 <0.001 

ความพึงพอ ใจในงาน 
(X1) 

0.566 0.033 0.654 16.908 <0.001 

r = .654* Adjusted R² = 0.427 
R² = 0.428 SE = 0.42093 

  

*อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 9 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจในงานของ
พนักงานกับการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์โค
วิด-19 พบว่า ค่า t-test เท่ากับ 10.511 และมีค่านัยส าคัญเท่ากับ <0.001 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่าระดับ
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นยัส าคญัท่ี 0.05 จึงยอมรบัสมมติฐานรอง (𝐻1) หมายความว่า ความพึงพอใจในงานของพนกังาน
มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนกังาน 

หากพิจารณาผลการวิเคราะห์ความถดถอย (Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise 
ระหว่างปัจจัยของความพึงพอใจในงานของพนักงานกับการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขต
กรุงเทพฯท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ท่ีประกอบไปด้วย การจ่ายค่าตอบแทน 
ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน การปฏิบัติงาน และ 
โอกาสในความกา้วหนา้ จะสามารถสรา้งสมการพยากรณไ์วไ้ดใ้นตารางที ่9 
 

ตาราง 10 การวิเคราะหปั์จจยัความพึงพอใจในงานของพนกังานกบัการคงอยู่ของพนกังานโรงแรม
ในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เป็นรายดา้น 
 

ตวัแปร Unstandardized 
Coefficients 

 

 
 
t 

 
P-value 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 
(Constant) 

1.520 0.147  10.303 <0.001   

การจ่าย
ค่าตอบแทน 

0.082 0.023 0.164 3.498 0.001 0.653 1.532 

ผูบ้ริหารและ
ผูบ้งัคบับญัชา 

0.058 0.022 0.117 2.634 0.009 0.730 1.371 

เพื่อนรว่มงาน 0.041 0.045 0.052 0.911 0.363 0.440 2.274 
สภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน 

0.182 0.042 0.272 4.308 <0.001 0.360 2.782 

การปฏิบติังาน 0.013 0.054 0.016 0.239 0.811 0.339 2.947 
โอกาสใน

ความกา้วหนา้ 
0.177 0.032 0.268 5.521 <0.001 0.606 1.650 

r = .679* Adjusted R² = 0.453   

R² = 0.461 SE = 0.411   

 



 76 
 

ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยแบบพหุคูณ ระหว่างความพึงพอใจในงานของ
พนักงาน มีตัวแปรในการพยากรณ์ทั้งหมด 6 ตัวแปร กับการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขต
กรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จากการวิเคราะหข์อ้มลูพบว่า ทัง้ 6 ตัวแปร
ซึ่งประกอบไปด้วย การจ่ายค่าตอบแทน (X1), ผู้บริหารและผูบ้ังคับบัญชา (X2), เพื่อนร่วมงาน 
(X3), สภาพแวดลอ้มในการท างาน (X4), การปฏิบติังาน (X5) และ โอกาสในความกา้วหนา้ (X6) นัน้
สามารถใชร้ว่มกนัพยากรณ์ การคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-19 (Y) ได้ จากข้อมูลข้างต้น สามารถเขียนสมการพยากรณ์การคงอยู่ของ
พนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อันเน่ืองมาจากปัจจัย
ของความพึงพอใจในงานในรูปของคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานไดด้งันี ้
 
สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนดิบ 

Y = 1.520 + 0.082(X1) + 0.058(X2) + 0.041(X3) + 0.182(X4) + 0.013(X5) + 0.177(X6) 
 
สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนมาตรฐาน 

Z = 0.164 (X1) + 0.117(X2) + 0.052 (X3) + 0.272(X4) + 0.016(X5) + 0.268(X6) 
 

 จากการวิเคราะหข์อ้มลู Tolerance และ Variance inflation factor (VIF) ของกลุ่มตวัแปร
ท่ีสามารถใช้ร่วมกันพยากรณ์การคงอยู่ของพนักงาน ทั้ง 6 ตัวแปร ประกอบไปด้วย การจ่าย
ค่าตอบแทน (X1), ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา (X2), เพื่อนร่วมงาน (X3), สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน (X4), การปฏิบัติงาน (X5) และ โอกาสในความกา้วหนา้ (X6) มีค่า Tolerance ของตัวแปร
ตั้งแต่  0.339-0.730 และค่าVariance inflation factor (VIF) ของตัวแปรจะมีค่าตั้งแต่  1.371-
2.947 แสดงว่าตวัแปรแต่ละตวัมีความสัมพนัธก์ันอย่างเหมาะสม และไม่เกิดปัญหาความเป็นพหุ
สมัพนัธร์ว่ม (Multicollinearity) 
 จากการวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุูณขา้งตน้ พบว่า ปัจจัยของความพึงพอใจในงานของ
พนักงาน ทั้ง 6 ด้าน คือ การจ่ายค่าตอบแทน ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน 
สภาพแวดลอ้มในการท างาน การปฏิบัติงาน และ โอกาสในความกา้วหนา้ มีผลค่อการคงอยู่ของ
พนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เป็นการปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากสมการคะแนนดิบ แปลไดว้่า การจ่ายค่าตอบแทน (X1) เพิ่มขึน้ หน่ึงหน่วยจะท าให้
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การคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผ ลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพิ่มขึน้ 
0.082 หน่วย ในท านองเดียวกันกบัผูบ้ริหารและผูบ้งัคบับญัชา (X2) เพิ่มขึน้หน่ึงหน่วยจะท าใหก้าร
คงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพิ่มขึน้ 
0.058 หน่วย รวมถึงเพื่อนร่วมงาน (X3) หากเพิ่มขึน้หน่ึงหน่วยจะท าให้การคงอยู่ของพนักงาน
โรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพิ่มขึน้ 0.041, สภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน (X4) เพิ่มขึน้หน่ึงหน่วยจะท าให้การคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ี
ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพิ่มขึน้ 0.182 หน่วย, การปฏิบัติงาน (X5) เพิ่มขึน้หน่ึง
หน่วยจะท าใหก้ารคงอยู่ของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โค
วิด-19 เพิ่มขึน้ 0.013 และ โอกาสในความกา้วหนา้ (X6) หากเพิ่มขึน้หน่ึงหน่วยจะท าใหก้ารคงอยู่
ของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพิ่มขึน้ 0.177 

จากสมการคะแนนมาตรฐานพบว่า สภาพแวดลอ้มในการท างาน ส่งผลต่อ การคงอยู่ของ
พนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 สงูสดุ (beta = 0.272) 
รองลงมาคือ โอกาสในความก้าวหน้า (beta = 0.268) การจ่ายค่าตอบแทน (beta = 0.164) 
ผูบ้ริหารและผูบ้ังคับบัญชา (beta = 0.117) เพื่อนร่วมงาน (beta = 0.052) และ การปฏิบัติงาน 
(beta = 0.016) ตามล าดบั 
 
  สมมติฐานที่ 2 การรับรู้การสนับสนุนจากองคก์รส่งผลต่อการคงอยู่ของ
พนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยจะทราบ
ความสมัพนัธไ์ดจ้ากการพิจารณาดงันี ้
   𝐻0 : การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์กรท่ีประกอบไปด้วยความ
ยติุธรรมตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองคก์ร นโยบายการใหค้วามสนับสนุนและช่วยเหลือ
จากหัวหนา้งานหรือผูบ้ังคบับัญชา และ รางวัลและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ไม่มีอิทธิพลต่อ
การคงอยู่ของพนกังาน 
   𝐻1 : การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์กรท่ีประกอบไปด้วยความ
ยติุธรรมตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองคก์ร นโยบายการใหค้วามสนับสนุนและช่วยเหลือ
จากหัวหนา้งานหรือผูบ้ังคบับญัชา และ รางวลัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน มีอิทธิพลต่อการ
คงอยู่ของพนกังาน 
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โดยสมมติฐานท่ี 2 การรบัรูก้ารสนบัสนนุจากองคก์ร ประกอบดว้ย 3 ดา้น จึงมีการก าหนด
ตวัแปรใหด้งันี ้

X1 = ความยติุธรรมตามหลกัธรรมาภบิาลในการบริหารองคก์ร  
X2 = นโยบายการใหค้วามสนบัสนนุและช่วยเหลือจากหวัหนา้งานหรือ 

ผูบ้งัคบับญัชา 
X3 = รางวลัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 
ส าหรับสถิติ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้วิ ธีวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ  (Multiple 

Regression Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างตัวแปรตามและตัวแปร
อิสระท่ีท าหน้าท่ีพยากรณ์ตัวแปร โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter ใช้
ระดับความเชื่อมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (𝐻0) ก็ต่อเมื่อค่า p-value มีค่านอ้ยกว่า 
0.05 ซึ่งผลการทดสอบจะแสดงดงัตารางที่ 11 

 
ตาราง 11ผลการวิเคราะหค่์าสหสมัพนัธข์องตวัแปรอิสระปัจจยัการรบัรูก้ารสนบัสนนุจากองคก์ร 
 

  ความยุติธรรมฯ นโยบายการให้
ความช่วยเหลือ 

รางวลัและ
สภาพแวดลอ้ม 

ความยตุิธรรมตามหลกั
ธรรมาภิบาลในการ
บริหารองคก์ร 

Pearson Correlation 1.000 0.706 0.716 
P-value (2-tailed)  <0.001 <0.001 
N 384 384 384 

นโยบายการใหค้วาม
สนบัสนนุและ
ช่วยเหลือ 

Pearson Correlation 0.706 1.000 0.804 
P-value (2-tailed) <0.001  <0.001 
N 384 384 384 

รางวลัและ
สภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน 

Pearson Correlation 0.716 0.804 1.000 
P-value (2-tailed) <0.001 <0.001  
N 384 384 384 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 11 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระปัจจัยการรบัรูก้าร

สนบัสนนุจากองคก์ร พบว่า ตัวแปรอิสระมีค่าสหสัมพนัธอ์ยู่ในระดบัไม่สูงมาก จึงท าการวิเคราะห์
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ถดถอยเชิงพหคุณูในขัน้ตอนถดัไป 
 
ตาราง 12 แสดงผลการวิเคราะหแ์หล่งความแปรปรวนของการคงอยู่ของพนกังานโรงแรมในเขต
กรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยใชก้ารวิเคราะห ์Enter 
 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F P-value 
Regression 67.882 1 67.882 513.895 .000* 
Residual 50.460 382 0.132   
Total 118.342 383    

*อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 12 แสดงผลการวิเคราะหแ์หล่งความแปรปรวนของการคงอยู่ของพนักงาน
โรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พบว่า มีค่า p-value เท่ากับ 
<0.001 ท่ีน้อยกว่า 0.05 กล่าวคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (𝐻1) 
หมายความว่า การรบัรูก้ารสนับสนนุจากองคก์รท่ีประกอบไปดว้ยความยติุธรรมตามหลกัธรรมาภิ
บาลในการบริหารองค์กร นโยบายการให้ความสนับสนุนและช่วยเหลือจากหัวหน้างานหรือ
ผูบ้ังคับบัญชา และ รางวัลและสภาพแวดลอ้มในการท างาน มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนกังาน 
ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้จึงสามารถสรา้งสมการพยากรณท่ี์แสดงไวใ้นตารางที่ 13 
 
ตาราง 13 ผลการวิเคราะหค์วามถดถอย (Regression Analysis) ระหว่างปัจจยัของการรบัรูก้าร
สนบัสนนุจากองคก์รกบัการคงอยู่ของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถาน
การณ์โควิด-19 
 

Model R R² Adjusted R² Std. Error of the Estimate 
1 .771a 0.594 0.591 0.355 
a. Predictors: (Constant), รางวลัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน, ความยติุธรรมตามหลกัธรร
มาภิบาลในการบริหารองคก์ร, นโยบายการใหค้วามสนบัสนนุและช่วยเหลือจากหวัหนา้งานหรือ
ผูบ้งัคบับญัชา 
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จากตาราง 13 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหค์วามถดถอย (Regression Analysis) ดว้ย
วิธี Stepwise ระหว่างปัจจัยของการรับรูก้ารสนับสนุนจากองค์กรกับการคงอยู่ของพนักงาน
โรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการ์ณโควิด-19 ท่ีประกอบไปด้วยความ
ยติุธรรมตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองคก์ร นโยบายการใหค้วามสนับสนุนและช่วยเหลือ
จากหวัหนา้งานหรือผูบ้ังคบับญัชา และ รางวัลและสภาพแวดลอ้มในการท างาน พบว่า โมเดลท่ี 1 
นัน้ เป็นการพยากรณก์ารรบัรูก้ารสนบัสนนุจากองคก์รของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บั
ผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 ท่ีดีท่ีสุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 
0.771 ค่า Adjusted R Square มีค่าเท่ากับ 0.591 แสดงว่าตัวแปรพยากรทั้งหมด 3 ตัว จาก
โมเดลท่ี 1 เป็นตัวแปรอิสระท่ีสามารถร่วมกันพยากรณ์การรับรูก้ารสนับสนุนจากองค์กรของ
พนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 ไดร้อ้ยละ 59.1 โดยมี
ค่าสมัประสิทธิ์การพยากรณ ์(R²) เท่ากบั 0.594 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 59.4 เป็นค่าท่ีมากท่ีสดุ และมี
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณข์องการพยากรณ ์เท่ากบั 0.355 
 
ตาราง 14 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยการรบัรูก้ารสนับสนุนจากองคก์รกับการคงอยู่ของ
พนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยใชว้ิธี Enter 
 

การรบัรูก้ารสนับสนนุ
จากองคก์ร 

Unstandardized Coefficients  

 
 
T 

 
P-value B Std. Error 

ค่าคงที่ (Constant) 1.485 0.096  15.475 <0.001 

การรับ รู ้การสนับสนุน
จากองคก์ร (X1) 

0.567 0.025 0.757 22.669 <0.001 

r = .757* Adjusted R² = 0.572 
R² = 0.574 SE = 0.36345 

*อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 14 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างการรับรูก้ารสนับสนุนจาก
องค์กรท่ีส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน พบว่า ค่า T-test เท่ากับ 15.475 และมีค่านัยส าคัญ
เท่ากับ  <0.001 ซึ่ งมี ค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ ท่ี  0.05 จึงยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) 
หมายความว่า การรบัรูก้ารสนบัสนนุจากองคก์รของพนกังานส่งผลต่อการคงอยู่ของพนกังาน 
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หากพิจารณาผลการวิเคราะห์ความถดถอย (Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise 
ระหว่างปัจจยัของการรบัรูก้ารสนบัสนนุจากองคก์ร ของพนกังานกบัการคงอยู่ของพนกังานโรงแรม
ในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ท่ีประกอบไปดว้ยความยุติธรรมตาม
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองคก์ร นโยบายการใหค้วามสนับสนุนและช่วยเหลือจากหัวหน้า
งานหรือผู้บังคับบัญชา และ รางวัลและสภาพแวดล้อมในการท างาน จะสามารถสรา้งสมการ
พยากรณไ์วไ้ดใ้นตารางที ่15 
 
ตาราง 15 การวิเคราะหปั์จจยัการรบัรูก้ารสนบัสนนุจากองคก์รของพนกังานกบัการคงอยู่ของ
พนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เป็นรายดา้น 
 

ตวัแปร Unstandardized 
Coefficients 

 

 
 
T 

 
P-value 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 
ค่าคงที่ 

(Constant) 
1.446 0.095  15.284 <0.001   

ความยตุิธรรม
ตามหลกัธรร
มาภิบาลในการ
บริหารองคก์ร 

0.222 0.032 0.340 6.900 <0.001 0.440 2.273 

นโยบายการให้
ความสนบัสนนุ
และช่วยเหลือ
จากหวัหนา้งาน 

0.336 0.042 0.459 7.928 <0.001 0.318 3.140 

รางวลัและ
สภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน 

0.025 0.038 0.038 0.648 0.518 0.309 3.231 

r = .771* Adjusted R² = 0.591   

R² = 0.594 SE = 0.355   

 
ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยแบบพหคุณู ระหว่างการสนับสนนุจากองคก์รของ

พนักงานของพนักงาน มีตัวแปรในการพยากรณ์ทั้งหมด 3 ตัวแปร กับการคงอยู่ของพนักงาน
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โรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จากการวิเคราะหข์อ้มูลพบว่า 
ทัง้ 3 ตัวแปรซึ่งประกอบไปดว้ย ความยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร(X1), 
นโยบายการใหค้วามสนับสนุนและช่วยเหลือจากหัวหนา้งานหรือผูบ้งัคับบญัชา (X2),และ รางวัล
และสภาพแวดล้อมในการท างาน (X3) นั้นสามารถใช้ร่วมกันพยากรณ์การคงอยู่ของพนักงาน
โรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 (Y) ได้ จากข้อมูลข้างต้น 
สามารถเขียนสมการพยากรณก์ารคงอยู่ของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-19 อนัเน่ืองมาจากปัจจยัของการรบัรูก้ารสนบัสนุนจากองคก์รในรูปของคะแนน
ดิบ และคะแนนมาตรฐานไดด้งันี ้
 
สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนดิบ 

Y = 1.446 + 0.222(X1) + 0.336(X2) + 0.025(X3) 
 
สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนมาตรฐาน 

Z = 0. 340 (X1) + 0.459(X2) + 0.038 (X3) 
 

 จากการวิเคราะหข์อ้มลู Tolerance และ Variance inflation factor (VIF) ของกลุ่มตวัแปร
ท่ีสามารถใชร้ว่มกนัพยากรณก์ารคงอยู่ของพนกังาน ทัง้ 3 ตวัแปร ประกอบไปดว้ย ความยติุธรรม
ตามหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารองคก์ร(X1), นโยบายการใหค้วามสนับสนนุและช่วยเหลือจาก
หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา (X2),และ รางวัลและสภาพแวดล้อมในการท างาน  (X3) มีค่า 
Tolerance ของตัวแปรตัง้แต่ 0.222-0.336 และค่าVariance inflation factor (VIF) ของตวัแปรจะ
มีค่าตัง้แต่ 0.338-0.459 แสดงว่าตัวแปรแต่ละตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม และไม่เกิด
ปัญหาความเป็นพหสุมัพนัธร์ว่ม (Multicollinearity) 
 จากการวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคณูขา้งตน้ พบว่า ปัจจยัของการรบัรูก้ารสนบัสนนุจาก
องคก์ร ทัง้ 3 ดา้น คือ ความยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองคก์ร นโยบายการให้
ความสนบัสนุนและช่วยเหลือจากหัวหนา้งานหรือผูบ้ังคับบัญชา และ รางวัลและสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน มีผลค่อการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถาน
การณ์โควิด-19 เป็นการปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากสมการคะแนนดิบ แปลได้ว่า ความยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
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องคก์ร(X1) เพิ่มขึน้ หน่ึงหน่วยจะท าใหก้ารคงอยู่ของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผ ลก
ระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพิ่มขึน้ 0.222 หน่วย ในท านองเดียวกนักับนโยบายการใหค้วาม
สนับสนุนและช่วยเหลือจากหัวหนา้งานหรือผูบ้งัคับบัญชา (X2) เพิ่มขึน้หน่ึงหน่วยจะท าใหก้ารคง
อยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพิ่มขึน้ 0.336 
หน่วย รวมถึง หากรางวัลและสภาพแวดลอ้มในการท างาน (X3) หากเพิ่มขึน้หน่ึงหน่วยจะท าให้
การคงอยู่ของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพิ่มขึน้ 
0.025 

จากสมการคะแนนมาตรฐานพบว่า นโยบายการให้ความสนับสนุนและช่วยเหลือจาก
หัวหน้างานหรือผูบ้ังคับบัญชา ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 สูงสดุ (beta = 0.459) รองลงมาคือ ความยติุธรรมตามหลัก
ธรรมาภิ บ าลในการบริหารองค์กร  (beta = 0.340) และล าดับสุดท้าย คือ  รางวัลและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน (beta = 0.038) ตามล าดบั 
 
  สมมติฐานที่ 3 ความผูกพันต่อองค์กรส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน
โรงแรมในเขตกรุงเทพฯที่ ได้ รับผลกระทบจากสถานการ์ณโควิด -19 โดยจะทราบ
ความสมัพนัธไ์ดจ้ากการพิจารณาดงันี ้
   𝐻0 : ความผูกพันต่อองคก์รท่ีประกอบไปด้วยความเป็นอันหน่ึงอัน
เดียวกันกับองคก์ร การเขา้มามีส่วนรวมในองคก์ร และ ความจงรกัภักดีต่อองคก์ร ไม่มีอิทธิพลต่อ
การคงอยู่ของพนกังาน 

  𝐻1 : ความผูกพันต่อองคก์รท่ีประกอบไปด้วยความเป็นอันหน่ึงอัน
เดียวกนักบัองคก์ร การเขา้มามีส่วนรวมในองคก์ร และ ความจงรกัภกัดีต่อองคก์ร มีอิทธิพลต่อการ
คงอยู่ของพนกังาน 

 
โดยสมมติฐานท่ี 3 ความผกูพนัต่อองคก์ร ประกอบดว้ย 3 ดา้น จึงมีการก าหนดตวัแปรให้

ดงันี ้
X1 = ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองคก์ร 
X2 = การเขา้มามีส่วนรวมในองคก์ร  
X3 = ความจงรกัภกัดีต่อองคก์ร 
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ส าหรับสถิติ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้วิ ธีวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ  (Multiple 
Regression Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างตัวแปรตามและตัวแปร
อิสระท่ีท าหน้าท่ีพยากรณ์ตัวแปร โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter ใช้
ระดับความเชื่อมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (𝐻0) ก็ต่อเมื่อค่า p-value มีค่านอ้ยกว่า 
0.05 ซึ่งผลการทดสอบจะแสดงดงัตารางที่ 16 
 
ตาราง 16 ผลการวิเคราะหค่์าสหสมัพนัธข์องตวัแปรอิสระปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์ร 
 

  ความเป็นอนัหนึ่ง
อนัเดียวกับองคก์ร 

การเขา้มามีส่วน
ร่วมในองคก์ร 

ความจงรกัภกัดีต่อ
องคก์ร 

ความเป็นอนัหนึ่งอนั
เดียวกบัองคก์ร 

Pearson Correlation 0.730 0.694 0.731 
P-value (2-tailed)  <0.001 <0.001 
N 384 384 384 

การเขา้มามีส่วนรว่มใน
องคก์ร 

Pearson Correlation 1.000 0.817 0.810 
P-value (2-tailed) <0.001  <0.001 
N 384 384 384 

ความจงรกัภกัดีต่อ
องคก์ร 

Pearson Correlation 0.817 1.000 0.786 
P-value (2-tailed) <0.001 <0.001  
N 384 384 384 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 16 แสดงผลการวิเคราะหค่์าสหสมัพันธข์องตวัแปรอิสระปัจจยัความผกูพนัต่อ

องคก์ร พบว่า ตัวแปรอิสระมีค่าสหสัมพันธ์อยู่ในระดับไม่สูงมาก จึงท าการวิเคราะห์ถดถอยเชิง
พหคุณูในขัน้ตอนถดัไป 
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ตาราง 17 แสดงผลการวิเคราะหแ์หล่งความแปรปรวนของการคงอยู่ของพนกังานโรงแรมในเขต
กรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยใชก้ารวิเคราะห ์Enter 
 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F P-value 
Regression 70.399 1 70.399 560.937 .000* 
Residual 47.942 382 0.126   
Total 118.342 383    

*อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 17 แสดงผลการวิเคราะหแ์หล่งความแปรปรวนของการคงอยู่ของพนักงาน
โรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พบว่า มีค่า p-value เท่ากับ 
<0.001 ท่ีน้อยกว่า 0.05 กล่าวคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (𝐻1) 
หมายความว่า ความผูกพันต่อองค์กรท่ีประกอบไปด้วยความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับองคก์ร 
การเขา้มามีส่วนรวมในองคก์ร และ ความจงรกัภักดีต่อองคก์ร มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนกังาน 
ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้จึงสามารถสรา้งสมการพยากรณท่ี์แสดงไวใ้นตารางที่ 18 
 

ตาราง 18 ผลการวิเคราะหค์วามถดถอย (Regression Analysis) ระหว่างปัจจยัของความผกูพนั
ต่อองคก์รกบัการคงอยู่ของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โค
วิด-19 
 

Model R R² Adjusted R² Std. Error of the Estimate 
1 .773a 0.597 0.594 0.354 
a. Predictors: (Constant), ความจงรกัภกัดีต่อองคก์ร, การเขา้มามีส่วนรว่มในองคก์ร, ความเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกบัองคก์ร 

 
จากตาราง 18 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหค์วามถดถอย (Regression Analysis) ดว้ย

วิธี Stepwise ระหว่างปัจจัยของความผูกพันต่อองคก์รกับการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขต
กรุงเทพฯท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ท่ีประกอบไปด้วยความเป็นอันหน่ึงอัน
เดียวกนักบัองคก์ร การเขา้มามีส่วนรวมในองคก์ร และ ความจงรกัภักดีต่อองคก์ร พบว่า โมเดลท่ี 
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1 นั้น เป็นการพยากรณ์การรบัรูก้ารสนับสนุนจากองคก์รของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ี
ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ท่ีดีท่ีสุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) 
เท่ากับ 0.773 ค่า Adjusted R Square มีค่าเท่ากับ 0.594 แสดงว่าตัวแปรพยากรทั้งหมด 3 ตัว 
จากโมเดลท่ี 1 เป็นตัวแปรอิสระท่ีสามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
โรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ได้รอ้ยละ 59.4 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R²) เท่ากับ 0.597 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 59.7 เป็นค่าท่ีมากท่ีสุด และมี
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณข์องการพยากรณ ์เท่ากบั 0.354 

 
ตาราง 19 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยความผูกพันต่อองค์กรกับการคงอยู่ของพนักงาน
โรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยใชว้ิธี Enter 
 

ความผกูพนัต่อองคก์ร Unstandardized Coefficients  

 

 
T 

 
P-value 

B Std. Error 
ค่าคงที่ (Constant) 1.404 0.095  14.733 <0.001 
ความผูกพันต่อองค์กร 
(X1) 

0.581 0.025 0.771 23.684 <0.001 

r = .773* Adjusted R² = 0.594 
R² = 0.597 SE = 0.354 

*อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 19 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างความผกูพนัต่อองคก์รท่ีส่งผล
ต่อการคงอยู่ของพนกังาน พบว่า ค่า T-test เท่ากบั 14.733 และมีค่านยัส าคัญเท่ากบั <0.001 ซึ่ง
มีค่านอ้ยกว่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 จึงยอมรบัสมมติฐานรอง (𝐻1) หมายความว่า ความผกูพนัต่อ
องคก์รของพนกังานส่งผลต่อการคงอยู่ของพนกังาน 

หากพิจารณาผลการวิเคราะห์ความถดถอย (Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise 
ระหว่างปัจจัยของความผูกพันต่อองคก์ร ของพนักงานกับการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขต
กรุงเทพฯท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ท่ีประกอบไปด้วยความเป็นอันหน่ึงอัน
เดียวกนักบัองคก์ร การเขา้มามีส่วนรวมในองคก์ร และ ความจงรกัภกัดีต่อองคก์ร จะสามารถสรา้ง
สมการพยากรณไ์วไ้ดใ้นตารางที ่20 
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ตาราง 20 การวิเคราะห์ปัจจัยความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานกับการคงอยู่ของพนักงาน
โรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เป็นรายดา้น 
 

ตวัแปร Unstandardized 
Coefficients 

 

 
 
T 

 
P-value 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 
ค่าคงที่ 

(Constant) 
1.470 0.108  13.607 <0.001   

ความเป็น
อนัหนึ่งอนั

เดียวกบัองคก์ร 

0.187 0.038 0.317 4.955 <0.001 0.259 3.863 

การเขา้มามีส่วน
รว่มในองคก์ร 

0.124 0.046 0.162 2.666 0.008 0.287 3.489 

ความจงรกัภกัดี
ต่อองคก์ร 

0.256 0.044 0.347 5.814 <0.001 0.298 3.359 

r = .773* Adjusted R² = 0.594   

R² = 0.597 SE = 0.354   

 
ตารางท่ี 20 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยแบบพหุคูณ ระหว่างความผูกพันต่อองคก์รของ

พนักงานของพนักงาน มีตัวแปรในการพยากรณ์ทั้งหมด 3 ตัวแปร กับการคงอยู่ของพนักงาน
โรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จากการวิเคราะหข์อ้มูลพบว่า 
ทัง้ 3 ตวัแปรซึ่งประกอบไปดว้ย ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักับองคก์ร (X1), การเขา้มามีส่วนรวม
ในองคก์ร (X2),และ ความจงรกัภักดีต่อองคก์ร (X3) นั้นสามารถใชร้่วมกันพยากรณ์การคงอยู่ของ
พนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 (Y) ได้ จากข้อมูล
ข้างต้น สามารถเขียนสมการพยากรณ์การคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อันเน่ืองมาจากปัจจัยของความผูกพันต่อองคก์รในรูปของ
คะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานไดด้งันี ้
 
สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนดิบ 

Y = 1.470 + 0.187(X1) + 0.124(X2) + 0.256(X3) 
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สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนมาตรฐาน 

Z = 0.317(X1) + 0.162(X2) + 0.347(X3) 
 

 จากการวิเคราะหข์อ้มลู Tolerance และ Variance inflation factor (VIF) ของกลุ่มตวัแปร
ท่ีสามารถใช้ร่วมกันพยากรณ์การคงอยู่ของพนักงาน ทั้ง 3 ตัวแปร ประกอบไปด้วย ความเป็น
อันหน่ึงอันเดียวกันกับองค์กร (X1), การเขา้มามีส่วนรวมในองคก์ร (X2),และ ความจงรกัภักดีต่อ
องค์กร (X3) มีค่า Tolerance ของตัวแปรตั้งแต่ 0.124-0.256 และค่าVariance inflation factor 
(VIF) ของตัวแปรจะมีค่าตั้งแต่ 0.162-0.347 แสดงว่าตัวแปรแต่ละตัวมีความสัมพันธ์กันอย่าง
เหมาะสม และไม่เกิดปัญหาความเป็นพหสุมัพนัธร์ว่ม (Multicollinearity) 
 จากการวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคูณขา้งตน้ พบว่า ปัจจัยของความผกูพันต่อองคก์รทัง้ 
3 ด้าน คือ ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับองค์กร การเข้ามามีส่วนรวมในองค์กร และ ความ
จงรกัภักดีต่อองคก์ร มีผลค่อการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-19 เป็นการปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากสมการคะแนนดิบ แปลได้ว่า ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับองค์กร (X1) เพิ่มขึน้ 
หน่ึงหน่วยจะท าให้การคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีได้รบัผ ลกระทบจากสถาน
การณ์โควิด-19 เพิ่มขึน้ 0.187 หน่วย ในท านองเดียวกันกับการเขา้มามีส่วนรวมในองคก์ร  (X2) 
เพิ่มขึน้หน่ึงหน่วยจะท าให้การคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีได้รบัผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-19 เพิ่มขึน้ 0.124 หน่วย รวมถึง ความจงรกัภักดีต่อองค์กร (X3) หากเพิ่มขึน้
หน่ึงหน่วยจะท าให้การคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีได้รับผลกระทบจากสถาน
การณ์โควิด-19 เพิ่มขึน้ 0.256 

จากสมการคะแนนมาตรฐานพบว่า ความจงรกัภักดีต่อองค์กร ส่งผลต่อ การคงอยู่ของ
พนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 สงูสดุ (beta = 0.347) 
รองลงมาคือ ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับองคก์ร (beta = 0.317) และล าดบัสดุทา้ยคือ การเขา้มา
มีส่วนรว่มในองคก์ร (beta = 0.162) ตามล าดบั 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 การวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บั
ผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 ทัง้ 3 สมมติฐาน สามารถแยกออกเป็นรายดา้น ไดด้งันี ้

  
ตาราง 21 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ความพึงพอใจในงานของพนักงานท่ีส่งผลต่อการคง
อยู่ของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 
 

สมมติฐาน ผลทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ความพึงพอใจในงานของพนักงานส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน
โรงแรมในเขตกรุงเทพฯที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 
การจ่ายค่าตอบแทน √ 
ผูบ้ริหารและผูบ้งัคบับญัชา √ 
เพื่อนรว่มงาน √ 
สภาพแวดลอ้มในการท างาน √ 
การปฏิบติังาน √ 
โอกาสในความกา้วหนา้ √ 

√ หมายถึง แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 
̶ หมายถึง ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 
 

จากตารางท่ี 21 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ความพึงพอใจในงานของพนักงาน
ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 
โดยใชส้ถิติการวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปร
อิสระเขา้สมการถดถอยดว้ยเทคนิค Stepwise ใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% ผลการวิเคราะหข์อ้มูล
พบว่า 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ความพึงพอใจในงานของพนักงานส่งผลต่อการคงอยู่ของ
พนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พบว่า สภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถาน
การณ์โควิด-19 สงูสดุ (beta = 0.272) รองลงมาคือ โอกาสในความกา้วหนา้ (beta = 0.268) การ
จ่ายค่าตอบแทน (beta = 0.164) ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา  (beta = 0.117) เพื่อนร่วมงาน 
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(beta = 0.052) และ การปฏิบัติงาน (beta = 0.016) อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย
ทั้ง 6 ตัวแปรนี้สามารถร่วมกันท านาย การคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ไดร้อ้ยละ 45.3 (Adjusted R² = 0.453) 
 

ตาราง 22 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 การรบัรูก้ารสนบัสนนุจากองคก์รท่ีส่งผลต่อการคงอยู่
ของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 
 

ความพึงพอใจในงาน การคงอยู่ในงานของพนักงาน 
ความยติุธรรมตามหลกัธรรมาภิบาลในการ
บริหารองคก์ร 

√ 

นโยบายการใหค้วามสนบัสนุนและช่วยเหลือ
จากหวัหนา้งานหรือผูบ้งัคบับญัชา 

√ 

รางวลัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน √ 

√ หมายถึง แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 
̶ หมายถึง ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 

 
จากตารางท่ี 22 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 การรบัรูก้ารสนับสนุนจากองคก์รท่ี

ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 
โดยใชส้ถิติการวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปร
อิสระเขา้สมการถดถอยดว้ยเทคนิค Stepwise ใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% ผลการวิเคราะหข์อ้มูล
พบว่า 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 การรบัรูก้ารสนับสนุนจากองคก์รท่ีส่งผลต่อการคงอยู่ของ
พนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พบว่า นโยบายการให้
ความสนบัสนนุและช่วยเหลือจากหัวหนา้งานหรือผูบ้งัคบับัญชา ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน
โรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการ์ณโควิด -19 สูงสุด (beta = 0.459) 
รองลงมาคือ ความยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองคก์ร (beta = 0.340) และล าดับ
สุดทา้ยคือ รางวัลและสภาพแวดลอ้มในการท างาน (beta = 0.038) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 โดยทั้ง 3 ตัวแปรนี้สามารถร่วมกันท านาย การคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขต
กรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ไดร้อ้ยละ 59.1 (Adjusted R² = 0.591) 
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ตาราง 23 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ความผูกพันต่อองค์กรส่งผลต่อการคงอยู่ของ
พนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 
 

ความผูกพันต่อองคก์ร การคงอยู่ในงานของพนักงาน 
ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัองคก์ร √ 
การเขา้มามีส่วนรว่มในองคก์ร √ 
ความจงรกัภกัดีต่อองคก์ร √ 

√ หมายถึง แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 
̶ หมายถึง ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 

 
จากตารางท่ี 23 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ความผูกพนัต่อองคก์รส่งผลต่อการคง

อยู่ของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยใชส้ถิติการ
วิเคราะหค์วามถดถอยพหคุูณ (Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเขา้สมการ
ถดถอยด้วยเทคนิค Stepwise ใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ผลการ
ทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ความผูกพันต่อองค์กรส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขต
กรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พบว่า 

ความจงรกัภักดีต่อองคก์ร ส่งผลต่อ การคงอยู่ของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บั
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 สูงสุด (beta = 0.347) รองลงมาคือ ความเป็นอันหน่ึงอัน
เดียวกับองค์กร (beta = 0.317) และล าดับสุดท้ายคือ การเข้ามามีส่วนร่วมในองค์กร (beta = 
0.162) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยทัง้ 3 ตวัแปรนีส้ามารถรว่มกนัท านายการคงอยู่
ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ไดร้อ้ยละ 59.4 
(Adjusted R² = 0.594) 



 
 

บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บั

ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ผูว้ิจัยไดส้รุปสังเขปการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล และ
ขอ้เสนอแนะออกมาตามล าดบั ไดด้งันี ้
 

สังเขปการวจิัย 
ความมุ่งหมายของงานวิจัย 

  1 เพื่อศึกษาระดับและปัจจัยของความพึงพอใจในงานท่ีมีผลต่อการคงอยู่ของ
พนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 
  2 เพื่อศึกษาระดับและปัจจัยของการรบัรูก้ารสนับสนุนจากองคก์รท่ีมีผลต่อการ
คงอยู่ของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 
  3 เพื่อศึกษาระดับและปัจจัยของความผูกพันต่อองคก์รท่ีมีผลต่อการคงอยู่ของ
พนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 

ความส าคัญของการวิจัย 
  1 เพื่อให้พนักงานในอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวยังคงมีขวัญและ
ก าลงัใจท่ีจะท างานอยู่กบัองคก์รในช่วงสถานการณโ์ควิด-19ต่อไปไดจ้ากแผนรองรบัหรือช่วยเหลือ
ของนโยบายภาครฐั 
  2 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื ้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวทราบถึงปัจจัย
ความสุขในการท างานของพนักงานในอุตสาหกรรมท่ีเกี่ ยวข้องกับการท่องเท่ียวท่ีเน้นให้
ความส าคญักบัสถานการณโ์ควิด-19 ดว้ย 
  3 ใหข้้อมูลท่ีส าคัญท่ีท าใหผู้้รบัผิดชอบในแหล่งท่องเท่ียวนั้น สามารถจัดเสนอ
สินค้าและบริการ และปัจจัยอื่น ๆ ท่ีสามารถสนองตอบต่อความต้องการทั้งของผูป้ระกอบการ 
พนกังาน และนกัท่องเท่ียวไดอ้ย่างถกูตอ้งและเหมาะสม 

สมมติฐานการวิจัย 
  1 ปัจจัยดา้นความพึงพอใจในงานของพนักงานท่ีต่างกัน มีอิทธิพลต่อการคงอยู่
ของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 
  2 ปัจจัยท่ีดา้นการรบัรูก้ารสนับสนุนจากองคก์รท่ีต่างกัน มีอิทธิพลต่อการคงอยู่
ของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 



  

  3 ปัจจัยดา้นความผูกพันต่อองคก์รท่ีต่างกนั มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงาน
โรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหข์้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามของพนักงานโรงแรมใน
เขตกรุงเทพฯที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 พบว่า 

  1 เพศ พนักงานโรงแรม ในเขตก รุงเทพฯ ท่ี ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-19 เป็นเพศหญิง จ านวน 240 คน คิดเป็นรอ้ยละ 62.5 และเพศชาย จ านวน 
144 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.5 

  2 อายุ  พนักงานโรงแรม ในเขตก รุง เทพฯ ท่ี ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณโ์ควิด-19 ส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 73.4 อาย ุ31-40 ปี จ านวน 
60 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.6, อายุ 41-50 ปี จ านวน 36 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.4 และ อายุ 51-60 ปี 
จ านวน 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.6 ตามล าดบั 
   3 สถานภาพ พนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-19 มีสถานภาพโสด 336 คน คิดเป็นรอ้ยละ 87.5 และ สมรสแล้ว 48 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 12.5 

  4 ระดบัการศึกษา พนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจาก
สถานการณโ์ควิด-19 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 324 คน คิดเป็นรอ้ยละ 84.4 
รองลงมาคือมีการศึกษาระดับ อนุปริญญา/ปวส. จ านวน 42 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.9 และล าดับ
สดุทา้ยคือมีการศึกษาระดบัปริญญาโท จ านวน 18 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.7 

  5 รายไดต่้อเดือน พนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-19 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 – 21,999 บาท จ านวน 222 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 57.8 รองลงมาคือมีรายได ้22,000 – 28,999 บาท จ านวน 72 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 18.8, มีรายได้ 43,000 บาทขึน้ไป จ านวน 54 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.1, มีรายได้ 29,000 – 
35,999 บาท จ านวน 30 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.8 และ มีรายได ้36,000 – 42,999 บาท จ านวน 6 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.6 ตามล าดบั 
   6 ประสบการณ์การท างาน พนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 ส่วนใหญ่มีประสบการณก์ารท างานระหว่าง 1-5 ปี ทัง้หมด 
288 คน โดยคิดเป็นรอ้ยละ 75 รองลงมาคือ 6-10 ปี จ านวน 66 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.2, นอ้ยกว่า 



  

1 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.3 และมีประสบการณก์ารท างานมากกว่า 10 ปี จ านวน 6 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 1.6 ตามล าดบั 
 

ผลการวิเคราะหข์้อมูลจากแบบสอบถามด้านความพึงพอใจในงาน การรับรู้การ
สนับสนุนจากองคก์ร และ ความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่
ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 จากการ
หาค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดทัง้หมด 4 ส่วน ดงันี ้

  1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้านความพึงพอใจในงานของ
พนักงานท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณโ์ควิด-19 แสดงใหเ้ห็นว่า ความพึงพอใจในงานของพนกังาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ท่ีค่าเฉล่ีย (�̅�)  = 3.9261 
  2 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลจากแบบสอบถามดา้นการรบัรูก้ารสนับสนุนจากองคก์ร
ของพนักงานท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานโรงแรม ในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจาก
สถานการณโ์ควิด-19 แสดงใหเ้ห็นว่า การรบัรูก้ารสนบัสนนุจากองคก์รของพนกังาน โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมากท่ีค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.7641 
  3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้านความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณโ์ควิด-19 แสดงใหเ้ห็นว่า ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก

ท่ีค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.8177 
  4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้านการคงอยู่ของพนักงานของ
พนักงานท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานโรงแรม ในเขตกรุงเทพฯท่ีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-19 แสดงให้เห็นว่า การคงอยู่ของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีค่าเฉล่ีย 

(�̅�) = 3.6203 
 

ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯ
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จากสมมติฐานทั้ง 3 สมมติฐาน ท่ีสามารถแยก
ออกเป็นรายดา้น ไดด้งันี ้



  

  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ความพึงพอใจในงานของพนกังานส่งผลต่อ
การคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 
ประกอบดว้ย 6 ดา้น คือ  
   1 การจ่ายค่าตอบแทน 

2 ผูบ้ริหารและผูบ้งัคบับญัชา 
3 เพื่อนรว่มงาน 
4 สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
5 การปฏิบติังาน 
6 โอกาสในความกา้วหนา้ 

  จากการใช้สถิ ติการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression 
Analysis) พบว่า สภาพแวดล้อมในการท างานส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขต
กรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 สูงสุด (beta = 0.272) รองลงมาคือ โอกาส
ในความก้าวหน้า  (beta = 0.268) การจ่ายค่าตอบแทน (beta = 0.164) ผู้บริหารและ
ผู้บังคับบัญชา (beta = 0.117) เพื่อนร่วมงาน (beta = 0.052) และ การปฏิบัติงาน (beta = 
0.016) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยทัง้ 6 ตัวแปรนีส้ามารถร่วมกนัท านาย การคง
อยู่ของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ไดร้อ้ยละ 45.3 
(Adjusted R² = 0.453) 
  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 การรบัรูก้ารสนบัสนนุจากองคก์รท่ีส่งผลต่อ
การคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการ์ณโควิด -19 
ประกอบดว้ย 3 ดา้น 
    1. ความยติุธรรมตามหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารองคก์ร 
   2. นโยบายการให้ความสนับสนุนและช่วยเหลือจากหัวหน้างานหรือ
ผูบ้งัคบับญัชา 

3. รางวลัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
  จากการใช้สถิ ติการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression 
Analysis) พบว่า นโยบายการใหค้วามสนับสนนุและช่วยเหลือจากหัวหนา้งานหรือผูบ้ังคับบญัชา 
ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 
สูงสุด (beta = 0.459) รองลงมาคือ ความยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร 
(beta = 0.340) และล าดับสุดท้ายคือ รางวัลและสภาพแวดล้อมในการท างาน (beta = 0.038) 



  

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยทัง้ 3 ตัวแปรนีส้ามารถร่วมกันท านาย การคงอยู่ของ
พนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ได้รอ้ยละ 59.1 
(Adjusted R² = 0.591) 
  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ความผูกพันต่อองคก์รส่งผลต่อการคงอยู่
ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แบ่งออกเป็น 3 
ดา้น 

1. ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองคก์ร 
2. การเขา้มามีส่วนรวมในองคก์ร  
3. ความจงรกัภกัดีต่อองคก์ร  

  จากการใช้สถิ ติการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression 
Analysis) พบว่า ความจงรักภักดีต่อองค์กรส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขต
กรุงเทพฯท่ีได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 สูงสุด (beta = 0.347) รองลงมาคือ ความ
เป็นอันหน่ึงอันเดียวกับองค์กร (beta = 0.317) และล าดับสุดท้ายคือ การเข้ามามีส่วนร่วมใน
องคก์ร (beta = 0.162) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยทัง้ 3 ตัวแปรนีส้ามารถร่วมกัน
ท านายการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 
ไดร้อ้ยละ 59.4 (Adjusted R² = 0.594) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บั

ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ผูว้ิจัยไดส้รุปผลจากการวิเคราะหข์อ้มูลแลว้น ามาอภิปราย
ผลไดด้งันี ้
  1 ปัจจัยด้านความพึงพอใจในงานท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงาน จากการ
วิเคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามด้านความพึงพอใจในงานของพนกังานท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่
ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แสดงใหเ้ห็นว่า 

ความพึงพอใจในงานของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.9261 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการจ่ายค่าตอบแทน ในภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน

กลาง มีค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.36 (S.D. = 1.11), ด้านผูบ้ริหารและผูบ้ังคับบัญชา ในภาพรวมความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.84 (S.D. = 1.12), ด้านการปฏิบัติงานในภาพรวม

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.77 (S.D. = 1.09), ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้ 



  

ในภาพรวมความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก  มี ค่ า เฉ ล่ีย  (�̅�) = 3 .91 (S.D. = 0.84), ด้าน

สภาพแวดลอ้มในการท างาน ในภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.78 (S.D. 

= 1.00), ดา้นเพื่อนร่วมงาน ในภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย (�̅�) = 4.24 
(S.D. = 0.79) ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจัยหรือทฤษฎีของ นาเดีย อับดลุเร๊าะมัน, โสรยา สามะ, มรุนี
ดามิ และวัชระ ขาวสังข ์(2564) ท่ีไดท้ าการศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจการบริหารงาน 
กองคลังในสถานการณ์โควิด 19 ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองมานิง อ าเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี ผลการวิจยั พบว่า  ความพึงพอใจการท างานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองมานิงใน
สถานการณ์โควิด 19 โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน
เน่ืองจากเกิดการระบาดของโควิด-19 ไปทั่วโลก รวมถึงพืน้ท่ีในประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การปฏิบติังานทั่วทกุท่ี พนกังานจึงไม่สามารถปฏิบติังานไดส่้งผลใหร้ายไดล้ดลง 
  2 ปัจจยัดา้นการรบัรูก้ารสนับสนุนจากองคก์รของพนกังานท่ีมีอิทธิพลต่อการคง
อยู่ในงาน จากการวิเคราะหข์อ้มูลจากแบบสอบถามดา้นความพึงพอใจในงานท่ีมีอิทธิพลต่อการ
คงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 แสดงใหเ้ห็น

ว่า ความพึงพอใจในงานของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.9261 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นนโยบายการใหค้วามสนับสนนุและความช่วยเหลือจากหวัหนา้

งาน ในภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.78 (S.D. = 1.05), ดา้นรางวลัและ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน ในภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.82 (S.D. 
= 1.05), ดา้นความยติุธรรมตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองคก์ร ในภาพรวมความคิดเห็น

อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.75 (S.D. = 1.02) ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัหรือทฤษฎีของ กิตติ
พร เนาวส์ุวรรณ, นภชา สิงหว์ีรธรรม และนวพร ด าแสงสวัสด์ิ (2563) ท่ีศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรูค้วามรุนแรงของโรคต่อบทบาทการด าเนินงานควบคุมโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 ในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสขุประจ าหมู่บา้น (อสม.) ในประเทศไทย พบว่า การรบัรู ้
ความรุนแรงของโรคติดเชือ้โควิด-19 ของ อสม. อยู่ในระดับมากท่ีสุด บทบาทการด าเนินงาน
ควบคุมเชือ้โควิด-19 ในชุมชนของ อสม. อยู่ในระดับมาก และการรบัรูค้วามรุนแรงของโรคติดเชือ้
โควิด-19 มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบับทบาทการด าเนินงานควบคุมโรคติดเชือ้
โควิด-19 ในชมุชนของอสม. และสามารถท านายบทบาทการด าเนินงานควบคุมโรคติดเชือ้โควิด-
19 ในชมุชนของ อสม. ไดร้อ้ยละ 17.30 (R2 = 0.173) 
  3 ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงาน 
จากการวิเคราะหข์อ้มูลจากแบบสอบถามดา้นความผกูพันต่อองคก์รท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของ



  

พนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แสดงใหเ้ห็นว่า ความ

ผกูพันต่อองคก์รของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.8177 และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านความจงรกัภักดีต่อองค์กร ในภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.87 (S.D. = 0.98), ดา้นการเขา้มามีส่วนร่วมในองคก์ร ในภาพรวมความคิดเห็น

อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.91 (S.D. = 0.91), ดา้นความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับองคก์ร ใน

ภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.61 (S.D. = 1.03) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยหรือทฤษฎีของ ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ (2562) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง อิทธิพลของความ
ผูกพันต่อองคก์รและคุณภาพชีวิตการท างานท่ีมีต่อการธ ารงรกัษาพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว 
ในเขตกรุงเทพฯ ผลสรุปออกมาว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ต าแหน่งงาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ความผูกพันต่อองค์กร และคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการธ ารงรกัษา
พนักงานของโรงแรมระดับ 5 ดาว โดยระดับผูบ้ริหารจะมีระดับความคิดเห็นในการธ ารงรกัษา
พนักงานมากท่ีสุด ซึ่งอาจเกิดจากผลตอบแทน โอกาส และสวสัดิการในการท างานท่ีแตกต่างกัน 
รองลงมา คือ หัวหน้า และระดับทั่ วไป ตามล าดับ ส่วนปัจจัยของพนักงานด้านเพศ และ
ประสบการณใ์นการท างานไม่มีผลกระทบต่อการรกัษาพนกังาน และอายกุบัระดบัการศึกษาก็ไม่มี
อิทธิพลต่อการธ ารงรกัษาของพนกังาน อาจเน่ืองมาจากการท างานในโรงแรมมีระเบียบ ขอ้บังคับ 
สวสัดิการท่ีไม่ต่างกนัระหว่างเพศ อายแุละระดบัการศึกษา 
  4.ปัจจยัดา้นการคงอยู่ของพนกังานท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนกังานโรงแรม
ในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 แสดงใหเ้ห็นว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการคงอยู่ของพนกังาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉล่ีย (�̅�)= 

3.62 (S.D. = 1.07) และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นองคก์ร ในภาพรวมความคิดเห็นอยู่

ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.74 (S.D. = 1.03), ด้านผูบ้ริหาร ในภาพรวมความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก ค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.49 (S.D. = 1.05), ด้านหน้าท่ีความรับผิดชอบ ในภาพรวมความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.69 (S.D. = 1.06), ด้านพนักงาน ในภาพรวมความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย (�̅�) = 3.55 (S.D. = 1.12) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยหรือทฤษฎี
ของ คณากร สขุคนัธรกัษ์ (2560) ไดศึ้กษาเกี่ยวกับ อิทธิพลของความสมัพนัธร์ะหว่างพนกังานกับ
องค์กรท่ีมีต่อความตั้งใจอยู่กับองค์กรผ่านความผูกพันของพนักงาน ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญกับความมุ่งมั่นต่อองค์กรมากท่ีสุด ข้อมูลด้านความผูกพันของ 
พนักงานต่อองคก์ร พบว่า พนักงานอุทิศตนใหก้ับงานมากท่ีสุด และขอ้มูลดา้นความตัง้ใจอยู่กับ
องค์กร พบว่า พนักงานมีความตั้งใจอยู่กับองค์กรระดับปานกลาง นอกจากนีผ้ลการทดสอบ



  

สมมติฐาน พบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างพนกังานกบัองคก์รในดา้นการยอมรบัอ านาจซึ่งกนัและกัน 
และด้านความพึงพอใจ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ในขณะท่ี
ความสมัพนัธ์ระหว่างพนักงานกบัองคก์รในดา้นความไวว้างใจ และดา้นความมุ่งมั่น มีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี้ความผูกพันของ
พนกังานต่อองคก์ร มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตัง้ใจอยู่กบัองคก์ร 

ข้อเสนอแนะ 
เน่ืองดว้ยทรพัยากรท่ีมีค่าท่ีสดุท่ีท าใหอ้งคก์รสามารถขบัเคล่ือนต่อไปใหบ้รรลเุป้าหมายได ้

ก็คือ พนกังาน ดังนัน้จากผลการศึกษาครัง้นีจ้ึงสามารถน าไปใชเ้พื่อใหข้อ้มลูท่ีเป็นประโยชนใ์นการ
สรา้งความพึงพอใจในงาน, การรบัรูก้ารสนับสนุนจากองคก์ร, ความผูกพันต่อองค์กร และรกัษา
พนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 ให้สามารถคงอยู่ใน
องคก์รต่อไปไดใ้นช่วงสถานการณโ์ควิด-19 นี ้และผูว้ิจยัไดม้ีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการ
รกัษาพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 ไดด้งันี ้
  1 จากการศึกษา พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอ้มใน
การท างานและภาระหน้าท่ีขณะปฏิบัติงานอยู่ในระดับความพึงพอใจน้อย ส่งผลให้พนักงานมี
ความพึงพอใจในงานและระดับการคงอยู่ในองคก์รนอ้ยไปดว้ย เน่ืองจากในช่วงสถานการณ์การ
แพรร่ะบาด ท าใหอ้งคก์รอาจมีการปรบัโครงสรา้งภายในองคก์รเพ่ือลดภาระค่าใชจ้่าย หรือการปิด
บางแผนกตามมาตรการของรฐั เช่นห้องอาหารหรือการขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์และการลด
จ านวนพนักงาน ส่งผลให้พนักงานมีความพึงพอใจในงานและระดับการคงอยู่ในองคก์รนอ้ยลง
จากการท่ีต้องรับภาระงานจากหน้าท่ีอื่นเพิ่มมากขึน้  ดังนั้น องค์กรควรให้ความส าคัญกับ
เป้าหมายของพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติงาน เน่ืองจากเป็นตัวแปรท่ีส าคัญ
ในการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูก้ารสนบัสนนุจากองคก์รโดยรวมกบัพนกังาน 
  2 จากการศึกษา พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นเกี่ ยวกับการได้รับ
ค่าตอบแทน เช่น เงินเดือน หรือ ค่าล่วงเวลา ตลอดจนสวัสดิการในระดับความพึงพอใจท่ีน้อย 
ส่งผลให้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับย้ายองค์กรในระดับท่ีน้อยไปด้วยเช่นกัน ดังนั้นผู้บริหารและ
ผูบ้ังคบับัญชาควรใหค่้าตอบแทน หรือมีเงินค่าชดเชยใหก้บัพนักงานท่ีไดร้บัผลกระทบจากการถูก
สั่งพักงานหรือถูกลดค่าแรงให้เหมาะสมเพื่อให้พนักงานมีรายได้พอเพียงต่อการใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน และช่วยเพิ่มแรงกระตุ้นให้พนักงานมีแรงผลักดันในการท างานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึน้ 
 



  

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 
 1 ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานในองคก์รธุรกิจประเภทอื่น ๆ ท่ีไดร้ับ
ผลกระทบจากจากสถานการณโ์ควิด-19 ดว้ยเช่นกนั 

2 ควรศึกษาแนวทางหรือวิธีในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมเพื่อลดความเส่ียงต่อการไดร้บั
เชือ้โควิด-19 และยังคงสามารถปฏิบัติงานต่อไปไดใ้นสถานการณโ์ควิด-19 ท่ีอนาคตอาจเป็นโรค
ทอ้งถิ่น 
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แบบสอบเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบ

จากสถานการณโ์ควิด-19 
 

 
 แบบสอบถามนีจ้ัดท าขึน้เพ่ือเก็บขอ้มูลทางการวิจัยและการศึกษา เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครที่ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และศึกษา
ความสัมพันธร์ะหว่างความพึงพอใจในงานของพนักงาน การรบัรูก้ารสนับสนนุจากองคก์ร และความผูกพันต่อ
องคก์ร กับการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครที่ไดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 
ดงันัน้ จึงใคร่ขอความรว่มมือในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพ่ือประโยชนใ์นการน าขอ้มลู ดังกล่าว
มาวิเคราะหใ์นเชิงสถิติต่อไป และผูจ้ดัท าขอขอบพระคณุทกุท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี ้
  
ค าชีแ้จง  แบบสอบถามนีแ้บ่งเป็น 5 ส่วน ดงันี ้
  ส่วนที่ 1 ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในงานของพนกังาน 

 ส่วนที่ 3 การรบัรูก้ารสนบัสนนุจากองคก์ร 
ส่วนที่ 4 ความผกูพนัต่อองคก์ร 

 ส่วนที่ 5 การคงอยู่ของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครที่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์ค
วิด-19 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง โปรดกรอกเคร่ืองหมาย  ในช่อง (    ) หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความจริงของท่าน 
1. เพศ 
 (    ) 1. ชาย    (    ) 2. หญิง  
2. อาย ุ 
 (    ) 1. 21 - 30 ปี    (    ) 2. 31 - 40 ปี   
 (    ) 3. 41 - 50 ปี    (    ) 4. 51 – 60 ปี 
 (    ) 5. 61 ปีขึน้ไป 
3. สถานภาพสมรส 
 (    ) 1. โสด    (    ) 2. สมรส 
4. ระดบัการศึกษา 
 (    ) 1. อนปุริญญา/ปวส.   (    ) 2. ปริญญาตรี 
 (    ) 3. ปริญญาโท    (    ) 4. สงูกว่าปริญญาโทขึน้ไป  
5. รายไดต้่อเดือน 
 (    ) 1. 15,000 – 21,999 บาท  (    ) 2. 22,000 – 28,999 บาท  
 (    ) 3. 29,000 – 35,999 บาท  (    ) 4. 36,000 – 42,999 บาท 
 (    ) 5. 43,000 บาทขึน้ไป 
6. ประสบการณก์ารท างาน 
 (    ) 1. ต ่ากว่า 1 ปี    (    ) 2. 1-5 ปี  
 (    ) 3. 6-10 ปี    (    ) 4. 10 ปีขึน้ไป 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

17 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในงานของพนักงาน (Job Satisfaction) 
ค าชีแ้จง โปรดกรอกเคร่ืองหมาย  ในช่อง (    ) หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความจริงของท่าน 

ความพึงพอใจในงานของพนักงาน (Job Satisfaction) 
ระดับความคิดเห็น  

เห็นด้วย
มากที่สุด 

(5) 

เห็นด้วย
มาก 
(4) 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

(3) 

เห็นด้วย
น้อย 
(2) 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 

(1) 

ด้านการจ่ายคา่ตอบแทน 
1. ท่านคิดว่าท่านไดร้บัค่าตอบแทน (เงินเดือน ค่าล่วงเวลา)
ตลอดจนสวสัดิการเป็นไปอย่างหมาะสม 

     

ด้านผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา 
2. ทางองคก์รมีมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาใหพ้นกังานในชว่ง
สถานการณโ์ควิด-19 เพื่อใหท้่านรูสึ้กมาท างานไดด้ว้ยความปลอดภยั 

     

ด้านการปฏิบัติงาน 
3. ท่านไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบตัิงานที่ตรงกบัความรู ้
ความสามารถ 

     

4. ท่านพอใจกบัการปฏิบตัิหนา้ที่ของตนเองที่ไดร้บัในช่วงของ 
สถานการณ ์โควิด-19 แมจ้ะมีภาระหนา้ที่ที่มาขึน้หรือนอ้ยลง
กว่าเดิม 

     

5. ท่านรูสึ้กว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่ร่วมงานกับท่าน      
ด้านโอกาสในความกา้วหน้า 
6. ท่านประสบความส าเร็จกบังานที่ปฏิบตัิอยู่ เช่น การ
ตดัสินใจในงาน การไดร้บัการยกย่องชมเชย หรือการ
มอบหมายงานใหไ้ดร้บัผิดชอบ 

     

ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
7. ท่านรูสึ้กพึงพอใจในบรรยากาศการท างานภายในองคก์รที่
ท่านท างานอยู่ 

     

8. ท่านรูสึ้กมีความสขุทกุครัง้เม่ือมาท างานและปฏิบัติหนา้ที่ 
ที่ตอ้งรบัผิดชอบ 

     

9. ท่านไดร้บัการยกย่องชมเชยจากเพ่ือนรว่มงาน 
ผูบ้งัคบับญัชา และบุคคลอื่นภายในองคก์ร 

     

ด้านเพ่ือนร่วมงาน 
10. ท่านมีความสมัพนัธอ์นัดีกบัเพ่ือนรว่มงาน และ
ผูบ้งัคบับญัชา 

     

11. เพ่ือนรว่มงานของท่านยินดีช่วยเหลือ สนบัสนนุและ
ยอมรบัซึ่งกนัและกนั 
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ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านการรับรู้การสนับสนุนจากองคก์ร (Perceived Organizational Support: POS) 
ค าชีแ้จง โปรดกรอกเคร่ืองหมาย  ในช่อง (    ) หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความจริงของท่าน 

ปัจจัยด้านการรับรู้การสนับสนุนจากองคก์ร 
(Perceived Organizational Support: POS) 

ระดับความคิดเห็น  
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 
(5) 

เห็น
ด้วย
มาก 
(4) 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 
(3) 

เห็น
ด้วย
น้อย 
(2) 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านนโยบายการให้ความสนับสนุนและความช่วยเหลือจากหัวหนา้งาน  

1. ผูบ้งัคบับญัชาของท่านแจง้นโยบายขององคก์รใหท้่านไดท้ราบ 
และชีแ้นะแนวทางที่จะใหท้ าท่านน าไปสู่ต  าแหน่งที่สงูขึน้ 

     

2. ท่านไดเ้ขา้รว่มโครงการที่รฐัช่วยเหลือในเร่ืองของค่าใชจ้่ายใน
ชีวิตประจ าวนั 

     

3. ท่านสมคัรใจที่จะเลือกปฏิบตัิงานอยู่ในองคก์รนีเ้พราะไดร้บั
สวสัดิการและการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ 

     

4. ผูบ้งัคบับญัชาและผูบ้ริหารยอมรบัในผลงานและสนับสนนุการ
ท างานของท่านเป็นอย่างยิ่ง 

     

5. ท่านไดร้บัปัจจยัสนบัสนนุและผลประโยชนต์อบแทนจากองคก์ร
คุม้ค่ากบัความตัง้ใจคงท างานอ ยู่กบัองคก์ร 

     

ด้านรางวัลและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
6. ผูบ้งัคบับญัชาและผูบ้ริหารใหค้วามรูแ้ละโอกาสในการท างาน
แก่ท่านเป็นอย่างดี 

     

7. ผูบ้งัคบับญัชาและผูบ้ริหารของท่านใหโ้อกาสท่านในการศึกษา
ต่อ ฝึกอบรม ดงูาน หรือเพ่ิมพนูทกัษะและความรูใ้นการท างาน 

     

8. องคก์รไดส้รา้งความมั่นใจในการหารายไดอ้ื่นใหก้บัองคก์ร
เพ่ือใหพ้นกังานยงัคงสามารถท างานต่อไปได้ 

     

ด้านความยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองคก์ร 
9. เม่ือพิจารณาโดยรวมแลว้ ท่านคิดว่าผลตอบแทนที่ท่านไดร้บั
จากองคก์รมีความยตุิธรรมเม่ือเทียบกบัประสบการณแ์ละหนา้ที่
ความรบัผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของท่าน 

     

10. ท่านเชือ่ว่าผูบ้งัคบับญัชามีเกณฑท์ี่เป็นมาตรฐานในการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานและมีความโปรง่ในใสการก าหนด
ผลตอบแทน 
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ส่วนที่ 4 ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองคก์ร (Organizational Commitment) 
ค าชีแ้จง โปรดกรอกเคร่ืองหมาย  ในช่อง (    ) หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความจริงของท่าน 

ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองคก์ร (Organizational 
Commitment) 

ระดับความคิดเห็น  
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 
(5) 

เห็น
ด้วย
มาก 
(4) 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 
(3) 

เห็น
ด้วย
น้อย 
(2) 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านความจงรักภักดีต่อองคก์ร 

1. ท่านรูสึ้กห่วงใยองคก์รเม่ือเกิดสถานการณโ์ควิด-19      

2. ท่านมีความภาคภูมิใจเม่ือทราบข่าวว่าองคก์รของท่านไดส้รา้ง

ชื่อเสียงและไดร้บัการยกย่องจากบุคคภายนอก 

     

3. ท่านมีความภูมิใจที่จะบอกกับคนอื่นว่าท่านท างานอยู่กับองคก์รนี ้      

4. ท่านพรอ้มเสมอที่จะเสียสละประโยชนส่์วนตนเพ่ือผลประโยชน์

หรือความมีชื่อเสียงขององคก์ร 

     

5. เม่ือมีผูก้ล่าวถึงองคก์รของท่านในทางที่ไม่ดี ท่านยินดีที่จะพูด

โตแ้ยง้ในทนัที 

     

ด้านการเข้ามามีส่วนร่วมในองคก์ร 

6. ท่านเชื่อว่าองคก์รจะมีวิธีการด าเนินงานที่สามารถขับเคล่ือนไป

ต่อไดแ้มจ้ะเจอวิกฤตสถานการณโ์ควิด-19 ก็ตาม 

     

7. ท่านเชื่อว่าความคิดเห็น และนโยบายของผูบ้ริหารเป็นส่ิงที่ท่าน

สามารถน าไปปฏิบตัิได ้

     

8. ท่านยินดีที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจและเต็มก าลัง

ความสามารถเพ่ือใหอ้งคก์รบรรลเุป้าหมาย 

     

9. ท่านคิดว่าท่านเป็นบุคคลที่ มีความส าคัญให้องค์กรได้รับ

ผลประโยชนส์งูสดุ 

     

ด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองคก์ร 

10. แนวทางในการบริหารงานขององคก์รที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ ได้

สรา้งแรงบนัดาลใจในการปฏิบตัิงานของท่าน 

     

11. เป้าหมายและค่านิยมขององคก์รและท่านมีความสอดคลอ้งกนั      

12. ระบบการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบมีความ

น่าเชื่อถือ และมีภารกิจที่ชดัเจนตามโครงสรา้งแผนผงัขององคก์ร 
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ส่วนที่ 5 ปัจจัยด้านการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณโ์ควิด-19 (Intention to Stay) 
ค าชีแ้จง โปรดกรอกเคร่ืองหมาย  ในช่อง (    ) หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความจริงของท่าน 

= ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ =

ปัจจัยด้านการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 

(Intention to Stay) 

ระดับความคิดเห็น  
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 
(5) 

เห็น
ด้วย
มาก 
(4) 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 
(3) 

เห็น
ด้วย
น้อย 
(2) 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านองคก์ร 

1. แผนการของช่วงชีวิตที่เหลือคือการท างานที่องค์กรนี้ต่อไป

ตราบเท่าที่ท  าได ้

     

2.ท่านไม่ไดรู้สึ้กว่าการท างานที่องคก์รแห่งนีเ้ป็นการผกูมดัตวัเอง      

3. ท่านมีความจงรกัภกัดีต่อองคก์รที่ท่านปฏิบตัิงานอยู่      

ด้านผู้บริหาร (นโยบายการให้สวัสดิการของผู้บริหาร) 

4.อ านาจ อิทธิพล และภาวะผูน้ าในการบริหารของผูบ้ังคบับัญชา

และผูบ้ริหารในองคก์รของท่าน ท าใหท้่านมั่นใจว่ายังคงสามารถ

ปฏิบตัิงานต่อไปไดอ้ย่างมั่นคง 

     

5.องคก์รมีนโยบายที่ใหโ้อกาส ใหค้วามช่วยเหลือและเยียวยาที่ท  า

ให้ท่านรูสึ้กมั่นคงและสามารถท าให้ด ารงชีพอยู่ต่อไปได้โดยไม่

เดือนรอ้นในช่วงสถานการณโ์ควิด-19 

     

ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ 

6.ท่านไม่กลัวว่าเวลาเขา้งานหรือภาระหนา้ที่จะมีผลกระทบหรือ

ปัญหาในการด ารงชีวิต 

     

7.ท่านรูสึ้กมีความสขุทุกครัง้เมื่อมาท างานและปฏิบตัิหนา้ที่ที่ตอ้งรบัผิดชอบ      

ปัจจัยทางด้านบุคลากร      

8.ท่านมีการวางแผนที่จะปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรนี้ต่อไป แม้ใน

อนาคตท่านอาจมีการโยกยา้ยหรือปรบัเปล่ียนต าแหน่งงาน 

     

9.ท่านตดัสินใจจะลากออกจากองคก์ร หากมีทางเลือกอืน่หรือโอกาส

ที่ดีกว่าเพ่ือความกา้วหนา้ในต าแหน่งงานและเงินเดือนท่ีสงูขึน้ 

     

10.ท่านก าลงัหางานอื่นเพ่ือลาออกจากองคก์รแห่งนี ้      
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