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บทคัดย่อ 
	 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กร	และ	2)	เปรียบเทียบ

ระดับความจงรักภักดีต่อองค์กร	 ของพนักงานโรงแรม	 5	 ดาว	 ที่ท�างานในเครือโรงแรมไทยกับเครือโรงแรม										

ต่างประเทศ	เป็นวธิกีารวจิยัแบบผสมผสานเชงิปรมิาณและเชิงคุณภาพ	ประชากร	เป็นพนกังานในธรุกจิโรงแรม

ระดับ	 5	 ดาวในกรุงเทพมหานคร	 เครือโรงแรมไทย	 จ�านวน	 421	 คน	 และเครือโรงแรมต่างประเทศ	 จ�านวน								

457	คน	กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ	 ใช้วิธีการสุ่มแบบโควตา	และก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง	

โดยไม่ระบตุ�าแหน่งหรอืระดบั	จ�านวนแห่งละ	100	คน	รวมทัง้สิน้	200	คน	เกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยแบบสอบถาม	

ที่ท�าการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา	ได้เท่ากับ	0.75	และค่าดัชนีความสอดคล้อง	เท่ากับ	0.60	และกลุ่มตัวอย่าง

เชิงคุณภาพ	คัดเลือกแบบเจาะจงโรงแรมละ	15	คน	รวม	30	คน	เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก	

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และการสัมภาษณ์		

โดยการวเิคราะห์เนือ้หาด้วยวธิกีารจดัระเบยีบข้อมลู	ผลการวจิยัพบว่า	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณา

ในแต่ละปัจจัยโดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	 พบว่า	 อยู่ในระดับมาก	 3	 ด้าน	 คือ	 ด้านความพึงพอใจ															

ของตวัเอง	ด้านความพงึพอใจของลกูค้า	และด้านวัฒนธรรมและค่านิยมองคก์ร	รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง								

คือ	ด้านการบริหารและนโยบายองค์กร	และผลการสัมภาษณ์	พบว่า	ภาพรวมปัจจัยทั้ง	4	ด้าน	ไม่แตกต่างกัน	

แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานที่ไม่แตกต่างกันของเครือโรงแรมในประเทศไทยและเครือโรงแรมต่างประเทศ	ส่งผล

ต่อความจงรักภักดีที่มีอยู่ในระดับเดียวกัน		
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ABSTRACT   
	 The	 study	 aims	 to	 1)	 study	 the	 factors	 that	 affect	 loyalty	 to	 the	 organization	 and																

2)	compare	the	level	of	loyalty	to	the	organization.	The	staff	of	5-star	hotel	run	by	Thai	hotel	

chain	 and	 International	 hotel	 chain.	 This	 is	 a	 quantitative	 and	 qualitative	 research																										

methodology.	The	population	is	421	people	from	Thai	hotel	and	457	International	hotel	in	

Bangkok.	Quantitative	sample	use	the	quota	random	method	and	set	a	specific	sample	size.	

Data	were	collected	by	questionnaire.	The	alpha	coefficient	was	0.75	and	the	consistency	

index	was	0.60	and	the	qualitative	samples	Choose	a	specific	type	of	hotel	each	15	people,	

including	 30	 people.	 Data	were	 collected	 by	 in-depth	 interview.	 Statistics	 used	 in	 data													

analysis	 were	 percentage,	mean	 and	 standard	 deviation.	 And	 interview	 By	 analyzing	 the									

content	 by	 organizing	 the	data.	 The	 research	 found	 that	 the	 overall	 picture	 is	 very	 high.								

Considering	 each	 factor	 in	 descending	 order,	 it	 was	 found	 that	 there	 were	 3	 levels	 of																			

satisfaction,	 Customer	 Satisfaction	 and	 Culture	 and	 corporate	 values.	 Secondary	 level	 is										

moderate	in	Management	and	Corporate	policy	the	results	of	the	interview	showed	that	the	

four	factors	were	not	different.	It	represents	the	unmatched	standards	of	Thai	Hotels	Chain	

and	international	hotel	chains.

Keywords :	Loyalty	to	the	organization,	5-Star	hotel,	Thai	hotel	chain,	International	hotel	chain

บทน�ำ
	 ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจบริการที่มีระยะเวลาของการคืนทุนนาน	 และเป็นธุรกิจที่จะต้องใช้เงินทุน																

ในระดับสูงอีกทั้งมีคู ่แข่งจ�านวนมาก	 ดังน้ันการเข้าสู่ธุรกิจของนักลงทุนส่วนใหญ่จึงต้องท�าการวิเคราะห	์													

และประเมินกลยุทธ์ในการด�าเนินงาน	และสถานภาพของธุรกิจอยู่ตลอดเวลา	เพื่อน�าข้อมูลเหล่านั้นมาก�าหนด

เป็นแผนกลยทุธ์ในการด�าเนนิงาน	ด้วยเหตุนีธ้รุกจิโรงแรมจงึควรให้ความส�าคัญกบักลยทุธ์การจดัการทรพัยากร

มนุษย์	 เนื่องจากเป็นปัจจัยท่ีมีบทบาทในการบริหารจัดการ	 สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร	 และสร้าง

ความได้เปรยีบทางการแข่งขันได้เป็นอย่างดรีวมถงึสามารถเพิม่ผลการด�าเนนิงานขององค์กร	(บสิเินสไทย,	2552)	

	 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการตัดสินใจ	 และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา																

การคดัเลอืก	การฝึกอบรม	และการพฒันาบคุลากรทกุระดบัในองค์กรเพือ่ให้ได้ทรพัยากรมนษุย์ทีม่ปีระสทิธิภาพ

สูงสุดที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการด�าเนินงานขององค์กร	 โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจบริการจะท�าให้เกิด

ประสิทธิภาพการให้บริการอันเป็นความสามารถขององค์กรในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	

สามารถให้บริการได้ทั้งในด้านปริมาณ	 และคุณภาพในเวลาที่ก�าหนด	 (ประชุม	 รอดประเสริฐ,	 2545)																				

เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการดา้นบรกิารของลูกคา้ท�าให้ลกูค้าเกดิความพึงพอใจตอ่การบริการสามารถสร้าง

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน	 และเพิ่มผลการด�าเนินงานของกิจการ	 (อรจรีย์	 ณ	 ตะก่ัวทุ่ง,	 2549)	 ทั้งใน													

ด้านลูกค้า	กระบวนการภายใน	การเงินรวมถึงการสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ขององค์กร	(พสุ	เดชะรินทร์,	

2549)	 ดังนั้น	 ทรัพยากรมนุษย์จึงมีความส�าคัญ	 และสามารถที่จะผลักดันให้องค์กรด�าเนินธุรกิจต่าง	 ๆ																				

ไปสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นใจ	 ทุกองค์กรต่างปรารถนาที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ความส�าเร็จในฐานะผู้น�าธุรกิจ		
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คุณภาพของบุคลากรจึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะน�าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติที่มีคุณภาพ					

การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นงานท่ีมุ่งเลือกสรรคนดี	 มีความรู้	 ความสามารถ	 เข้ามาปฏิบัติงาน	 ในเมื่อ

องค์กรได้คัดสรรให้บุคลากรเหล่านี้เข้ามาอยู่ในองค์กรแล้ว	งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้											

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้องดูแลฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้	ความสามารถ	และประสบการณ์

ทีท่นัสมยัสอดคล้องกบัสภาพการเปล่ียนแปลงของโลกธรุกจิท่ีมกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่ง	โดยเฉพาะความก้าวหน้า

ด้านเทคโนโลยทีีจ่ะเป็น	พลงัเสรมิให้บคุลากรปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ	และพร้อมจะปฏิบตังิานทีท้่าทาย

ความรู้ความสามารถความส�าเร็จให้แก่องค์กรมากยิ่งขึ้น	 (วิลาวรรณ	 รพีพิศาล,	 2550)	 และผลวิจัย																										

จากหลายแห่งได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า	 ถ้าพนักงานในองค์กรเกิดความรู้สึกผูกพัน	 (Engagement)	 ต่อองค์กร																	

ก็จะส่งผลต่อผลงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ในทางตรงกันข้าม	 ถ้าพนักงานรู้สึกแย่	 และขาดความรู้สึกผูกพัน													

กับองค์กรและงานที่ท�า	ผลก็คือผลงานจะแย่ลงเรื่อย	ๆ	ซึ่งก็จะส่งผลต่อผลงานขององค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้								

ด้วยเหตผุลดงักล่าว		ผูบ้รหิารในหลายองค์กรต่างกใ็ห้ความ	ส�าคัญกบัเรือ่งของการสร้างความผกูพันของพนกังาน

ต่อองค์กรมากขึ้นกว่าในอดีตอย่างมาก	 จะเห็นได้จากองค์กรต่าง	 ๆ	 เริ่มมีการส�ารวจเรื่องของความผูกพัน														

ของพนักงานต่อองค์กรเพื่อที่จะหาว่า	 มีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อการสร้างความผูกพันของพนักงานให้มากข้ึน

กว่าเดิม	 ซึ่งโดยปกติธรรมชาติของมนุษย์นั้น	 มักจะชอบให้บุคคลอื่นช่ืนชมในส่ิงที่ตนเองท�าอยู่แล้ว	 ถ้าองค์กร

สามารถจับธรรมชาติของมนุษย์เรื่องน้ีได้	 องค์กรจะสามารถสร้างความรู้สึกผูกพันให้เกิดขึ้นในคณะท�างาน											

และกับพนักงานได้ไม่ยากเกินความสามารถ	 นั่นก็คือ	 “การท�าให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองเป็นคนส�าคัญส�าหรับ

องค์กร”	(ประคัลภ์	ปัญฑพลังกูร,	2556)		

	 ผูว้จิยัมีความสนใจการศกึษาเปรยีบเทยีบปัจจยัทีม่ผีลต่อความจงรักภักดต่ีอองค์กรของพนกังานโรงแรม	

5	 ดาว	 ในเครือโรงแรมไทยกับเครือโรงแรมต่างประเทศ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความ

จงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานโรงแรม	 5	 ดาว	 ที่ท�างานในเครือโรงแรมไทยกับเครือโรงแรมต่างประเทศ									

เพื่อเปรียบเทียบระดับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานโรงแรม	 5	 ดาว	 ที่ท�างานในเครือโรงแรมไทย									

กับเครือโรงแรมต่างประเทศ	 ซ่ึงท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของพนักงานโรงแรม	 และสามารถ								

น�าไปเป็นข้อสนเทศในการบรหิารจดัการ	การก�าหนดกลยทุธ์นโยบายและการวางแผนการด�าเนนิงานของธรุกจิ

โรงแรมให้มีผลการด�าเนินงานที่ดีมากขึ้น	

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
	 1.	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กร	ของพนักงานโรงแรม	5	ดาว	ที่ท�างานในเครือ

โรงแรมไทยกับเครือโรงแรมต่างประเทศ	

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบระดับความจงรักภักดีต่อองค์กร	 ของพนักงานโรงแรม	 5	 ดาว	 ที่ท�างานในเครือ

โรงแรมไทยกับเครือโรงแรมต่างประเทศ	

ประโยชน์ของกำรวิจัย
	 1.	 เพื่อน�าไปเป็นแนวทางในการสร้างความจงรักภักดีของพนักงานต่อองค์กร

	 2.	 สามารถน�าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลของโรงแรมไทย															

ให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกับระดับสากล	 		
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ภำพที่ 1		กรอบแนวคิดในการวิจัย	

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 
	 การวิจัยเรื่อง	 การศึกษาเปรียบเทียบระดับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานโรงแรม	 5	 ดาว																	

ในเครือโรงแรมไทยกับเครือโรงแรมต่างประเทศ	มีวิธีการและขั้นตอนการวิจัย	ดังนี้	

	 1.	 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย	 คือ	 พนักงานในธุรกิจโรงแรมระดับ	 5	 ดาวในกรุงเทพมหานคร	 จ�านวน							

2	แห่ง	รวม	878	คน	ได้แก่	เครือโรงแรมไทย	จ�านวน	421	คน	และเครือโรงแรมต่างประเทศ	จ�านวน	457	คน	

	 2.	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้มาจากการก�าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง	 โดยใช้การสุ่มแบบโควต้า											

จากพนักงานในเครือโรงแรมไทย	และเครือโรงแรมต่างประเทศ	โดยไม่ระบุต�าแหน่งหรือระดับ	จ�านวนแห่งละ	

100	คน	รวมทั้งสิ้น	200	คน	

	 3.		 เครื่องมือที่ใช ้ในการวิจัย	 ประกอบด้วย	 แบบส�ารวจ	 ใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา																													

(a-Coefficient)	ของ	Cronbach	ได้เท่ากับ	0.75	และแบบสัมภาษณ์	โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง	(Index	

of	item	objective	congruency	:	IOC)	เท่ากับ	0.60	

	 4.	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 โดยการประสานงานกับฝ่ายบุคคลของโรงแรมท้ัง	 2	 แห่ง	 ท�าการแจก

แบบสอบถาม	 แห่งละ	 100	 ชุด	 ให้กับพนักงานทุกต�าแหน่งตอบและน�าส่งคืนไว้ที่ฝ่ายบุคคล	 โดยผู้วิจัยไปรับ							

กลับคืนเองทั้งหมด	ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี	ได้แบบสอบถามกลับคืนทั้งหมดจ�านวน	200	ชุด	ส�าหรับการ

สัมภาษณ์	ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง	(Semi-structured	or	guided	interviews)	โดยผู้ส�าภาษณ์

 กรอบแนวควำมคิด

 ตัวแปรต้น       ตัวแปรตำม

คุณลั กษณะส ่ ว นบุ ค คล									

ของพนักงานโรงแรม	5	ดาว

1)	 เพศ

2)	 อายุ

3)	 ระดับการศึกษา

4)	 สถานภาพสมรส

5)	 อายุงานในองค์กร

6)	 ต�าแหน่งหน้าที่

7)	 รายได้

ความจงรักภักดีต่อ

องค์กรของพนักงาน

โรงแรม	5	ดาว	ในเครือ

โรงแรมไทย

กับเครือต่างประเทศ	

ปัจจัยด้านวัฒนธรรม

และค่านิยมองค์กร

ปัจจัยด้านการบริหาร

และนโยบายองค์กร

ปัจจัยด้านความ

พึงพอใจของตัวเอง

ปัจจัยด้านความพึงพอใจ

จากลูกค้า
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ก�าหนดค�าถามในการสมัภาษณ์	และค�าส�าคญั	(Keywords)	เป็นเครือ่งช้ีน�าในการสัมภาษณ์	และมกีารตรวจสอบ	

ความน่าเชื่อถือโดยใช้แบบข้อมูลสามเส้น	 (Triangular)	 ระหว่างการสังเกต	 และการเก็บข้อมูลของผู้วิจัย															

และผู้ช่วยนักวิจัยท�างานเป็นอิสระต่อกัน	 รวมทั้ง	 ให้ผู ้ได้รับการสัมภาษณ์	 ได้ตรวจทานข้อมูลที่สรุปได	้																		

จากการสมัภาษณ์	หลงัจากการสมัภาษณ์สิน้สดุ	ด�าเนนิการสมัภาษณ์โดยใช้เวลาคนละ	30-45	นาทโีดยประมาณ	

	 3.	 สถิติท่ีในการวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาปัจจัยใช้ค่าเฉลี่ยระดับความจงรักภักดีต่อองค์กร																

ของเครือโรงแรมไทยกับเครือโรงแรมต่างประเทศทั้งสองโรงแรมมาเปรียบเทียบกัน	 ได้แก่	 ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 น�ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ	 และการสัมภาษณ์	 ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา									

ตามขั้นตอนของ	Miles	 and	 Huberman	 (1994)	 โดยการจัดระเบียบข้อมูล	 ได้แก่	 เรียงความจากค�าพูด																								

ผู้ให้สัมภาษณ์	การเขียนบันทึกสิ่งที่สังเกตพบ	และสรุปข้อมูลในทันที	หลังการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง	หลังจากนั้น	

อ่านข้อความหลาย	 ๆ	 รอบให้เข้าใจ	 และเลือกข้อความที่บ่งบอกความรู้สึกจงรักภักดีต่อองค์กร	 แล้วน�ามา										

เรียบเรียงสรุปผล	ออกมาเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	

ผลกำรวิจัย 
	 ผลการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานโรงแรม	5	ดาวในเครือ

โรงแรมไทยกับเครือโรงแรมต่างประเทศ	มีดังนี้

	 1.	 ปัจจยัทีม่ผีลต่อความจงรกัภกัดต่ีอองค์กร	ของพนกังานโรงแรม	5	ดาว	ทีท่�างานในเครอืโรงแรมไทย

กับเครือโรงแรมต่างประเทศ	ดังตารางที่	1

	 จากตารางที	่1	พบว่า	ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อความจงรกัภักดต่ีอองค์กรของพนกังาน

โรงแรม	5	ดาว	ในเครือโรงแรมไทยกับเครือต่างประเทศ	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(X	=	3.53,	S.D.	=	0.25)	

เมื่อพิจารณาในแต่ละปัจจัยโดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	 พบว่า	 อยู่ในระดับมาก	 3	 ด้าน	 คือ	 ปัจจัยด้าน

ความพึงพอใจของตัวเอง	(X	=	3.95,	S.D.	=	0.20)	ปัจจัยด้านความพึงพอใจของลูกค้า	(X	=	3.69,	S.D.	=	0.22)	

และปัจจยัด้านวฒันธรรมและค่านยิมองค์กร	(X	=	3.42,	S.D.	=	0.31)	รองลงมาอยูใ่นระดบัปานกลาง	คอื	ปัจจยั

ด้านการบริหารและนโยบายองค์กร	(X	=	3.06,	S.D.	=	0.26)	ตามล�าดับ	

 ปัจจัยที่มีผลต่อควำมจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงำนโรงแรม 5 ดำว 

 ในเครือโรงแรมไทยกับเครือโรงแรมต่ำงประเทศ  
X S.D. ระดับ

1.	ปัจจัยด้านวัฒนธรรม	และค่านิยมองค์กร	 3.42	 0.31	 มาก

2.	ปัจจัยด้านการบริหารและนโยบายองค์กร	 3.06	 0.26	 ปานกลาง

3.	ปัจจัยด้านความพึงพอใจของตัวเอง	 3.95	 0.20	 มาก

4.	ปัจจัยด้านความพึงพอใจจากลูกค้า	 3.69	 0.22	 มาก

 รวมเฉลี่ย 3.53 0.25

ตำรำงที่ 1	ความคิดเห็นของพนักงานที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กร	ของพนักงานโรงแรม	5	ดาว		

	 	 ในเครือโรงแรมไทยกับเครือโรงแรมต่างประเทศ
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	 2.	 การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นบุคลากรของเครือโรงแรมในประเทศไทย	 1	 คน	 และเครือโรงแรม																	

ต่างประเทศ	 3	 คนเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานโรงแรม	 5	 ดาว	 ในเครือโรงแรมไทย																					

กับเครือต่างประเทศ	 พบว่า	 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน	 ว่าระดับความ										

จงรักภักดตี่อองค์กรของพนกังาน	ไม่แตกต่างกัน	หมายความว่า	โรงแรมในเครือประเทศไทยกับโรงแรมในเครือ

ต่างประเทศ	มีความเป็นมาตรฐานสูง	ท�าให้พนักงานที่ปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดีต่อองค์กร	 เมื่อพิจารณา

เป็นรายปัจจัย	โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	ดังนี้	

	 	 2.1	 ปัจจัยด้านวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร	 พบว่า	 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไปในทาง	

ที่สอดคล้องกัน	 ว่าปัจจัยด้านวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร	 เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรัก	 ภักดีต่อองค์กร													

ในระดับสูง	 ดังจะเห็นได้จากการกล่าวถึงของ	 “องค์กรจะปลูกฝังการบริการของเราให้เหมือนกับองค์กรน้ี												

เป็นของเราเอง	 หากมีใครมาท�าให้เสียชื่อในสิ่งที่เราทุ่มเทสร้างมาตลอด	 เราจะรู้สึกอย่างไร	 และถ้าเราเป็น															

ผู้ใช้บริการ	เราจะต้องการอะไร	ความประทับใจแบบไหนที่ต้องการ”		

	 	 2.2	 ปัจจัยด้านความพึงพอใจของตัวเอง	 พบว่า	 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไปในทาง																

ที่สอดคล้องกัน	 ว่าเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กร	 ในระดับมาก	 โดยจะเห็นได้จากการ											

กล่าวถึงของ	“การที่ได้รับค�าชมเชยจากหัวหน้างานในการปฏิบัติงานของเรา	ท�าให้มีความรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเอง	

และรู้สึกว่าการปฏิบัติงานของเราเหมาะสมกับองค์กรนี้”	

	 	 2.3	 ปัจจัยด้านการบริหารและนโยบายองค์กร	 พบว่า	 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็น																					

ไปในทางที่สอดคล้องกัน	 ว่าปัจจัยด้านการบริหารและนโยบายองค์กร	 เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักด	ี								

ต่อองค์กร	ในระดับปานกลาง	โดยจะเห็นได้จากการกล่าวถึงของ	“เมื่อได้รับมอบหมายนโยบายหรือเป้าหมาย

ในแต่ละเรือ่ง	หวัหน้างานจะท�าการกระจายงานแก่ผูใ้ต้บงัคบับญัชา	และคอยตดิตามผลการท�างานของพนกังาน	

จากนั้นจะมีผู้ที่คอยควบคุมความเรียบร้อยถูกต้องกับหัวหน้างานอีกที”		

	 	 2.4	 ปัจจัยด้านความพึงพอใจจากลูกค้า	 พบว่า	 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไปในทาง																	

ที่สอดคล้องกัน	 ว่าปัจจัยด้านการบริหารและนโยบายองค์กร	 เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กร											

ในระดับปานกลาง	โดยจะเห็นได้จากการกล่าวถึงของ	“การแสดงอัธยาศัยไมตรี	และมารยาทที่ดีของลูกค้านั้น	

โดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าที่เข้าพักยังโรงแรมระดับ	5	ดาว	จะเป็นลูกค้าระดับ	Premium	ดังนั้น	โรงแรมจะได้รับ

ระดบัความพงึพอใจจากลกูค้า	ในระดบัทีม่มีาตรฐานดีมากอยูแ่ล้ว	จงึไม่ได้เป็นปัจจัยทีส่่งผล	ต่อความจงรกัภกัดี

ต่อองค์กร”			

อภิปรำยผล  
	 จากผลการวิจัยในครั้งนี้	ผู้วิจัยน�ามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้		

	 1.	 ปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานโรงแรม	 5	 ดาว	 ในเครือโรงแรมไทย																				

กบัเครือต่างประเทศ	โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก	เมือ่พจิารณาในแต่ละปัจจยัโดยเรยีงล�าดบัจากมากไปหาน้อย	

พบว่า	อยู่ในระดับมาก	3	ด้าน	คือ	1)	ปัจจัยด้านความพึงพอใจของตัวเอง	ทั้งนี้เนื่องมาจากความรู้สึกว่าองค์กร

เป็นที่พึ่งพาได้	 รู้สึกเชื่อถือและวางใจในองค์กรว่า	 จะไม่ทอดทิ้งและให้ความช่วยเหลือเมื่อตนประสบปัญหา											

มคีวามรู้สกึว่า	ผลตอบแทนทีต่นได้รบัจากองค์กรเพยีงพอและเป็นไปอย่างยตุธิรรม	ทัง้ค่าตอบแทนและสวสัดกิาร	

มีความรู้สึกว่ามีโอกาสก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่ได้ตามความรู้	 ความสามารถและความขยันหมั่นเพียรของตน	
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มคีวามส�าคญัต่อองค์กร	ได้รบัการยอมรบัจากองค์กรว่าการปฏบิตังิานของตนนัน้	ได้รบัการพฒันาให้มสีมรรถนะ

สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 	 โรงแรมได้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการบริการอย่างราบรื่นครบถ้วน	 และประหยัดเวลา							

ใช้ก�าลัง	 และทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	 เกิดการสูญเปล่าน้อยที่สุด	 และใช้ความรู้ความสามารถ	 และคุณสมบัติ										

ส่วนบุคคล	ปริมาณงาน	และคุณภาพของการด�าเนินงาน	ทักษะในการปฏิบัติงาน	2)	ปัจจัยด้านความพึงพอใจ

ของลูกค้า	 ทั้งนี้เน่ืองมาจากการเคารพต่อกฎระเบียบโรงแรมของลูกค้า	 การติชมของลูกค้าผู้รับบริการ	 มีการ

แสดงอัธยาศัยไมตรี	และมารยาทที่ดีของลูกค้า	การเข้าใช้บริการของลูกค้าเป็นประจ�า	 เนื่องจากธุรกิจโรงแรม

ให้ความส�าคัญกบัการมรีายได้เพิม่ขึน้จากลกูค้ารายใหม่และตลาดใหม่อย่างต่อเนือ่ง	และ	3)	ปัจจยัด้านวัฒนธรรม

และค่านิยมองค์กร	 ทั้งนี้เนื่องมาจากพนักงานมีความรู้สึกในการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กรอย่างผูกพัน											

และ	มสี�านกึในหน้าที	่มกีารตกแต่งอาคารสถานท่ี	ภมูทิศัน์	และส่ิงอ�านวยความสะดวก	มมีาตรฐานสูง	มมีาตรฐาน

ด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยขององค์กร	 และมี	 การยอมรับในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของผู้ร่วมงาน

และลกูค้า	รองลงมาอยูใ่นระดบัปานกลาง	1	ด้าน	คอื	ปัจจยัด้านการบรหิารและนโยบายองค์กร	ทัง้น้ีเนือ่งมาจาก	

ผู้บริหารให้ความส�าคัญกับผู้ใต้บังคับบัญชาในฐานะผู้ร่วมงานในแต่ละระดับช้ัน	 องค์กรมีค่านิยม	 นโยบาย											

และเป้าหมายของการปฏิบัติหน้าท่ี	 งานท่ีท�าให้พนักงานเข้าใจในบทบาท	 หน้าที่และความรับผิดชอบ																				

ของแต่ละคนอย่างชัดเจน	มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นคู่มือที่ชัดเจน	มีการมอบหมายเป็นไปอย่างเหมาะสม

กบัจ�านวนพนกังานทีท่�างานในองค์กร	ซึง่สอดคล้องกบั	ธรีวฒัน์		ศรอีนชุาต	(2556)	ทีศ่กึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง

ปัจจัยด้านความพึงพอใจของพนักงานกับปัจจัยด้านความจงรักภักดีต่อองค์กรรัฐวิสาหกิจ	 กรณีศึกษาธนาคาร

ออมสนิ	ส�านกังานใหญ่	สายงานบรหิารหนีแ้ละกฎหมาย	พบว่า	ระดบัความพงึพอใจในปัจจยัด้านความพงึพอใจ

ของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เรียงล�าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย	 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ										

ความพึงพอใจที่มีต่อความมั่นคงในอาชีพการท�างาน	รองลงมาคือ	ความพึงพอใจที่มีต่อสวัสดิการในการท�างาน	

และด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุคอื	ความพงึพอใจต่ออตัราค่าจ้างรายเดอืน	และ	ปกรณ์		ลิม้โยธนิ	(2555)	ทีศ่กึษา

เกีย่วกับปัจจยัสมการโครงสร้างขององค์ประกอบทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจจะลาออกจากงานของพนักงานโรงแรม

ในประเทศไทย	 พบว่า	 คุณลักษณะงานเหมาะสมกับงาน	 นโยบายทรัพยากรบุคคล	 และการมุ่งเน้นทีมงาน															

มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานผ่านความพึงพอใจในงาน	 ในขณะที่ความซื่อสัตย	์																					

และจรรยาบรรณ	 มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานผ่านความผูกพันต่อองค์กร	 นอกจากนี้								

ยังพบว่า	 ความสมดุลของชีวิตกับงาน	 มีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานเฉพาะกลุ่มพนักงาน

ทั่วไป	และความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณ	มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานผ่านความผูกพัน

ต่อองค์กรเฉพาะกลุ่มหัวหน้างาน

	 2.	 การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นบุคลากรของเครือโรงแรมในประเทศไทย	 1	 คน	 และเครือโรงแรม														

ต่างประเทศ	 3	 คนเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อองค์กร	 พบว่า	 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไปในทิศทาง											

ที่สอดคล้องกัน	ว่าระดับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน	ไม่แตกต่างกัน	หมายความว่า	โรงแรมในเครือ

ประเทศไทยกบัโรงแรมในเครอืต่างประเทศ	มคีวามเป็นมาตรฐานสูง	ท�าให้พนกังานทีป่ฏิบตังิานด้วยความจงรกั

ภักดีต่อองค์กร	เมื่อพิจารณารายปัจจัย	พบว่า	1)	ปัจจัยด้านวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร	ระดับสูง	ดังจะเห็น

ได้จากการกล่าวถึงของ	“องค์กรจะปลูกฝังการบริการของเรา	ให้เหมือนกับองค์กรนี้เป็นของเราเอง	หากมีใคร

มาท�าให้เสยีชือ่ในสิง่ทีเ่ราทุม่เทสร้างมาตลอด	เราจะรูส้กึอย่างไร	และถ้าเราเป็นผูใ้ช้บรกิาร	เราจะต้องการอะไร	

ความประทับใจแบบไหนที่ต้องการ”	2)	ปัจจัยด้านความพึงพอใจของตัวเอง	ระดับมาก	โดยจะเห็นได้จากการ

กล่าวถึงของ	“การที่ได้รับค�าชมเชยจากหัวหน้างานในการปฏิบัติงานของเรา	ท�าให้มีความรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเอง	
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และรู้สึกว่าการปฏิบัติงานของเราเหมาะสมกับองค์กรนี้”	 3)	 ปัจจัยด้านการบริหารและนโยบายองค์กร															

ระดับปานกลาง	 โดยจะเห็นได้จากการกล่าวถึงว่า	 “เม่ือได้รับมอบหมายนโยบายหรือเป้าหมายในแต่ละเรื่อง	

หัวหน้างานจะท�าการกระจายงานแก่	 	 ผู้ใต้บังคับบัญชา	 และคอยติดตามผลการท�างานของพนักงาน	 จากนั้น						

จะมีผู้ที่คอยควบคุมความเรียบร้อยถูกต้องกับหัวหน้างานอีกที”	 และ	 4)	 ปัจจัยด้านความพึงพอใจจากลูกค้า											

ระดับปานกลาง	 โดยจะเห็นได้จากการกล่าวถึงว่า	 “การแสดงอัธยาศัยไมตรี	 และมารยาทที่ดีของลูกค้านั้น																				

โดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าที่เข้าพักโรงแรมระดับ	5	ดาว	จะเป็นลูกค้าระดับ	Premium	ดังนั้น	โรงแรม	จะได้รับ

ระดบัความพงึพอใจจากลกูค้า	ในระดบัทีม่มีาตรฐานดีมากอยูแ่ล้ว	จงึไม่ได้เป็นปัจจัยทีส่่งผล	ต่อความจงรกัภกัดี

ต่อองค์กร”	ซึง่สอดคล้องกับ	เนตรนภา	นนัทพรวญิญ	ู(2551)	ทีศ่กึษาความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานเซน็ทรลั	

รีเทล	 คอร์ปอเรชั่น	 จ�ากัด	 พบว่า	 พนักงานมีความผูกพันโดยรวมกับองค์กรอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณา														

เป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ	ด้านความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์กร	รองลงมา

คอื	ด้านความเต็มใจทีจ่ะทุ่มเทเพือ่องค์กร	และด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุคอื	ด้านความปรารถนาทีจ่ะเป็นสมาชกิ

ขององค์กร	ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน	จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล	พบว่า	ปัจจัย

ที่ท�าให้ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเซ็นทรัล	 รีเทล	 แตกต่างกัน	 ได้แก่	 สถานภาพ	 รายได	้																			

และอายุงาน	

ข้อเสนอแนะ 
	 จากผลการวิจัยพบว่าหากองค์กรต้องการรักษาเอาไว้ซึ่งความจงรักภักดีของพนักงานต่อองค์กร	รวมทั้ง	

ธ�ารงรักษาพนักงานให้อยู่คู่กับองค์กรต่อไปได้ในระยะยาวนั้น	องค์กรจะต้องคิดค�านึงถึง	

	 1.	 ความต้องการของพนักงาน	 โดยควรเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับ	 ได้แสดงความคิดเห็น																						

ที่มีต่อองค์กร	 ในทุก	 ๆ	 ด้าน	 เพื่อหาจุดสมดุลระหว่างความต้องการรับและความสามารถ	 ในการให้ระหว่าง

พนักงานและองค์กร	

	 2.	 ก�าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของพนักงานรวมถึงนโยบายและจุดยืนร่วมกัน	 โดยปรับปรุง																																		

ให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันอยู่เสมอ	เช่น	นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน	นโยบายด้านสวัสดิการและแรงงาน	

เป็นต้น	

	 3.	 เมื่อพนักงานเกิดความพึงพอใจ	ก็จะรักษาความรู้สึกผูกพันและจงรักดีต่อองค์กรของพนักงานไว้ได้	

ซึ่งส่งผลเป็นแรงผลักดันสู่การปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถของพนักงาน	 อันน�าไปสู่ความพึงพอใจ																

ของผู้เข้าใช้บริการ	และสู่ความส�าเร็จขององค์กรต่อไป	
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