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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความผูกพันของ 
พนักงานโรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์ นครปฐม (๒) เพ่ือศึกษาปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความผูกพัน 
ของพนักงานโรงแรม ไมด้าทวารวดี แกรนด์ นครปฐม (๓) เพ่ือศึกษาปัจจัยธ ารงรักษาที่มีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันของพนักงานโรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์ นครปฐม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
จ านวน ๒๐๐ ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ 
Independent Sample T-Test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และ
การวิเคราะห์เชิงถดถอยเชิงพหูคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง ๒๖ – ๓๐ ปี 
สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอายุงานน้อยกว่า ๓ ปี และเลือกเข้าท างานใน
บริษัทนี้ด้วยเหตุผลแรงงาน (ค่าจ้าง, เงินเดือน, สวัสดิการต่างๆ) ให้ระดับความส าคัญของปัจจัยจูงใจ 
ที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงาน โรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์ นครปฐมในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยด้านความส าเร็จในการท างานสูงที่สุด ผลการศึกษาปัจจัยธ ารงรักษาที่มี
อิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงาน โรงแรม ไมด้าทวารวดี แกรนด์ นครปฐม ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านความมีชื่อเสียงขององค์กรสูงที่สุด 

ค าส าคัญ :  ความผูกพัน, พนักงาน, โรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์ นครปฐม 

 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were (1) to study the personal factors that 
affect the commitment of Mida Taravadee Grand Nakhon Pathom Hotel’s staffs, (2) 
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to study motivation factors that affect the commitment of Mida Taravadee Grand 
Nakhon Pathom Hotel’s staffs and lastly, (3) to study the maintenance factors that 
affect the commitment of Mida Taravadee Grand Nakhon Pathom Hotel’s staffs. For 
this research, there were 200 samples. The tools for gathering information were 
questionnaires and statistics used to analyze data were mean, frequency distribution, 
percentage, standard deviation, Independent Sample T-Test, One-Way ANOVA, and 
Multiple Regression Analysis. 

 The result from the research showed that the majority of the participants 
were in between the age of 26 - 30 years old, currently single, working for less than 
three years. Wages and other welfares were the main factors that appealed the staffs 
to decide to work at this hotel and influenced the commitment of Mida Taravadee 
Grand Nakhon Pathom Hotel’s staffs which most of them were at high level in 
overall and with the achievement in working had the highest average score. The 
result from the study of the maintenance factors that affect the commitment of 
Mida Taravadee Grand Nakhon Pathom Hotel’s staffs was moderate level in overall 
and with the corporate reputation had the highest average score. 

Keywords: The commitment, Staff, Mida Taravadee Grand Nakhon Pathom Hotel 

๑. บทน า 

ประเทศไทยนับเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่วนหนึ่ง
เป็นผลจากการมีแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวติดอันดับโลกกระจายอยู่ตามภาค
ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลภาคใต้ ภาคตะวันออก หรือแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ในพ้ืนที่ ภาคเหนือ เป็นต้น รวมถึงความได้เปรียบในการแข่งขันด้านราคาห้องพักท าให้การ
ท่องเที่ยวไทยมีความคุ้มค่าเงิน เมื่อเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้านในเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้  ดัชนีขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวล่าสุดปี ๒๕๖๐ ของ World Economic Forum ไทย
อยู่ในอันดับที่ ๓๔ จากการจัดอันดับ ๑๓๖ ประเทศ ทั่วโลก และอยู่ในอันดับ ๓ ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้รองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย ภาวะธุรกิจโรงแรมผันแปรโดยตรงตามการท่องเที่ยว 
โดยมูลค่าทางเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวของโลกมีสัดส่วนประมาณร้อยละ ๑๐ ของ GDP โลก 
(World  Travel & Tourism Council ๒๕๖๐) ในกรณีของไทยปี ๒๕๕๙ การท่องเที่ยวสร้างมูลค่า
กว่า ๑๗% ของ GDP หรือกว่า ๒.๕ ล้านล้านบาท โดยธุรกิจท่องเที่ยวเชื่อมโยงให้เกิดห่วงโซ่มูลค่าที่
กระจายตามภูมิภาคต่างๆ ซึ่งนอกจากธุรกิจโรงแรม และสถานที่พักแล้วยังเชื่อมโยงไปสู่ธุรกิจอาหาร/
เครื่องดื่ม ธุรกิจขนส่ง เป็นต้น ก่อให้เกิดการจ้างงานถึง ๔ – ๕ ล้านคนทั่วประเทศ3 “อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว” นับว่าได้กลายมาเป็นสิ่งส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของหลากหลายประเทศทั่ว
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โลกในยุคปัจจุบันนี้ เพราะนอกจากจะเพ่ิมช่องทางรายได้ให้กับประเทศแล้ว ยังเป็นการสร้างอานิสงค์
ต่อธุรกิจต่อเนื่องในหลาย ๆ ภาคส่วน ไปพร้อมกับการจ้างงาน และกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนอย่าง
ทั่วถึง โดยนักวิเคราะห์เชื่อว่าในปี ๒๕๖๑ นี้  จะเป็นปีที่  “อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” เป็น
อุตสาหกรรมส าคัญในการขับเคลื่อนต่อเศรษฐกิจโลก  

ธุรกิจโรงแรมก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และมีความส าคัญเป็น
อย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพราะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทย คงไม่ได้อยู่กันแค่วัน
เดียว ยังไงก็ต้องอยู่หลายวัน และมีการค้างคืนอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้น นี่เป็นโอกาสทางธุรกิจที่
ยิ่งใหญ่และเปิดกว้างส าหรับผู้ที่มีเงินทุน ธุรกิจโรงแรมเป็นงานในด้านการบริการ จึงจ าเป็นต้องสร้าง
ความพึงพอใจในปัจจัยที่เกี่ยวกับลักษณะงานให้แก่บุคลากร เพ่ือท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อ
องค์กร ซึ่งจะก่อให้ เกิดความเชื่อและเกิดพฤติกรรมที่ แสดงออกในด้านดีต่อองค์การ รวมถึง
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานที่ได้รับมอบหมายธุรกิจจ าเป็นต้องหาแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผลการท างานของพนักงานทุกคนมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดด้วยเหตุนี้องค์กรจ าเป็นต้องหาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กรอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผลการท างานของพนักงานทุกคนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม4 เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ระดับ ๕ ดาว ตั้งอยู่ริม ถนน
เพชรเกษม เกิดจากความตั้งใจของคุณกมล เอ้ียวศิวิกูล เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ 
โรงแรมดังกล่าวตั้งอยู่บนพ้ืนที่กว่า ๙ ไร่ ประกอบด้วย ๑ อาคาร แบ่งออกเป็น ๔ โซน ได้แก่ อาคาร
โรงแรม ขนาดความสูง ๗ ชั้น มี จ านวนห้องพักทั้งหมด ๑๙๕ ห้อง อาคารประชุมสัมมนาขนาดความ
สูง ๓ ชั้น ซึ่งประกอบด้วยห้องจัดเลี้ยงและห้องประชุมสัมมนา จ านวน ๑๓ ห้อง ออกแบบโรงแรม
ภายใต้สถาปัตยกรรมสไตล์ ศิลปะทวารวดีว่าเพ่ือเป็นการสืบสานต านานเมืองนครปฐม ซึ่งโดดเด่น
ที่สุดทั้งในด้านสถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตคือ ดังนั้น ที่นครปฐมแห่งนี้ จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ทางโรงแรม
จะได้ร่วมเผยแพร่ ความงดงามแห่งอดีต ที่จะฉายผ่านเรื่องราวมายังปัจจุบัน ร้อยเรื่องราวผ่าน
สถาปัตยกรรมอันงดงาม แม้ว่าภาพรวมการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมไทยจะรุนแรงขึ้นทุกปี แต่ก็เป็น
ธุรกิจที่เติบโตไปในทิศทางเดียวกันกับภาพรวมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ โดยเฉพาะใน
เมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศ การแข่งขันในตลาดธุรกิจโรงแรมเป็นไปอย่างรุนแรงขึ้นปัจจุบัน
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขัน ทางธุรกิจสูง มี
ปัจจัยธุรกิจหลายๆ ด้านที่ไม่เหมือนในอดีต จึงส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ ต้องมีการพัฒนาปรับเปลี่ยน 
รูปแบบการบริหาร โครงสร้างของธุรกิจ เพ่ือให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท าการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของ
พนักงาน โรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์ นครปฐม เพ่ือน าไปเป็นประโยชน์ผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนา องค์กร พัฒนางาน และการบริหารจัดการบุคลากรภายในองค์กรการธ ารงรักษาพนักงานมี

                                                           
4ไมด้ า แกรนด์  ทวารวดี  นครปฐม , เกี่ ยวกั บ เรา , [ออนไลน์ ], https://www.midagrandehotel 

dhavaravati.com /th/ [๘ ธันวาคม ๒๕๖๑]. 
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คุณค่าเป็นพิเศษ  ท าให้องค์การมีบุคลากรที่ดีมีความสามารถและความช านาญจัดเจนเพ่ิมจ านวนมาก
ขึ้นอยู่เรื่อยๆ ลดอัตราการเข้าออกงาน  ท าให้ไม่ต้องมีภาระในการสอนงานพนักงานใหม่ เกิดทีมงานที่
มั่นคงมีความรักความผูกพันและเข้าใจกัน  เพราะหากองค์การสามารถตอบสนอง จุดมุ่งหมายของ
พนักงานในองค์กรได้แล้ว พนักงานก็จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนองค์กรของตนเองและใน ที่สุด
องค์การก็จะสามารถบรรลุถึงเป้าหมายได้ 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑. ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการท างาน และ
เหตุผลที่เข้าท างาน มีผลต่อความผูกพันของพนักงานโรงแรม ไมด้าทวารวดี แกรนด์ นครปฐม 

๒. ปัจจัยจูงใจมีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานโรงแรม ไมด้าทวารวดี แกรนด์ นครปฐม 

 ๓. ปัจจัยธ ารงรักษาที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานโรงแรม ไมด้าทวารวดี แกรนด์ 
นครปฐม 

๓.วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจัยส ารวจ 
(Survey Research) ซึ่งเป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 
โรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์ นครปฐม น าเสนอผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะที่ ได้จากการศึกษาวิจัย
๔. ผลการศึกษา 

๑. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ดังนี้ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๑๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕ ซึ่งมากกว่าเพศชาย ที่มี
จ านวน ๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕ มีอายุระหว่าง ๒๖ – ๓๐ ปี ที่มีจ านวน ๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๗.๐ มีสถานภาพโสด ที่มีจ านวน ๑๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐ มีระดับการศึกษาคือ ปริญญาตรี 
ที่มีจ านวน ๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐ ปัจจุบันท างานในองค์กรนี้มาแล้วน้อยกว่า ๓ ปี ที่มีจ านวน 
๑๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๕ และเลือกเข้าท างานในบริษัทนี้ด้วยเหตุผลแรงงาน (ค่าจ้าง, เงินเดือน, 
สวัสดิการต่างๆ) ที่มีจ านวน ๑๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐ 

๒. ปัจจัยจูงใจ ที่มีอิทธิพลต่อความผูกพัน ของพนักงาน โรงแรม ไมด้าทวารวดี แกรนด์  
นครปฐม จากการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของ ปัจจัยจูงใจของพนักงาน โรงแรม ไมด้าทวารวดี 
แกรนด์  นครปฐม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านความส าเร็จของงาน มี
ระดับความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย ๓.๖๙ ปัจจัยด้านการยอมรับนับถือ มี
ระดับความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย ๓.๒๗ ปัจจัยด้านลักษณะงานที่
ปฏิบัติ มีระดับความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย ๓.๕๒ ปัจจัยด้านความ
รับผิดชอบ มีระดับความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย ๓.๔๔ ปัจจัยด้านโอกาส
ความก้าวหน้าในงาน มีระดับความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย ๓.๒๗ 
ตามล าดับ   
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๓. ปัจจัยธ ารงรักษาที่มีอิทธิพลต่อความผูกพัน ของพนักงาน โรงแรม ไมด้าทวารวดี แกรนด์  
นครปฐม จากการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของ ปัจจัยธ ารงรักษาของพนักงาน โรงแรม ไมด้าทวาร
วดี แกรนด์ นครปฐม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลตอบแทน มีระดับ
ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย ๓.๒๒ ปัจจัยด้านผู้น าที่ดี มีระดับ
ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย ๓.๓๐ ปัจจัยด้านเพ่ือนร่วมงานที่ดี มี
ระดับความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย ๓.๒๘ ปัจจัยด้านการได้รับ
ความยุติธรรม มีระดับความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย ๓.๑๗ ปัจจัย
ด้านความมีชื่อเสียงขององค์กร มีระดับความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับคะแนน
เฉลี่ย ๓.๓๕  

๔. ผลการวิเคราะห์ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน โรงแรม 
ไมด้าทวารวดี แกรนด์  นครปฐม จากการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของ ความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงาน โรงแรม ไมด้าทวารวดี แกรนด์  นครปฐม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับ
ความผูกพันด้านความต้องการที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป มีระดับความส าคัญโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย ๓.๒๓ ความผูกพันด้านความเชื่อมั่นในค่านิยมแลเป้าหมายของ
องค์กร มีระดับความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย ๓.๒๕ ความผูกพัน
ด้านความเต็มใจในการปฏิบัติงานในองค์กร มีระดับความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่ระดับ
คะแนนเฉลี่ย ๓.๖๒ 

๕. บทสรุป 

๑. ผลการศึกษาปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อความผูกพันของ พนักงานโรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์ 
นครปฐม ระดับความคิดเห็น ของปัจจัยจูงใจของ พนักงานโรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์ นครปฐม  
โดยภาพรวมทั้ง ๕ ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้าน
ความส าเร็จของงาน ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านการยอมรับนับถือ และ
ด้านโอกาสก้าวหน้าในงาน ผลการวิจัยดังกล่าวนี้สามารถอธิบายได้ว่า ระดับความคิดเห็นของพนักงาน
โรงแรมไมด้าทวารวดีแกรนด์นครปฐมนั้นในส่วนด้านความส าเร็จของงาน (Achievement) การที่
พนักงานสามารถท างานได้เสร็จสิ้นประสบผลส าเร็จอย่างดีสามารถแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานและ
รู้จักป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นแรงจูงใจในการท างานของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง ซึ่ง สอดคล้อง
กับศิริพร สอนไชยา5 ได้ท าการศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อความส าเร็จ 
ในการท างานของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้าน
พฤติกรรมองค์กร ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างานของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน พฤติกรรมองค์กร ปัจจัยระดับบุคคล ระดับกลุ่มและระดับองค์กร ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการท างานของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิตจ ากัด (มหาชน) ซึ่งปัจจัยด้านพฤติกรรม

                                                           

5ศิริพร สอนไชยา, “ปัจจัยด้านพฤติกรรมและการมสี่วนรว่มที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างานของบริษัท
กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)”, สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ, ๒๕๕๗), หน้า ๕๗. 
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องค์กรในระดับบุคคลที่ส่งผลต่อความส าเร็จ ในการท างานของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) 

๒. ผลการศึกษาปัจจัยธ ารงรักษาที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานโรงแรมไมด้าทวารวดีแก
รนด์ นครปฐม ระดับความคิดเห็น ของปัจจัยธ ารงรักษาของ พนักงานโรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์ 
นครปฐม โดยภาพรวมทั้ง ๕ ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้
ดังนี้ ด้านความมีชื่อเสียงขององค์กร ด้านผู้น าที่ดี ด้านเพ่ือนร่วมงานที่ดี ด้านผลตอบแทน และด้าน
การได้รับความยุติธรรม ผลการวิจัยดังกล่าวนี้สามารถอธิบายได้ว่า ระดับความคิดเห็นของ พนักงาน
โรงแรมไมด้าทวารวดีแกรนด์นครปฐมนั้นในส่วนด้านความมีชื่อเสียงขององค์กร ด้วยเหตุที่ชื่อเสียง
กลายเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างยิ่งยวดในการน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายและบทบาทของชื่อเสียง
ที่มีต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องขององค์กรธุรกิจก็กลายเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ในยุคสังคมไร้พรหมแดน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานพนักงาน โรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์ นครปฐม มากยิ่งขึ้น 
สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ สุชีวา ลี้วิทยา6 ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการธ ารงรักษาบุคลากร : 
ศึกษาเฉพาะกรณีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการธ ารงรักษาบุคลากร 
ประกอบด้วย ด้านหน้าที่และความรับผิดชอบ ด้านส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ และด้านการ
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพอยู่ในระดับมาก ส าหรับด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน และด้าน
ผลตอบแทนอยู่ในระดับปานกลาง และการทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาความแตกต่าง พบว่า อายุ 
เงินเดือน ประสบการณ์ ของพนักงานที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการธ ารงรักษาบุคลากรที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนต าแหน่งและระดับการศึกษาของพนักงานที่
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการธ ารงรักษาบุคลากรที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๕ 

๓. ปัจจัยส่วนบุคคลต่อความผูกพันของพนักงานโรงแรม ไมด้าทวารวดี แกรนด์ นครปฐม 

๓.๑. พนักงานโรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์ นครปฐมที่มีเพศชายและเพศหญิงมีความผูกพัน
ต่อองค์กรในด้านนโยบายบริษัทสอดคล้องกับความต้องการของท่านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

๓.๒. พนักงานโรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์ นครปฐมที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นด้านท่าน
ยอมรับในเป้าหมายของบริษัทถือเป็นส่วนหนึ่งของการท างานและด้านท่านเต็มใจทุกอย่างที่ได้รับ
มอบหมาย เพ่ือให้ท่านได้ท างานอยู่ในบริษัทนี้ตลอดไป แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๕ 

๓.๓. พนักงานโรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์ นครปฐมที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็น
ด้านท่านเป็นพนักงานที่คอยปกป้องชื่อเสียงของบริษัทเสมอ, ด้านนโยบายบริษัทสอดคล้องกับความ
ต้องการของท่าน, ด้านท่านยอมรับในเป้าหมายของบริษัทถือเป็นส่วนหนึ่งของการท างาน , ด้านท่าน
                                                           

6สุชีวา ลี้วิทยา, “ปัจจัยที่มีผลต่อการธ ารงรักษาบุคลากร : ศึกษาเฉพาะกรณีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค”, 
วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๔), 
หน้า ๙๗. 
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ทุ่มเทความสามารถเพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย, ด้านความเชื่อมั่นในค่านิยมและเป้าหมายขององค์กร
โดยรวม และด้านความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
ซึ่งสอดคล้องกับเนตรนภา นันทพรวิญญู7 ซึ่งพบว่าปัจจัยที่ท าให้ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ากัดคือสถานภาพ 

๓.๔. พนักงานโรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์ นครปฐมที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นด้านท่านภูมิใจเลือกท างานที่นี่ แม้ท่านมีโอกาสเลือกท่ีอ่ืนที่ดีกว่า, ด้านท่านเป็นพนักงานที่คอย
ปกป้องชื่อเสียงของบริษัทเสมอ, ด้านนโยบายบริษัทสอดคล้องกับความต้องการของท่าน , ด้านท่าน
ยอมรับในเป้าหมายของบริษัทถือเป็นส่วนหนึ่งของการท างาน , ด้านท่านมีความเชื่อมั่นในเป้าหมาย
ของบริษัท, ด้านท่านทุ่มเทความสามารถเพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย , ด้านท่านเต็มใจทุกอย่างที่ได้รับ
มอบหมาย เพ่ือให้ท่านได้ท างานอยู่ในบริษัทนี้ตลอดไป, ด้านความต้องการที่จะเป็นสมาชิกขององค์กร
ต่อไปโดยรวม, ด้านความเชื่อมั่นในค่านิยมและเป้าหมายขององค์กรโดยรวม, ด้านความเต็มใจในการ
ปฏิบัติในองค์กรโดยรวม และด้านความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ ๐.๐๕ 

๓.๕. พนักงานโรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์ นครปฐมที่มีจ านวนปีที่ท างานในองค์กรต่างกัน 
มีความคิดเห็นด้านความผูกพันต่อองค์กรในทุกด้านไม่แตกต่างกัน 

๓.๖. พนักงานโรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์ นครปฐมที่มีเหตุผลที่เข้าท างานต่างกัน มีความ
คิดเห็นด้านท่านตั้งใจท างานที่องค์กรนี้จนเกษียณอายุงาน, ด้านท่านเต็มใจทุกอย่างที่ได้รับมอบหมาย 
เพ่ือให้ท่านได้ท างานอยู่ในบริษัทนี้ตลอดไป และด้านความต้องการที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

จากข้อความข้างต้น จึงยอมรับสมมติฐานว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา และเหตุผลที่เข้าท างาน มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานโรงแรม ไมด้าทวารวดี 
แกรนด์ นครปฐม 

๔. จากผลการวิเคราะห์สมการถดถอยด้านปัจจัยจูงใจ พบว่ามีตัวแปรอิสระ ๒ ตัวแปร จาก
ตัวแปรอิสระทั้งหมด ๑๐ ตัวแปร เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานโรงแรม ไมด้า
ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม เนื่องจากมีค่านัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่า ๐.๐๕ ประกอบด้วยตัวแปร ท่าน
เป็นพนักงานที่คอยปกป้องชื่อเสียงของบริษัทเสมอ มีค่านัยส าคัญเท่ากับ ๐.๐๑๑ และท่านเป็น
พนักงานที่คอยปกป้องชื่อเสียงของบริษัทเสมอ มีค่านัยส าคัญเท่ากับ ๐.๐๐๔ จึงยอมรับสมมติฐานว่า
ปัจจัยจูงใจมีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานโรงแรม ไมด้าทวารวดี แกรนด์ นครปฐม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ ๐.๗๓๓ และ
สามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ร้อยละ ๕๓.๘๐ 

                                                           

7เนตรนภา นันทพรวิญญู, “ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด”, รายงานวิจัย. คณะบริหารธุรกิจ: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ๒๕๕๑. 
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๕. จากผลการวิเคราะห์สมการถดถอยด้าน พบว่ามีตัวแปรอิสระ ๓ ตัวแปร จากตัวแปรอิสระ
ทั้งหมด ๑๐ ตัวแปร เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานโรงแรม ไมด้าทวารวดี แก
รนด์ นครปฐม เนื่องจากมีค่านัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่า ๐.๐๕ ประกอบด้วยตัวแปร ท่านเป็น
พนักงานที่คอยปกป้องชื่อเสียงของบริษัทเสมอ มีค่านัยส าคัญเท่ากับ ๐.๐๒๒, ท่านมีความเชื่อมั่นใน
เป้าหมายของบริษัท มีค่านัยส าคัญเท่ากับ ๐.๐๐๑ และท่านเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือให้บริษัท
ประสบความส าเร็จ มีค่านัยส าคัญเท่ากับ ๐.๐๔๗ จึงยอมรับสมมติฐานว่าปัจจัยธ ารงรักษามีอิทธิพล
ต่อความผูกพันของพนักงานโรงแรม ไมด้าทวารวดี แกรนด์ นครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.791 และสามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์ได้ร้อยละ 62.60 

6. ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงาน โรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์ 
นครปฐม ท าให้ได้ข้อเสนอแนะซึ่งอาจเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่
ผู้ที่สนใจ 

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1.1ฃ๑ ควรศึกษาแนวทางในด้านความส าเร็จของงาน พนักงานของโรงแรมควรได้รับการ
ฝึกอบรม สามารถน าความรู้ที่เรียนมาไปปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าแก่ตนเอง ท างานได้เสร็จ
สิ้นประสบผลส าเร็จอย่างดี สามารถแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานและรู้จักป้องกันปัญหาที่เกิดข้ึน 

1.2 ควรศึกษาแนวทางในด้านผลตอบแทน จ่ายค่าตอบแทนโดยยึดหลักว่าพนักงานทุกคนจะ
ได้รับการจ่ายอย่างเป็นธรรม โดยค านึงถึงความสามารถในการท างาน ความพยายามในการท างานไป 
จนถึงการแสวงหาความรู้ และทักษะเพ่ิมเติมเพ่ือน ามาใช้ในการท างาน 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 

ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการศึกษาปัจจัยในความผูกพันขององค์กรเพ่ือน าไปเป็นประโยชน์ไปใช้ใน
การพัฒนา องค์กร พัฒนางาน และการบริหารจัดการบุคลากรภายในองค์กรการธ ารงรักษาพนักงานมี
คุณค่าเป็นพิเศษ  ท าให้องค์การมีบุคลากรที่ดีมีความสามารถและความช านาญจัดเจนเพ่ิมจ านวนมาก
ขึ้นอยู่เรื่อยๆ ลดอัตราการเข้าออกงาน  ท าให้ไม่ต้องมีภาระในการสอนงานพนักงานใหม่  เกิดทีมงาน
ที่มั่นคงมีความรักความผูกพันและเข้าใจกัน  เพราะหากองค์การสามารถตอบสนอง จุดมุ่งหมายของ
พนักงานในองค์กรได้แล้ว พนักงานก็จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนองค์กรของตนเองและใน ที่สุด
องค์การก็จะสามารถบรรลุถึงเป้าหมายได้ 
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