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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งจ าแนกตามความพึงพอใจในงานของพนักงาน การรับรู้
การสนับสนุนจากองค์กร ความผูกพันต่อองค์กร และการคงอยู่ของพนักงาน กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ 
พนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จ านวน 384 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัยคือ แบบสอบถามที่มีค่าความเช่ือมั่น 0.928 สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และ                      
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ต่อ
เดือนอยู่ระหว่าง 15,000 – 21,999 บาท และมีประสบการณ์การท างานระหว่าง 1-5 ปี โดยมีระดับความคิดเห็นต่อ
ความพึงพอใจในงานของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับสูง การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรของพนักงาน โดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับสูง และการคงอยู่ของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับสูง 
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในงานของพนักงานที่ประกอบไปด้วย การจ่ายค่าตอบแทน 
ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน การปฏิบัติงาน และโอกาสในความก้าวหน้าส่งผล
ต่อการคงอยู่ของพนักงาน การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรประกอบไปด้วย ความยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารองค์กร นโยบายการให้ความสนับสนุนและช่วยเหลือจากหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา และ รางวัลและ
สภาพแวดล้อมในการท างานส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน และความผูกพันต่อองค์กรที่ประกอบไปด้วยความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร การเข้ามามีส่วนรวมในองค์กร ความจงรักภักดีต่อองค์กรส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน 
 
ค าส าคัญ: การคงอยู่ พนักงานโรงแรม โควิด-19 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research are to study the factors influencing the persistence of Bangkok 
hotel staff affected by the COVID-1 9  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. 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. 
 
Keywords: Persistence, Hotel Staff, COVID-19 
 

บทน า 
ในรอบปีที่ผ่านมาได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจซบเซาไปทั่วโลกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

(องค์กรอนามัยโลก, 2563) ส่งผลท าให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้อต่อการท่องเที่ยว เพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19นี้จะยังไม่มีการใช้ยาและวัคซีนทางการแพทย์ที่ท าให้เกิดประสิทธิผลในการรักษา ยังคงเป็นการรักษาตามอาการ
ของผู้ป่วย และเช้ือยังเกิดการแพร่ระบาดได้ง่ายมากเช่นกัน ท าให้รัฐบาลในหลายประเทศทั่วโลกต้องใช้มาตรการที่ไม่ใช่
ทางการแพทย์จนถึงการใช้วิธีแทรกแซงแบบเข้มงวดด้วยกฎระเบียบ เช่น การออกมาตรการปิดเมือง (Lockdown) เพื่อ
ควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศ ส่งผลให้จ านวนนักท่องเที่ยวหดตัวลงเป็นประวัติการ์ณ โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก อาทิ ประเทศไทยที่จ านวนนักท่องเที่ยวลดลงไปถึง 83.2% เมื่อเทียบกับในปี พ.ศ. 2562 (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, 
2563) ธุรกิจโรงแรมที่เป็นธุรกิจที่มีการจ้างงานเป็นจ านวนมากจึงเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดผล
ต่อเนื่องไปถึงคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน ผู้ประกอบการโรงแรมและพนักงานของโรงแรมที่
ได้รับผลกระทบจึงได้มีการปรับตัวเป็นอย่างมาก เช่น ลดราคาห้องพัก ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการโดยการให้บริการ 
work from hotel แก่ผู้ที่ต้อง work from home นอกจากนี้หลายโรงแรมยังได้ร่วมมือกับสถานพยาบาลหรือ
โรงพยาบาลเพื่อให้บริการเป็นที่กักตัวในกรุงเทพฯและปริมณฑล (Alternative State Quarantine: ASQ) หรือ การ
ให้บริการเป็นสถานพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) รวมไปถึงหารายได้เพิ่มจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันจากการที่ไป
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ร่วมมือกับ Application สั่งอาหารออนไลน์จากร้านอาหารในโรงแรม ขณะเดียวกันก็มีโรงแรมหลายแห่งจ าเป็นต้องปิด
กิจการ เป็นต้น 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษาเกี่ยวกับ “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงาน
โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19” โดยผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษาความพึงพอใจ
ในการท างาน การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร และความผูกพันต่อองค์กรที่มีผลต่อการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อให้พนักงานโรงแรมที่มีประสบการ์ณและความช านาญ
ยังคงมีขวัญและก าลังใจที่จะยังคงท างานอยู่กับโรงแรมที่มอบผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดีในช่วงสถานการณ์โควิด -19 
อาทิ ค่าบริการ (Service Charge) สิทธิการรักษาพยาบาล และส่วนสมทบของนายจ้างจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เป็น
ต้น และน านโยบายแผนรองรับหรือช่วยเหลือของโรงแรมให้เป็นแนวทางในการให้การเยียวยาพนักงานในโรงแรมที่ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว อันจะส่งผลให้การท่องเที่ยวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครฟื้นคืนกลับมามีชีวิตอีกครั้งและมี
ความยั่งยืนต่อไป 
 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับและปัจจัยของความพึงพอใจในงานที่มีผลต่อการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขต

กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 
2. เพื่อศึกษาระดับและปัจจัยของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรที่มีผลต่อการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมใน

เขตกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 
3. เพื่อศึกษาระดับและปัจจัยของความผูกพันต่อองค์กรที่มีผลต่อการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขต

กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ความพึงพอใจในงานของพนักงานส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครที่ได้รับ

ผลกระทบจากสถานการ์ณโควิด-19 
2. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครที่ได้รับ

ผลกระทบจากสถานการ์ณโควิด-19 
3. ความผูกพันต่อองค์กรส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจาก

สถานการ์ณโควิด-19 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน ธนชัย ยมจินดา (2544) ที่ได้กล่าวไว้ว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมี

ส่วนเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านต่างๆ ท่ีสามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือช้ีบ่งช้ีถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานได้ คือ การจ่ายค่าตอบแทน ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน สภาพวดล้อมในการท างาน การ
ปฏิบัติงาน และ โอกาสในความก้าวหน้า 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร Rhoades & Eisenberger (2002) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การ
สนับสนุนจากองค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน ในทางกลับกัน การรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์กรก็มีความสัมพันธ์ทางลบกับการถอนพฤติกรรม เช่น การขาดงาน การส่งงานไม่ทันก าหนดและการ
ลาออก ซึ่งการรับรู้การสนับสนุนนั้นจะประกอบไปด้วย ความยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร 



4 
 

นโยบายการให้ความสนับสนุนและช่วยเหลือจากหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา และ  รางวัลและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

ทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร Buchanan (1974) ที่กล่าวไว้ว่า ความผูกพัน คือความรู้สึกเป็นพวก
เดียวกัน ความผูกพันที่มีต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร และการปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเอง เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ซึ่งความผูกพันต่อองค์กร จะประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ ความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร การเข้ามามีส่วนรวมในองค์กร และ ความจงรักภักดีต่อองค์กร 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการคงอยู่ในงาน Taunton,  Krampitz, & Wood (1989) พบว่าปัจจัยที่ท าให้บุคลากรมีความ
ตั้งใจอยู่กับองค์กร คือ บุคลากร เช่น โอกาสที่พนักงานจะได้โยกย้ายงานไปที่ดีกว่า การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน                
วุฒิการศึกษา และภาระครอบครัว, หน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น การปฏิบัติหน้าที่ในภาระงานที่ได้รับ และการมีส่วนใน
การติดต่อสื่อสาร สิ่งที่ได้รับจากองค์กร เช่น ค่าตอบแทน ความยุติธรรม ความเสมอภาค และความก้าวหน้าในการได้
เลื่อนต าแหน่ง และ ผู้บริหาร เช่น ภาวะผู้น าของผู้บริหาร และการให้นโยบายที่ให้โอกาส ความช่วยเหลือและเยียวยา            
แก่พนักงานในองค์กร 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-

19 จ านวน 292,604 คน (ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติที่สามารถรวบรวมได้เมื่อปี 2563) 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ พนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โค

วิด-19 (2563) เนื่องจากทราบจ านวนที่แน่นอนจึงท าการก าหนดหลุ่มตัวอย่างได้อยากการใช้สูตรของ เครจซี่และมอร์
แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ออกมาได้ทั้งสิ้น 384 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้การแจกแบบสอบถามให้แก่พนักงานโรงแรมที่ท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 384 ชุด ซึ่งแบ่งค าถามออกเป็น ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจใน
งานของพนักงาน ส่วนที่ 3 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร ส่วนที่ 4 ความผูกพันต่อองค์กร และ ส่วนท่ี 5 การคงอยู่ใน
องค์กรของพนักงานท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าเสนอผลตามความมุง่หมายของงานวิจัย โดยสามารถแบ่งการน าเสนอออกมาได้ 
2 ส่วน คือ 1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive statistic) จากแบบสอบถามทั้ง 5 ส่วน โดยใช้โดยใช้สถิติพื้นฐาน 
คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการค านวณเพื่อได้ค่ามาวิเคราะห์เป็นข้อมูลเชิงพรรณนา 2. 
การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) ใช้ทดสอบสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งจะใช้วิธีวิเคราะห์ความถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2560, น.173) 
 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยสถิติเชิงพรรณนา ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ รายได้ต่อเดือน โดยการหาความถี่ และค่าร้อยละ 
 พบว่า พนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วยใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.5, มีอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 73.4, สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 
87.5, มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 84.4, มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15 ,000 – 21,999 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 57.8 และ มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 75 
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้านความพึงพอใจในงาน การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร 
และความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) โดยมีรายละเอียดทั้งหมด 4 ส่วน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.87 (S.D. = 0.95) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ในด้านเพื่อนร่วมงานมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย  4.24 (S.D. = 0.79) รองลงมาคือ ด้านการปฏิบัติงานในค่าเฉลี่ย 4.10               
(S.D. = 0.85), ด้านโอกาสในความก้าวหน้า ที่ค่าเฉลี่ย 3.91 (S.D. = 0.84), ด้านผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา ท่ีค่าเฉลี่ย 
3.84 (S.D. = 1.12), ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ที่ค่าเฉลี่ย 3.78 (S.D. = 1.00) และด้านการจ่ายค่าตอบแทน           
ในภาพรวมความคิดเห็นระดับปานกลางเพียงเท่านั้น ที่ค่าเฉลี่ย 3.36 (S.D. = 1.11) ตามล าดับ 

การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.76 (S.D. = 0.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นในด้านรางวัลและสภาพแวดล้อมในการมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 3.82 (S.D. = 1.05) รองลงมา คือ นโยบายให้
ความสนับสนุนและความช่วยเหลือจากหัวหน้างาน ที่ค่าเฉลี่ย 3.78 (S.D. = 1.05) และล าดับสุดท้ายคือ ด้านความ
ยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร ท่ีค่าเฉลี่ย 3.75 (S.D. = 1.02) 

ความผูกพันต่อองค์กร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.80 
(S.D. = 0.97) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในด้านการเข้ามามีส่วนร่วม                   
ในองค์กร มากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 3.91 (S.D. = 0.91) รองลงมาคือ ด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร ที่ค่าเฉลี่ย 3.87                
(S.D. = 0.98) และล าดับสุดท้ายคือ ด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กร ท่ีค่าเฉลี่ย 3.61 (S.D. = 1.03) 

การคงอยู่ของพนักงาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.62 
(S.D. = 1.07) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในด้านองค์กรมากท่ีสุด ที่ค่าเฉลี่ย 
3.74 (S.D. = 1.03) รองลงมาคือ ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ค่าเฉลี่ย 3.69 (S.D. = 1.06), ด้านบุคลากร ที่ค่าเฉลี่ย 
3.55 (S.D. = 1.12) และ ด้านผู้บริหาร ท่ีค่าเฉลี่ย 3.49 (S.D. = 1.05) ตามล าดับ 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่  1 ความพึงพอใจในงานของพนักงานส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขต

กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากสถานการ์ณโควิด-19 
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ความถดถอย (Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise ระหว่างปัจจัยของความ

พึงพอใจในงานของพนักงานกับการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯที่ได้รับผลกระทบจากสถานการ์ณโควิด-19 
ที่ประกอบไปด้วย การจ่ายค่าตอบแทน ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน                
การปฏิบัติงาน และ โอกาสในความก้าวหน้า พบว่า การพยากรณ์ความพึงพอใจในงานของพนักงานโรงแรมในเขต
กรุงเทพฯ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.679 ค่า 
Adjusted R Square มีค่าเท่ากับ 0.461 แสดงว่าตัวแปรพยากรทั้งหมด 6 ตัว เป็นตัวแปรอิสระที่สามารถร่วมกัน
พยากรณ์ความพึงพอใจในงานของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ได้ร้อยละ 
45.3 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R²) เท่ากับ 0.461 หรือคิดเป็นร้อยละ 46.1 เป็นค่าที่มากที่สุด และมีความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.411 
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 จากสมการคะแนนมาตรฐานพบว่า สภาพแวดล้อมในการท างาน ส่งผลต่อ การคงอยู่ของพนักงานโรงแรมใน
เขตกรุงเทพฯที่ได้รับผลกระทบจากสถานการ์ณโควิด-19 สูงสุด (beta = 0.272) รองลงมาคือ โอกาสในความก้าวหน้า 
(beta = 0.268) การจ่ายค่าตอบแทน (beta = 0.164) ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา (beta = 0.117) เพื่อนร่วมงาน 
(beta = 0.052) และ การปฏิบัติงาน (beta = 0.016) ตามล าดับ 

สมมติฐานที่  2  การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากสถานการ์ณโควิด-19 

เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ความถดถอย (Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise ระหว่างปัจจัยของการ
รับรู้การสนับสนุนจากองค์กรกับการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯที่ได้รับผลกระทบจากสถานการ์ณ               
โควิด-19 ที่ประกอบไปด้วยความยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร นโยบายการให้ความสนับสนุนและ
ช่วยเหลือจากหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา และ รางวัลและสภาพแวดล้อมในการท างาน พบว่า การพยากรณ์การรับรู้
การสนับสนุนจากองค์กรของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.771 ค่า Adjusted R Square มีค่าเท่ากับ 0.591 แสดงว่าตัวแปรพยากร
ทั้งหมด 3 ตัว สามารถร่วมกันพยากรณ์การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ได้ร้อยละ 59.1 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R²) เท่ากับ 0.594 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 59.4 เป็นค่าที่มากท่ีสุด และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.355 

จากสมการคะแนนมาตรฐานพบว่า นโยบายการให้ความสนับสนุนและช่วยเหลือจากหัวหน้างานหรือ
ผู้บังคับบัญชา ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯที่ได้รับผลกระทบจากสถานการ์ณโควิด-19 สูงสุด 
(beta = 0.459) รองลงมาคือ ความยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร (beta = 0.340) และล าดับ
สุดท้ายคือ รางวัลและสภาพแวดล้อมในการท างาน (beta = 0.038) ตามล าดับ 

สมมติฐานที่ 3 ความผูกพันต่อองค์กรส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการ์ณโควิด-19 

เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ความถดถอย (Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise ระหว่างปัจจัยของความ
ผูกพันต่อองค์กรกับการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯที่ได้รับผลกระทบจากสถานการ์ณโควิด-19 ท่ีประกอบ
ไปด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร การเข้ามามีส่วนรวมในองค์กร และ ความจงรักภักดีต่อองค์กร พบว่า การ
พยากรณ์การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -
19 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.773 ค่า Adjusted R Square มีค่าเท่ากับ 0.594 แสดงว่าตัวแปรพ
ยากรทั้งหมด 3 ตัว พบว่า ตัวแปรอิสระที่สามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในเขต
กรุงเทพฯที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ได้ร้อยละ 59.4 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R²) เท่ากับ 
0.597 หรือคิดเป็นร้อยละ 59.7 เป็นค่าที่มากที่สุด และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ของการพยากรณ์ 
เท่ากับ 0.354 

จากสมการคะแนนมาตรฐานพบว่า ความจงรักภักดีต่อองค์กร ส่งผลต่อ การคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขต
กรุงเทพฯที่ได้รับผลกระทบจากสถานการ์ณโควิด-19 สูงสุด (beta = 0.347) รองลงมาคือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ
องค์กร (beta = 0.317) และล าดับสุดท้ายคือ การเข้ามามีส่วนร่วมในองค์กร (beta = 0.162) ตามล าดับ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ปัจจัยด้านความพึงพอใจในงานที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงาน จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม

ด้านความพึงพอใจในงานของพนักงานท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-19 แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจในงานของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 3.9261 และ
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจ่ายค่าตอบแทน ในภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.36 
(S.D. = 1.11), ด้านผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา ในภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84 (S.D. = 1.12), 
ด้านการปฏิบัติงานในภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.77 (S.D. = 1.09), ด้านโอกาสในความก้าวหน้า 
ในภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.91 (S.D. = 0.84), ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ในภาพรวม
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.78 (S.D. = 1.00), ด้านเพื่อนร่วมงาน ในภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับ             
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.24 (S.D. = 0.79) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยหรือทฤษฎีของ นาเดีย อับดุลเร๊าะมัน , โสรยา สามะ, 
มุรนี ดามิ และวัชระ ขาวสังข์ (2564) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจการบริหารงานกองคลัง                  
ในสถานการณ์โควิด 19 ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ผลการวิจัย พบว่า ความ
พึงพอใจการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิงในสถานการณ์โควิด 19 โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบ
ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงานเนื่องจากเกิดการระบาดของโควิด -19 ไปทั่วโลก รวมถึงพื้นที่ในประเทศไทย               
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานท่ัวทุกท่ี พนักงานจึงไม่สามารถปฏิบัติงานได้ส่งผลให้รายได้ลดลง 

2. ปัจจัยด้านการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรของพนักงานที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงาน จากการวิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสอบถามด้านความพึงพอใจในงานที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แสดงใหเ้ห็นว่า ความพึงพอใจในงานของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีค่าเฉลี่ย 
3.9261 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านนโยบายการให้ความสนับสนุนและความช่วยเหลือจากหัวหน้างาน        
ในภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.78 (S.D. = 1.05), ด้านรางวัลและสภาพแวดล้อมในการท างาน              
ในภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.82 (S.D. = 1.05), ด้านความยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารองค์กร ในภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.75 (S.D. = 1.02) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยหรือทฤษฎี
ของ กิตติพร เนาว์สุวรรณ, นภชา สิงห์วีรธรรม และนวพร ด าแสงสวัสดิ์ (2563) ท่ีศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการ
รับรู้ความรุนแรงของโรคต่อบทบาทการด าเนินงานควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในประเทศไทย พบว่า การรับรู้ความรุนแรงของโรคติดเชื้อโควิด-19 ของ อสม. อยู่ใน
ระดับมากที่สุด บทบาทการด าเนินงานควบคุมเช้ือโควิด -19 ในชุมชนของ อสม. อยู่ในระดับมาก และการรับรู้ความ
รุนแรงของโรคติดเชื้อโควิด-19 มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับบทบาทการด าเนินงานควบคุมโรคติดเช้ือโค
วิด-19 ในชุมชนของอสม. และสามารถท านายบทบาทการด าเนินงานควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนของ อสม. ได้
ร้อยละ 17.30 (R2 = 0.173) 

3. ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงาน จากการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามด้านความผูกพันต่อองค์กรที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์โควิด-19 แสดงให้เห็นว่า ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 3.8177 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร ในภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
3.87 (S.D. = 0.98) ด้านการเข้ามามีส่วนร่วมในองค์กร ในภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.91                
(S.D. = 0.91) ด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กร ในภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.61                     
(S.D. = 1.03) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยหรือทฤษฎีของ ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ (2562) ได้ท าการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของ
ความผูกพันต่อองค์กรและคุณภาพชีวิตการท างานที่มีต่อการธ ารงรักษาพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตจังหวัดภูเก็ต 
ผลสรุปออกมาว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ต าแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความผูกพันต่อองค์กร และคุณภาพชีวิต
ในการท างานที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาพนักงานของโรงแรมระดับ 5 ดาว โดยระดับผู้บริหารจะมีระดับ
ความคิดเห็นในการธ ารงรักษาพนักงานมากที่สุด ซึ่งอาจเกิดจากผลตอบแทน โอกาส และสวัสดิการในการท างานที่
แตกต่างกัน รองลงมา คือ หัวหน้า และระดับทั่วไป ตามล าดับ ส่วนปัจจัยของพนักงานด้านเพศ และประสบการณ์ในการ
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ท างานไม่มีผลกระทบต่อการรกัษาพนักงาน และอายุกับระดับการศึกษาก็ไม่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาของพนักงาน อาจ
เนื่องมาจากการท างานในโรงแรมมีระเบียบ ข้อบังคับ สวัสดิการที่ไม่ต่างกันระหว่างเพศ อายุและระดับการศึกษา 

4. ปัจจัยด้านการคงอยู่ของพนักงานที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการคงอยู่ของ
พนักงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.62 (S.D. = 1.07) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านองค์กร 
ในภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.74 (S.D. = 1.03), ด้านผู้บริหาร ในภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 3.49 (S.D. = 1.05), ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ ในภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.69 
(S.D. = 1.06), ด้านพนักงาน ในภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.55 (S.D. = 1.12) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยหรือทฤษฎีของ คณากร สุขคันธรักษ์ (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ อิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับ
องค์กรที่มีต่อความตั้งใจอยู่กับองค์กรผ่านความผูกพันของพนักงาน ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ
กับความมุ่งมั่นต่อองค์กรมากท่ีสุด ข้อมูลด้านความผูกพันของ พนักงานต่อองค์กร พบว่า พนักงานอุทิศตนให้กับงานมาก
ที่สุด และข้อมูลด้านความตั้งใจอยู่กับองค์กร พบว่า พนักงานมีความตั้งใจอยู่กับองค์กรระดับปานกลาง นอกจากนี้ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์กรในด้านการยอมรับอ านาจซึ่งกันและกัน และด้านความ
พึงพอใจ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์กรใน
ด้านความไว้วางใจ และด้านความมุ่งมั่น มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
นอกจากน้ีความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจอยู่กับองค์กร 
 

ข้อเสนอแนะ 
เนื่องด้วยทรัพยากรที่มีค่าที่สุดที่ท าให้องค์กรสามารถขับเคลือ่นต่อไปให้บรรลเุป้าหมายได้ ก็คือ พนักงาน ดังนั้น

จากผลการศึกษาครั้งนี้จึงสามารถน าไปใช้เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสร้างความพึงพอใจในงาน , การรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์กร , ความผูกพันต่อองค์กร และรักษาพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-19 ให้สามารถคงอยู่ในองค์กรต่อไปได้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 น้ี และผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะเพื่อ
เป็นแนวทางในการรักษาพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพฯที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ได้ดังนี ้

1. จากการศึกษา พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท างานและภาระหน้าที่
ขณะปฏิบัติงานอยู่ในระดับความพึงพอใจน้อย ส่งผลให้พนักงานมีความพึงพอใจในงานและระดับการคงอยู่ในองค์กรน้อย
ไปด้วย เนื่องจากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ท าให้องค์กรอาจมีการปรับโครงสร้างภายในองค์กรเพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่าย หรือการปิดบางแผนกตามมาตรการของรัฐ เช่นห้องอาหารหรือการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการลด
จ านวนพนักงาน ส่งผลให้พนักงานมีความพึงพอใจในงานและระดับการคงอยู่ในองค์กรน้อยลงจากการที่ต้องรับภาระงาน
จากหน้าที่อื่นเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น องค์กรควรให้ความส าคัญกับเป้าหมายของพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นตัวแปรที่ส าคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรโดยรวมกับ
พนักงาน 

2. จากการศึกษา พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้รับค่าตอบแทน เช่น เงินเดือน หรือ                
ค่าล่วงเวลา ตลอดจนสวัสดิการในระดับความพึงพอใจท่ีน้อย ส่งผลให้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับย้ายองค์กรในระดับท่ีน้อยไป
ด้วยเช่นกัน ดังนั้น ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาควรให้ค่าตอบแทน หรือมีเงินค่าชดเชยให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบ
จากการถูกสั่งพักงานหรือถูกลดค่าแรงให้เหมาะสมเพื่อให้พนักงานมีรายได้พอเพียงต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน และ
ช่วยเพิ่มแรงกระตุ้นให้พนักงานมีแรงผลักดันในการท างานและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งข้ึน  
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานในองค์กรธุรกิจประเภทอื่น ๆ ท่ีได้รับผลกระทบจากจาก
สถานการณ์โควิด-19 ด้วยเช่นกัน 

2. ควรศึกษาแนวทางหรือวิธีในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโควิด-19 และยังคง
สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ในสถานการณ์โควิด-19 ท่ีอนาคตอาจเป็นโรคท้องถิ่น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุลว่งไปไดด้้วยดจีากความเมตตากรณุาช่วยเหลือและความเอาใจใส่อย่างดี ตลอดจนการ

ให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็นส าหรับการปรับแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆที่เป็นประโยชน์จาก อาจารย์ ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ 
รวมทั้งขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่ืนสุมล บุนนาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญณ์ระวี อนันตอัครกุล และ 
อาจารย์ ดร.ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นกรรมการสอบสารนิพนธ์และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม              
อันเป็นประโยชน์ต่อการท างานวิจัยในครั้งนี้ 

ขอบคุณเพื่อนนักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม  รวมไปถึงขอบพระคุณ
บุคลากรของคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมและบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่คอยช่วยเหลือและ
สนับสนุนด้านข้อมูลและค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ต่อสารนิพนธ์ฉบับนี้ด้วยดีตลอดมา 

ขอขอบพระคุณพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทุกท่านที่
ได้ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

คุณงามความดีและประโยชน์อันพึงจะเกิดจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่ บิดา มารดา และญาติพี่น้อง
ในครอบครัวอันเป็นท่ีรักยิ่ง คณาจารย์ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่คอยสนับสนุนและช่วยเหลือจนประสบความส าเร็จ 
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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