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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นี้ มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาความสมัพนัธข์องความเครยีดและลกัษณะงานกบัความภกัดต่ีอ
องคก์รของพนกังานสว่นหน้าของโรงแรมระดบั 3 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่าง คอื พนกังานสว่นหน้า
ของโรงแรมระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เครื่องมอืที่ใช้ คอื แบบสอบถาม ที่มรีะดบั
ความเชื่อมัน่เท่ากับ 0.706 - 0.906 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบสถิตค่ิาทแีละการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่าย
ของเพยีรส์นั  
 ผลการวจิยั พบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 28-37 ปี มสีถานภาพ
โสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 35,001 บาทขึ้นไป และมีระยะเวลาท างานในองค์กร             
ปจัจุบนั 1-2 ปี 2) ด้านความเครยีดในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัต ่า 3) ด้านลกัษณะงานโดยรวมอยู่ในระดบั                
เหมาะสมมาก 4) ดา้นความภกัดต่ีอองคก์รโดยรวมอยู่ในระดบัสงู 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) เพศแตกต่างกันมีความภักดีต่อองค์กร ไม่แตกต่างกนั 2) อายุ
แตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองค์กร แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพบว่าพนักงานที่ม ี
อายุ 18 - 27 ปี มีความภกัดต่ีอองค์กรมากที่สุด 3) สถานภาพแตกต่างกนั มคีวามภักดต่ีอองค์กร แตกต่างกนั 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนักงานที่มีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ มีความภักดีต่อ
องค์กรมากที่สุด 4) ระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มีความภักดีต่อองค์กร แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ              
ทีร่ะดบั 0.05 โดยพบว่า พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมคีวามภกัดต่ีอองคก์รมากทีส่ดุ 5) รายได้
ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ไม่แตกต่างกัน 6) อายุงานแตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร 
แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนักงานที่มีอายุงาน 3 - 4 ปี มีความภักดีต่อองค์กร            
มากที่สุด 7) ความเครยีดในการท างานโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์ับความภกัดต่ีอองค์กรทศิทางเดยีวกนัในระดบั
ปานกลาง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 8) ลกัษณะงานโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์ร
ทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ค าส าคญั: ความเครยีด พนกังานสว่นหน้า โรงแรมระดบัสามดาว 
 

ABSTRACT 
 
 The objectives of this research are to explore the relationship between work stresses and job 
descriptions in terms of loyalty to the organization. The sample consisted of four hundred employees of 
the front office department at three star hotels in Bangkok, using a questionnaire with a .95 coefficient of 
reliability. The data was analyzed using descriptive statistics, an independent sample t-test, One-way 
Analysis of Variance (ANOVA) and the Pearson correlation coefficient. 
 Base on the research, the following information was revealed: 1) the participants were mostly 
females, aged between twenty eight and thirty seven years old, a marital status of single, their 
educational level was a Bachelor’s degree with an income level of 35,001 and above, with one of two 
years of employment; 2) It is indicated low level of stress in workplace; 3) job description and workload 
were at a suitable level; 4) a high level of loyalty was found in most of the participants.    
 The results revealed the following 1) the demographic factors of gender did not have a 
significant relationship in terms of loyalty to the organization at a statistically significant difference of 95% 
confidence, which did not comply with the assumptions; 2) differences in terms of age had a significant 
effect on the loyalty of the organization, which complied with the assumptions. It was also indicated that 
the age of the sample age was between eighteen to twenty seven had the highest level of loyalty; 3) 
differences in terms of marital status has significant effect on loyalty of the organization. The highest 
loyalty was found in consumers with a marital status of widowed divorce, and separation; 4) differences 
in terms of educational level, with significant effects on loyalty of the organization with a statistically 
significant difference of 95% confidence, which complied with assumptions. The highest level of loyalty 
was found to be lower than a Bachelor’s degree; 5) the income factors made no difference in terms of 
loyalty to the organization at a statistically significant level of a 95% confidence level, which did not 
comply with assumptions; 6) differences in term of the duration of employment had a significant effect on 
the loyalty of the organization with a statistically significant difference at 95% confidence. It was revealed 
that three to four years of employment had the highest loyalty; 7) In terms of the relationship of work 
stress with loyalty to the organization. The results of analysis highlighted the fact that work stress had a 
medium relationship with loyalty to the organization; 8) Base on the relationship between job description 
with loyalty to an organization. The results of the analysis revealed that job descriptions had a medium 
relationship with the loyalty of the organization at a statistically significant difference of 95% confidence 
levels. 
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บทน า 
 ในการด าเนินงานหรอืกจิกรรมใดๆ กต็ามขององคก์ร ทีต่้องการจะประสบผลส าเรจ็โดยมเีป้าหมาย และ
วตัถุประสงค์ขององค์กรเป็นเป้าหมายหลกั ซึ่งทรพัยากรมนุษย์นัน้เป็นปจัจยัส าคัญในการผลกัดันให้องค์กร 
ประสบผลส าเร็จลุล่วง องค์กรใดที่มีการบริหารจดัการทรพัยากรที่ดีย่อมเป็นผลดีแก่องค์กร ความภักดีของ
พนักงานหรอืบุคลากรต่อองค์กรเป็นปจัจยัหน่ึงที่มคีวามส าคญัทีจ่ะท าใหบุ้คลากรยงัคงอยู่ และท างานกบัองคก์ร
ต่อไป และตอ้งการจะเป็นสว่นหนึ่งหรอืมสีว่นร่วมในการพฒันา และท าประโยชน์เพื่อองคก์รในอนาคต รวมทัง้ยงัมี
พฤตกิรรมอื่นๆ เช่น ความกระตอืรอืรน้ เอาใจใสผ่ลงาน เหน็ผลประโยชน์ของงานและบรษิทัเป็นหลกั 
 ความภกัดต่ีอองคก์รนัน้ เป็นความรูส้กึหรอืสภาวะจติใจของบุคคลทีม่ต่ีอองคก์ร มดีว้ยกนัทัง้หมด 4 ดา้น
ประกอบดว้ย ความภกัดดีา้นจติใจ ด้านความคงอยู่ ดา้นบรรทดัฐาน และดา้นพฤตกิรรม  ซึง่ในการศกึษางานวจิยั
ต่างๆนัน้ พบว่าบุคลากรที่ความภักดีด้านจิตใจสูงจะคงอยู่กับองค์กรเพราะเหตุผลที่ว่าอยากอยู่ (Want to) 
บุคลากรที่มคีวามภกัดต่ีอองค์กรด้านความคงอยู่จะอยู่กบัองค์กรเพราะเหตุผลคอืจ าเป็นต้องอยู่ (Need to) และ
ในทางกลบักันบุคคลที่มีความภักดีต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานสูงจะคงอยู่กบัองค์กรเพราะควรอยู่ (Ought to)              
(ธนพร แยม้สดุา, 2550: 1) 
 ในรอบหลายปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมต้นๆ  ที่สร้างรายได้ให ้                  
กบัประเทศเป็นอย่างมาก จะเหน็ไดว้่าจากรายงานของกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีาพบว่าตลาดนักท่องเทีย่ว
ต่างชาติเที่ยวไทยในช่วง 7 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา มีจ านวน 20.41 ล้านคน เติบโตร้อยละ 4.5             
เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ขณะทีน่กัท่องเทีย่วต่างชาตทิีเ่ขา้มาเทีย่วในประเทศไทยสรา้งรายไดก้ระจาย
ลงสู่ธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องเป็นมูลค่า 1.03 ล้านล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.1 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนั            
ของปีก่อน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , 2560) แนวโน้มธุรกิจโรงแรมปี พ.ศ. 2560 คาดว่ายงัคงเติบโต               
แต่จะเผชญิกบัการแขง่ขนัทีรุ่นแรงเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะโรงแรมขนาดกลางและขนาดเลก็อย่างไรกต็ามนายกสมาคม
โรงแรมไทย (Thai Hotels Association) คาดการณ์ธุรกิจโรงแรมปี พ.ศ. 2560 จะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10             
และอัตราการเข้าพักแรมเฉลี่ยสูงกว่าปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 67 จากจ านวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น 
ภาพรวมโรงแรม 3 ดาว คาดว่าแนวโน้ม“เตบิโต” เน่ืองจากการลงทุนในโรงแรมขนาดกลางและขนาดเลก็ยงัคงมอียู่
อย่างต่อเน่ือง เมื่อเปรยีบเทยีบกบัโรงแรมขนาดใหญ่ (ระดบั 4-6 ดาว) ส าหรบัการลงทุนสรา้งโรงแรมขนาดใหญ่ 
ในประเทศถอืว่าไม่ขยายตวัมากนกั เน่ืองจากอุปทานและการแขง่ขนัในประเทศอยู่ในระดบัสงูธุรกจิยงัมคีวามเสีย่ง
จากอุปทานทีย่งัมอียู่ค่อนขา้งมาก ประกอบกบัการเพิม่ขึน้ของทีพ่กัแรมขนาดกลางใหม่ๆ ทีม่คีุณภาพการบรกิาร
ไม่น้อยกว่า 4 ดาว แต่ราคาแค่ 3 ดาว รวมทัง้นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพมีพฤติกรรมที่ปรบัลดค่าใช้จ่ายลง                
ทัง้ค่าใชจ้่ายในการเขา้พกัและการซือ้สนิคา้ 
 โรงแรมขนาดกลางหรือโรงแรมในระดับ 3 ดาวในประเทศไทยหรือในเขตกรุงเทพมหานครนั ้น                    
มจี านวนเยอะมากทัง้เก่าและใหม่ ส่วนใหญ่จะเน้นการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ระดบักลางทีต่้องการเขา้มาพกัในราคา             
ทีไ่ม่แพงจนเกนิไปเมื่อเทยีบกบัโรงแรมระดบั 5 ดาว และการบรกิารนัน้กอ็าจจะไม่ดเีท่ากบัโรงแรมระดบั 5 ดาว 
แต่โรงแรมขนาดกลางนัน้กส็ามารถสรา้งความพงึพอใจใหลู้กคา้ได ้ท าใหม้ลีูกคา้เขา้มาพกัอยู่อย่างเสมอๆ ในส่วน
ของบุคลากรด้านส่วนหน้าของโรงแรมขนาดกลางหรอืโรงแรมระดบั 3 ดาวนัน้ก็จะมีโยกย้ายหรอืลาออกจาก
องค์การในอตัราที่น้อยกว่าโรงแรมขนาดใหญ่ กล่าวคอืมคีวามต้องการที่จะท างานในองคก์ารเป็นระยะเวลานาน 
จนท าใหไ้ม่อยากออกไปท างานในองคก์ารขนาดใหญ่ขึน้ 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่ อศึกษาเปรียบเทียบความภักดีของพนักงานส่วนหน้าของโรงแรมระดับสามดาวในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะสว่นบุคคล 
 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความเครยีดในการท างาน ดา้นบทบาทหน้าที่ ดา้นสมัพนัธภาพกบั
บุคคลอื่นในการปฏบิตังิาน ด้านความส าเรจ็และกา้วหน้าในงาน ดา้นโครงสรา้งและบรรยากาศองคก์ร และความ
ภกัดต่ีอองคก์รของพนกังานสว่นหน้าของโรงแรมระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะงานซึง่ประกอบดว้ย ความทา้ทายในการท างาน ความมอีสิระ
ในการท างาน การมสี่วนร่วมในการบรหิาร ความหลากหลายในการท างาน และความภกัดต่ีอองคก์รของพนกังาน
สว่นหน้าของโรงแรมระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. พนักงานส่วนหน้าของโรงแรมระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานครที่มปีจัจยัด้านประชากรศาสตร ์
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา รายได้ต่อเดอืน และอายุงาน ที่แตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอ
องคก์รแตกต่างกนั 
 2. ความเครยีดในการท างาน ด้านบทบาทหน้าที่ ด้านสมัพนัธภาพกบับุคคลอื่นในการปฏบิตัิงานด้าน
ความส าเรจ็และกา้วหน้าในงาน และดา้นโครงสรา้งและบรรยากาศองคก์รมคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์ร
ของพนกังานสว่นหน้าของโรงแรมระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. ลกัษณะงาน ดา้นความทา้ทายในการท างาน ดา้นความมอีสิระในการท างาน ดา้นการมสีว่นร่วมในการ
บรหิารและดา้นความหลากหลายในการท างานมคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์รของพนักงานส่วนหน้าของ
โรงแรมระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยความเครียดจากการท างาน (Job strain hypothesis) ทะนงศกัดิ ์ยิง่รตันสุข 
และคณะ (2544 : 18-19 อา้งองิจาก Stellman, 1998) กล่าวว่า ปฏกิริยิาตอบสนองร่างกายทีเ่รยีกว่าความเครยีด 
ไดแ้ก่ ความอ่อนเพลยี ความกระวนกระวายใจ การซมึเศรา้ และอาการเจบ็ป่วยนัน้ เกดิขึน้เมื่อบุคคลไดร้บัความ
กดดนัหรอืขอ้เรยีกร้องจากการท างานสูง (High psychological Of The Job) แต่มรีะดบัของการตดัสนิใจในการ
ท างานต ่า (Low Decision Latitude In TheTask) หรอืกล่าวอกีนัยหนึ่งไดว้่าความเครยีดเป็นผลมาจากการได้รับ
ความกดดันแต่ไม่สามารถเอาชนะความกดดันนัน้ได้ ความกดดันหรือข้อเรียกร้องจากงานเป็นความกดดัน               
ด้านจติใจ เช่น ปรมิาณงานมากหรอืท างานไม่เสรจ็ทนัก าหนดเวลา รวมทัง้ความกดดนัที่เกดิจากความขดัแย้ง 
สว่นบุคคลและความกลวัทีจ่ะถูกไล่ออกจากงาน เป็นตน้ แต่ไม่ไดห้มายรวมถงึงานหนกัในทางกายภาพ ส่วนระดบั
ของการตดัสนิใจในการท างานนัน้ หมายถงึความสามารถของบุคคลทีจ่ะควบคุมการท างานหรอืใช้ทกัษะของตน 
ซึง่ไม่ไดห้มายถงึการควบคุมผูอ้ื่น มาตรวดังานทีท่ า (Task Authority) และอสิระในการใชท้กัษะ (Skill Discretion) 
อ านาจเหนืองานที่ท าหมายถึงการที่บุคคลสามารถใช้ทกัษะในการท างานของตนได้อย่างเต็มที่และหลากหลาย
รวมทัง้สามารถประสานงานกบัผูม้อี านาจเหนือขึน้ไปไดอ้กีดว้ย 
 แนวคิดทฤษฎีการพฒันาแบบจ าลองลกัษณะงาน Richard Hackman และ Greg Oldham (อ านาจ    
ธรีะวนิช. 2553 : 453) กล่าวว่า การพฒันาแบบจ าลองลกัษณะงานสามารถน าไปใชใ้นการออกแบบงาน เพื่อสรา้ง
แรงจูงใจให้กับพนักงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ คือ ลักษณะงานหลัก             
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สภาพทางจติวทิยาที่ส าคญั และผลที่คาดว่าจะไดร้บัลกัษณะงาน (Core Job Characteristics) จะท าให้พนักงาน             
มแีรงจูงใจในการท างาน และน าไปสู่ผลลพัธ์ที่เกิดขึน้จากงาน ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่ 
ความหลากหลายของทกัษะ ความมีอตัลกัษณ์ของภาระงาน ความส าคัญของภาระงาน ความเป็นอิสระ และ               
ผลป้อนกลบัของงานดงันัน้ ลกัษณะงาน 5 ประการนี้ มผีลกระทบต่อแรงจูงใจ ความพอใจในงาน และมผีลท าให้
การปฏิบัติงานของบุคลากรสูงขึ้น เพราะลกัษณะนี้มีผลต่อสภาพจิตวิทยาที่ส าคัญ 3 ประการด้วยกัน ได้แก่ 
ประสบการณ์ทีม่คีุณค่าทีไ่ดร้บัจากตวังาน ประสบการณ์ทีม่คีุณค่าทีไ่ดร้บัจากความรบัผดิชอบในงาน และความรู้
ผลลพัธข์องงาน 
 ขะธณิยา หลา้สุวงษ์ (2545: 20 อ้างถึง จติตานันท์ สุขสวสัดิ ์2556 : 25) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความ
จงรกัภกัดต่ีอองคก์ร หมายถงึ บุคคลมคีวามเตม็ใจและอุทศิตวั อย่างมากต่อองคก์ร มคีวามผูกพนั มคีวามรูส้กึว่า
ตัวเองเป็นเจ้าของ มีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ภูมิใจและสนับสนุนองค์กร                 
ต่อสูป้กป้ององค์กรจากผู้ที่ต่อต้าน ตระหนักถึงด้านดขีององค์กรละเว้นการกล่าวร้ายแก่องค์กร มีความเชื่อถือ
ไว้วางใจและพร้อมที่จะช่วยเหลือองค์กร ความเต็มใจที่จะปฏิบัติตามผู้น า หรื อตามแนวทางขององค์กร               
อย่างซื่อสตัย ์มกีารกระท าเพื่อสง่เสรมิใหอ้งคก์รมคีวามผาสุก มคีวามปรารถนาและมคีวามตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตังิานอยู่
ในองค์กรต่อไป ถึงแม้ว่าจะมีความขัดแย้งกับสมาชิกภายในองค์กร หรือแม้มีทางเลือกอื่นที่ดึงดูดใจกว่า                  
กไ็ม่ลาออกจากงาน ซึง่แสดงถึงความรูส้กึทีม่คีวามสมัพนัธอ์ย่างแน่นแฟ้นของบุคคลกบัองคก์ร และมกีารรกัษา
สมัพนัธภาพระหว่างบุคคลกบัองคก์รไว ้ โดยปฏเิสธสิง่ทีม่าท าลายความสมัพนัธอ์นัน้ี 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 วิธีการสุ่มตวัอย่าง  
 ผู้วิจยัใช้วิธกีารเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage sampling) โดยมีขัน้ตอนการเลือก    
กลุ่มตวัอย่างดงันี้ 
 ขัน้ตอนท่ี 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยการจับสลากเขต
อตัราส่วน 10:1 จากทัง้หมด 50 เขต ได้ดงันี้ 1) เขตคลองเตย 2) เขตปทุมวนั 3) เขตวฒันา 4) เขตสาทร และ            
5) เขตสรุวงศ ์  
 ขัน้ตอนท่ี 2 ใช้วิธีก าหนดตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) เพื่อก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 
ที่ศึกษาโดยแบ่งตามสดัส่วนของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ได้จานวนของกลุ่มตัวอย่างแต่ละเขตในทัง้ 5 เขตๆ ละ           
8 โรงแรมๆ ละ 10 คน 
 ขัน้ตอนท่ี 3 ใช้วิธีก าหนดตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental  Sampling) โดยเลอืกกลุ่มตวัอย่างเท่าที่
จะหาไดค้รบตามช่วงเวลา หรอืสถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยผูศ้กึษาจะท าการเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างในแต่ละ
เขตโดยการแจกแบบสอบถามให้กับพนักงานส่วนหน้าของโรงแรมระดับสามดาวทัง้ 5 เขตจนกว่าจะครบ            
จ านวน 400 ชุด 
 การวิเคราะหข์้อมูล  
 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา โดยการใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพื่ออธบิายถงึลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา 
รายไดต่้อเดอืน และระยะเวลาในการท างาน 
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 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน เป็นสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานการวจิยัโดยสถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว และสถิติค่าสัมประสิทธิส์หสมัพันธ์อย่างง่าย             
ของ  เพยีรส์นั 
 
ผลการวิจยั 
 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณาลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
 เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.75 รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน                 
161 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.25 ตามล าดบั 
 อายุ ส่วนใหญ่มีอายุ 28 - 37 ปี จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.25 รองลงมา คือ อายุ 38 - 47 ปี 
จ านวน 83 คน คดิเป็นร้อยละ 20.75 อายุ 18 - 27 ปี จ านวน 58 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.50 และอายุ 48 ปีขึน้ไป 
จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.50 ตามล าดบั 
 สถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.25 รองลงมา คือ 
สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.75 และสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ 
จ านวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.00 ตามล าดบั 
 ระดบัการศกึษา สว่นใหญ่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 269 คน คดิเป็นรอ้ยละ 67.25 รองลงมา 
คือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.25 และต ่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 38 คน คิดเป็น             
รอ้ยละ 9.50 ตามล าดบั 
 รายได้ต่อเดอืน ส่วนใหญ่มรีายได้ต่อเดือน 35,001 บาทขึ้นไป จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.75 
รองลงมา คอื รายไดต่้อเดอืน 25,001 – 35,000  บาท จ านวน 154 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.50 และรายไดต่้อเดอืน
ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 25,000 บาท จ านวน 83 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.75 ตามล าดบั 
 อายุงาน ส่วนใหญ่มีอายุงาน 1 - 2 ปีจ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 รองลงมา คือ อายุงาน               
3 - 4 ปี จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.25 และอายุงาน 5 ปีขึ้นไป จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.25 
ตามล าดบั 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความเครียดในการท างานของพนักงานส่วนหน้าของโรงแรม              
ระดบัสามดาวในเขตกรงุเทพมหานคร 
 ความเครยีดในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัต ่า มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.72 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า
พนักงานมคีวามคดิเหน็ต่อความเครยีดในการท างานอยู่ในระดบัต ่า ทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสมัพนัธภาพกบับุคคลอื่น
ในการปฏิบตัิงาน ด้านความส าเรจ็และก้าวหน้าในงาน ด้านโครงสรา้งและบรรยากาศองค์กร และด้านบทบาท
หน้าที ่โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.76 3.72 3.71 และ 3.68 ตามล าดบั  
 ความเครยีดในการท างาน ดา้นบทบาทหน้าทีโ่ดยรวมอยู่ในระดบัต ่า มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.68 เมื่อพจิารณา
เป็นรายขอ้ พบว่าพนักงานมคีวามคดิเหน็ต่อความเครยีดในการท างาน ดา้นบทบาทหน้าที่ อยู่ในระดบัต ่า ทุกขอ้ 
ไดแ้ก่ ขอ้ปญัหาเฉพาะหน้าที่ต้องแกไ้ข ขอ้ความชดัเจนเกีย่วกบับทบาทหน้าที่ในการท างาน ขอ้ลูกคา้รอ้งเรยีน 
การให้บรกิาร ข้อความเป็นอสิระในการแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกบังาน และขอ้การแบ่งหน้าที่ความรบัผดิชอบ
อย่างเป็นธรรม โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.81 3.68 3.66 3.64 และ 3.62 ตามล าดบั 
 ความเครียดในการท างาน ด้านสมัพันธภาพกับบุคคลอื่นในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับต ่ า                
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.76 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าพนักงานมีความคิดเห็นต่อความเครียดในการท างาน                
ดา้นสมัพนัธภาพกบับุคคลอื่นในการปฏบิตังิาน อยู่ในระดบัต ่า ทุกขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ผูบ้งัคบับญัชาเชื่อในความสามารถ
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ในการปฏิบัติงานของท่าน  ข้อการได้รับความร่วมมือจากการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ข้อการได้รับ                  
ความร่วมมือจากการประสานงานกบัหน่วยงานอื่น และข้อมีการให้ความช่วยเหลือ/แนะน าจากเพื่อนร่วมงาน              
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.86 3.78 3.70 และ 3.70 ตามล าดบั 
 ความเครยีดในการท างาน ดา้นความส าเรจ็และกา้วหน้าในงานโดยรวมอยู่ในระดบัต ่า มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.72 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนักงานมคีวามคดิเหน็ต่อความเครยีดในการท างาน ดา้นความส าเรจ็และ
ก้าวหน้าในงานอยู่ในระดับต ่ า ทุกข้อ ได้แก่ ข้อได้รับการสนับสนุนมอบหมายงานที่ส าคัญจากผู้บริหาร/
ผูบ้งัคบับญัชา ขอ้มโีอกาสพฒันาตนเองไดต้ามแนวทางทีมุ่่งหวงัไว ้ ขอ้มโีอกาสไดร้บัการเลื่อนต าแหน่งใหส้งูขึน้ 
และขอ้ไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันา โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 3.78 3.69 และ 3.60  ตามล าดบั 
 ความเครยีดในการท างาน ดา้นโครงสรา้งและบรรยากาศองคก์รโดยรวม อยู่ในระดบัต ่า มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.71 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนักงานมคีวามคดิเห็นต่อความเครยีดในการท างาน ด้านโครงสร้างและ
บรรยากาศองค์กรอยู่ในระดับต ่า ทุกข้อ ได้แก่ ข้อบรรยากาศในองค์กรที่ท่านท างานอยู่เต็มไปด้วยมิตรภาพ               
ขอ้ลกัษณะโครงสรา้งหรอืการแบ่งสว่นงานของหน่วยงานเหมาะสม ขอ้ผูบ้งัคบับญัชามนีโยบายการบรหิารทีช่ดัเจน 
และขอ้สภาพแวดลอ้มเหมาะสมต่อการท างาน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.83 3.69 3.68 และ 3.63 ตามล าดบั 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะงานของพนักงานส่วนหน้าของโรงแรมระดับสามดาว             
ในเขตกรงุเทพมหานคร 
 ลกัษณะงานโดยรวมอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.74 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า
พนักงานมคีวามคดิเหน็ต่อลกัษณะงานอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก ทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความท้าทายในการท างาน 
ดา้นการมสีว่นร่วมในการบรหิาร ดา้นความหลากหลายในการท างาน ดา้นความมอีสิระในการท างาน โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.84 3.77 3.73 และ 3.61 ตามล าดบั 
 ลกัษณะงาน ด้านความท้าทายในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.84 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พนักงานมคีวามคิดเห็นต่อลกัษณะงาน ด้านความท้าทายในการท างาน อยู่ใน
ระดบัเหมาะสมมาก ทุกขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้งานทีท่่านท าต้องใชค้วามพยายามอย่างสงูจงึจะท าไดส้ าเรจ็ ขอ้แม้บางครัง้
ท่านได้รบัมอบหมายงานที่มคีวามซบัซ้อน แต่ท่านกส็ามารถท าส าเรจ็ลุล่วงไปได้ดว้ยด ีขอ้ท่านสามารถคดิและ
แก้ปญัหาได้ดว้ยตนเองทนัทโีดยไม่ต้องคอยค าสัง่จากหวัหน้างาน และขอ้งานที่ปฏบิตัิอยู่ท าให้ท่านรูส้กึมคีวาม
กระตอืรอืรน้ อยากทีจ่ะปฏบิตังิานอยู่เสมอ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.87 3.86 3.86 และ 3.79 ตามล าดบั 
 ลกัษณะงาน ด้านความมีอสิระในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.61 
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนกังานมคีวามคดิเหน็ต่อลกัษณะงาน ดา้นความมอีสิระในการท างาน อยู่ในระดบั
เหมาะสมมาก ทุกข้อ ได้แก่ ข้อในการท างาน มีโอกาสได้เสนอสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในงานเสมอ ข้อมีโอกาส               
ก าหนดเป้าหมายและวิธีการท างานของท่านเพื่อให้ลูกค้าประทับใจได้ ข้อมีอ านาจตัดสินใจในส่วนงาน                   
ที่ท่านรบัผดิชอบได้เต็มที่เมื่อเกดิการร้องเรยีนจากลูกค้า และขอ้องค์กรของท่านมกีฎระเบยีบของการท างานที่
เอือ้อ านวยใหท้ างานไดส้ะดวก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.70 3.62 3.56 และ 3.56 ตามล าดบั 
 ลกัษณะงาน ดา้นการมสี่วนร่วมในการบรหิารโดยรวมอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.77 
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนักงานมคีวามคดิเหน็ต่อลกัษณะงาน ด้านการมสี่วนร่วมในการบรหิาร อยู่ใน
ระดบัเหมาะสมมาก ทุกขอ้ ได้แก่ ข้อเพื่อนร่วมงานยอมรบัความคดิเหน็ของท่าน ข้อรู้สกึว่าท่านเป็นผู้หนึ่งที่ม ี          
ส่วนร่วมท าให้งานในองค์กรก้าวหน้า ข้อองค์กรเปิดโอกาสให้ท่านได้แสดงความคิดเห็นแ ละเสนอแนวทาง               
ในการปฏบิตัิงาน และขอ้ความคดิเหน็ของท่านได้รบัการน าไปปฏบิตัิในองค์กร โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.87 3.81 
3.76 และ 3.62 ตามล าดบั 
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 ลกัษณะงาน ด้านความหลากหลายในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.73 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนักงานมคีวามคดิเหน็ต่อลกัษณะงาน ดา้นความหลากหลายในการท างาน 
อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก ทุกข้อ ได้แก่ ข้องานที่ท าต้องใช้ความรู้ความสามารถหลายอย่างเพื่อให้งานส าเร็จ                
ขอ้งานของท่านต้องใชว้ธิกีารท างานหลายอย่างจงึจะท าใหง้านส าเรจ็ ขอ้งานประจ าวนัของท่านมสีิง่ทีต่อ้งคดิใหม่ 
ท าใหม่ไดทุ้กวนั และขอ้ท่านคดิว่างานของท่านทีไ่ดร้บัผดิชอบ มคีวามหลากหลายและยากมากกว่าคนอื่นภายใน
หน่วยงาน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.83 3.78 3.69 และ 3.62 ตามล าดบั 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความภักดีต่อองค์กรของพนักงานส่วนหน้าของโรงแรมระดับ              
สามดาวในเขตกรงุเทพมหานคร 
 ความภกัดต่ีอองค์กรโดยรวม พนักงานมคีวามคดิเหน็ต่อความภกัดต่ีอองค์กรโดยรวม มคีวามคดิเห็น             
อยู่ในระดบั สงู โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.32 
 มคีวามภูมใิจทีไ่ดท้ างานในองคก์ร พนกังานมคีวามคดิเหน็ต่อความภูมใิจทีไ่ดท้ างานในองคก์ร พนักงาน
มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.50 
 หากมใีครสอบถามท่านเกีย่วกบัองคก์รท่านสามารถบอกคนทีถ่ามใหท้ราบถงึสิง่ทีด่ขีององคก์ร พนักงาน
มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบั บอกคนทีถ่ามใหท้ราบถงึสิง่ทีด่ขีององคก์รได ้โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.49 
 หากบรษิทัต้องการบุคลากรทีม่คีวามสามารถ ซึง่เพื่อนท่านมคีุณสมบตัติรงกบัทีอ่งคก์รต้องการ ท่านจะ
แนะน าเพื่อนใหม้าสมคัรเขา้ท างานทีอ่งคก์รหรอืไม่ พนกังานมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบั ไม่แน่ใจว่าจะแนะน าเพื่อน
ใหม้าสมคัรเขา้ท างานทีอ่งคก์ร โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.40 
 หากท่านได้ทราบถึงเหตุการณ์บางอย่างซึ่งอาจมีผลกระทบต่อองค์กร ท่านจะรายงานให้ผู้บริหาร              
ทราบโดยทนัท ีเพื่อหาแนวทางป้องกนั พนักงานมคีวามคดิเห็นอยู่ในระดบั จะรายงานให้ผู้บรหิารทราบ  โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.52 
 ท่านคดิว่าจะยงัคงท างานกบัองค์กรจนเกษียณ พนักงานมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัไม่แน่ใจว่า ท่านจะ
ท างานกบัองคก์ร จนเกษยีณ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.06 
 ท่านจะไม่ลาออกเพื่อไปท างานที่อื่น ถึงแม้ได้รับข้อเสนอเงินเดือนที่สูงกว่าปจัจุบัน พนักงานม ี                
ความคดิเหน็อยู่ในระดบั ไม่แน่ใจว่า จะไม่ลาออกเพื่อไปท างานทีอ่ื่น ถงึแมไ้ดร้บัขอ้เสนอเงนิเดอืนทีส่งูกว่าปจัจุบนั 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.96   
 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน  
 1. ด้านลกัษณะส่วนบุคคล  
 1.1 ด้านเพศ ผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีเพศแตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กรของพนักงาน               
สว่นหน้าของโรงแรมระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว้ 
 1.2 ด้านอายุ ผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีอายุแตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กรของพนักงาน              
สว่นหน้าของโรงแรมระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั โดยพนักงานทีม่อีายุ 18 - 27 ปี มคีวาม
ภักดีต่อองค์กรของพนักงานส่วนหน้าของโรงแรมระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานครมากกว่าพนักงานที่มี               
อายุ 28 - 37 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.37 และพนักงานที่มอีายุ 18 - 27 ปี มคีวามภกัดต่ีอองค์กร            
ของพนักงานส่วนหน้าของโรงแรมระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานครมากกว่าพนักงานที่มอีายุ 38 ปีขึน้ไป  
โดยมผีลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.64 
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 1.3 ดา้นสถานภาพสมรส ผลการศกึษาพบว่า พนักงานที่มสีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอ
องค์กรของพนักงานส่วนหน้าของโรงแรมระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน โดยพนักงาน                 
ทีม่สีถานภาพโสดมคีวามภกัดต่ีอองคก์รของพนักงานส่วนหน้าของโรงแรมระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร 
น้อยกว่าพนกังานทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั โดยมผีลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.28 
 1.4 ด้านระดบัการศกึษา ผลการศกึษาพบว่า พนักงานที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอ
องค์กรของพนักงานส่วนหน้าของโรงแรมระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั โดยพนักงานที่มี
ระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมคีวามภกัดต่ีอองคก์รของพนักงานส่วนหน้าของโรงแรมระดบัสามดาวในเขต
กรุงเทพมหานคร มากกว่าพนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีโดยมผีลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.67 พนกังาน
ที่มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมีความภักดีต่อองค์กรของพนักงานส่วนหน้าของโรงแรมระดบัสามดาว                
ในเขตกรุงเทพมหานคร มากกว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย                 
เท่ากบั 0.37 และพนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมคีวามภกัดต่ีอองคก์รของพนกังานสว่นหน้าของโรงแรม
ระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร น้อยกว่าพนักงานที่มรีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีโดยมผีลต่างของ
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.29 
 1.5 ด้านรายได้ต่อเดอืน ผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั มีความภกัดต่ีอ
องคก์รของพนกังานสว่นหน้าของโรงแรมระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีว่างไว ้
 1.6 ด้านระยะเวลาท างานในองค์กรนี้  ผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีระยะเวลาท างานในองค์กรนี้ 
แตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กรของพนักงานส่วนหน้าของโรงแรมระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกนั โดยพนักงานที่มีอายุงาน 1 - 2 ปี มีความภักดีต่อองค์กรของพนักงานส่วนหน้าของโรงแรมระดบั            
สามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร น้อยกว่าพนกังานทีม่อีายุงาน 3 - 4 ปี โดยมผีลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.55 และ
พนักงานที่มีอายุงาน 1 - 2 ปี มีความภักดีต่อองค์กรของพนักงานส่วนหน้าของโรงแรมระดับสามดาวในเขต
กรุงเทพมหานคร น้อยกว่าพนกังานทีม่อีายุงานมากกว่า 5 ปี โดยมผีลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.37 
 2. ด้านความเครียดในการท างาน มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อองค์กร ผลการศึกษา พบว่า
ความเครยีดในการท างาน ดา้นบทบาทหน้าที่ ด้านสมัพนัธภาพกบับุคคลอื่นในการปฏบิตัิงาน ด้านความส าเรจ็
และกา้วหน้าในงาน และดา้นโครงสรา้งและบรรยากาศองคก์รมคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์รของพนักงาน
สว่นหน้าของโรงแรมระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และต ่า ในทศิทาง
เดยีวกนั 
 3. ดา้นลกัษณะงาน มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์ร ผลการศกึษา พบว่าลกัษณะงาน ดา้นความ
ทา้ทายในการท างาน ดา้นความมอีสิระในการท างาน ดา้นการมสีว่นร่วมในการบรหิาร และดา้นความหลากหลาย
ในการท างานมีความสมัพันธ์กบัความภักดีต่อองค์กรของพนักงานส่วนหน้าของโรงแรมระดบัสามดาวในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และต ่า ในทศิทางเดยีวกนั 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 พนักงานส่วนหน้าของโรงแรมระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานครทีม่เีพศแตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอ
องคก์ร ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อาจเป็นเพราะ
นโยบายการบรหิารมหีลกัการและแนวทางการปฏบิตัต่ิอพนกังานชายและหญงิไม่แตกต่างกนั เน้นความเสมอภาค 
ดงันัน้พนักงานทุกคนมสีทิธ ิเสรภีาพและโอกาสเท่าเทยีมกนั ต าแหน่งหน้าทีไ่ม่ไดส้รา้งขอ้จ ากดัในการปฏบิตังิาน
ของพนักงานในองค์กร จึงส่งผลให้เพศ ไม่เป็นปจัจัยที่จะท าให้พนักงานมีความจงรักภักดีแตกต่างกัน              
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ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ จรีภคัร เอนกวถิ ี(2558) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัส่วนบุคคลทีส่่งผลต่อความจงรกัภกัดต่ีอ
องค์กรของพนักงาน และศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ กับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน  
ผลการวิจัยพบว่า พนักงานโรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ตที่มี เพศแตกต่างกันมีความจงรักภักดีต่อองค์กร                      
ไม่แตกต่างกนั และสอดคล้องกบังานวจิยั ของ นิศาชล เรอืงชู (2557) ศกึษาเรื่อง คุณภาพชีวติการท างานที่มี
ความสมัพนัธ์กบัความภกัดีในองค์กรของพนักงานธนาคารต่างชาติแห่งหนึ่งในประเทศไทย ผลการวจิยัพบว่า 
พนักงานที่มีเพศแตกต่างกนั มีความภักดีในองค์กรของพนักงานธนาคารต่างชาติแห่งหนึ่งในประเทศไทยไม่
แตกต่างกนั พนักงานสว่นหน้าของโรงแรมระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุแตกต่างกัน มคีวามภกัดี
ต่อองค์กร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยพบว่า
พนักงานที่มีอายุ 18 - 27 ปี มีความภักดีต่อองค์กรของพนักงานส่วนหน้าของโรงแรมระดับสามดาวในเขต
กรุงเทพมหานคร มากทีส่ดุ อาจเป็นเพราะเป็นช่วงทีเ่พิง่ไดเ้รยีนรูง้านในช่วงการเริม่ตน้และตอ้งสัง่สมประสบการณ์
ในการท างานให้มีความช านาญมากพอก่อนที่จะเติบโตในหน้าที่การงานต่อไป ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยั ของ 
นิศาชล เรอืงชู (2557) ศกึษาเรื่อง คุณภาพชวีติการท างานทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความภกัดใีนองคก์รของพนกังาน
ธนาคารต่างชาติแห่งหนึ่งในประเทศไทย ผลการวจิยัพบว่า พนักงานที่มอีายุ 21 – 27 ปี มคีวามภกัดใีนองค์กร
ของพนักงานธนาคารต่างชาติแห่งหนึ่งในประเทศไทย แตกต่างจากพนักงานที่มีอายุอื่นๆ และสอดคล้องกับ
งานวจิยั ทศันันท์ มงคลชาญ (2553) ศกึษาเรื่อง เปรยีบเทยีบความภกัดขีองพนักงานที่มต่ีอภาวะผู้น าชาวไทย 
และชาวต่างชาตขิองโรงแรงระดบัหา้ดาวแห่งหนึ่งในย่านบางรกั ผลการวจิยัพบว่า พนักงานที่มอีายุ 20  – 29 ปี          
มคีวามภกัดต่ีอผูน้ าชาวไทยของโรงแรงระดบัหา้ดาวแห่งหนึ่งในย่านบางรกั แตกต่างจากพนกังานกลุ่มอายุอื่นๆ 
 พนักงานส่วนหน้าของโรงแรมระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานครทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มคีวาม
ภักดีต่อองค์กร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้              
โดยพนักงานที่มสีถานภาพหมา้ย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ มคีวามภกัดต่ีอองค์กรของพนักงานส่วนหน้าของโรงแรม
ระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร มากทีสุ่ด ทัง้นี้อาจเป็นเพราะมคีวามจ าเป็นทีต่้องค านึงถงึความรบัผดิชอบ
ต่อครอบครวัทีต่้องดแูลเพยีงล าพงั ตอ้งการความมัน่คงในหน้าทีก่ารงาน ไม่ต้องการรบัความเสีย่งจากการเปลีย่น
งาน และมีความพึงพอใจในต าแหน่งหน้าที่ องค์กรมีความมัน่คง และมกัมีแนวคดิที่จะอยู่กบัองค์กรซึ่งตนเอง                
มคีวามเชื่อมัน่ในเรื่องความมัน่คงและสวสัดกิารที่ด ีซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ นิศาชล เรอืงชู (2557) ศกึษา
เรื่อง คุณภาพชวีติการท างานทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความภกัดใีนองค์กรของพนักงานธนาคารต่างชาตแิห่งหนึ่งใน
ประเทศไทย ผลการวิจยัพบว่า พนักงานที่มีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ มีความภักดีในองค์กรของ
พนกังานธนาคารต่างชาตแิห่งหนึ่งในประเทศไทย มากทีส่ดุมากกว่าพนกังานทีม่สีถานภาพอื่นๆ 
 พนักงานส่วนหน้าของโรงแรมระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน               
มคีวามภกัดต่ีอองค์กร แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้     
โดยพบว่า พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมคีวามภกัดต่ีอองคก์รของพนกังานสว่นหน้าของโรงแรม
ระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร มากทีสุ่ด อาจเป็นเพราะจบการศกึษาในระดบัทีไ่ม่สงูมาก โอกาสทีจ่ะไปสู้
กบัคนที่จบการศกึษาสงูกว่าไดย้ากหากต้องไปแข่งขนัเพื่อเขา้เป็นพนักงานในองคก์รทีใ่หญ่กว่า ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยั ของ นิศาชล เรอืงชู (2557) ศกึษาเรื่อง คุณภาพชวีติการท างานทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความภกัดใีนองคก์ร
ของพนักงานธนาคารต่างชาติแห่งหนึ่งในประเทศไทย ผลการวจิยัพบว่า พนักงานที่มีระดบัการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรี มีความภักดีในองค์กรของพนักงานธนาคารต่างชาติแห่งหนึ่งในประเทศไทย มากที่สุดมากกว่า
พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี
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 พนักงานส่วนหน้าของโรงแรมระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน              
มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้เพราะองคก์รมกีารชี้แจงเกีย่วกบั
โครงสรา้งและวฒันธรรมขององคก์ารไว้อย่างชดัเจน ซึ่งพนักงานทุกคนยอมรบัเงื่อนไขได้ตัง้แต่วนัที่มกีารตกลง  
เขา้ท างาน และพนักงานทุกคนลว้นแต่มคีวามตัง้ใจในการท างาน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ จรีภคัร เอนกวถิ ี
(2558) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความจงรกัภกัดต่ีอองค์กรของพนักงาน และศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างแรงจงูใจ กบัความจงรกัภกัดต่ีอองคก์รของพนกังาน  ผลการวจิยัพบว่า พนกังานโรงแรมเอเชยี แอรพ์อรต์
ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร ไม่แตกต่างกนั   
 พนกังานสว่นหน้าของโรงแรมระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุงานแตกต่างกนั มคีวามภกัดี
ต่อองคก์ร แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผลการวจิยั
พบว่าพนักงานทีม่อีายุงาน 3 - 4 ปี มคีวามภกัดต่ีอองคก์รของพนักงานสว่นหน้าของโรงแรมระดับสามดาวในเขต
กรุงเทพมหานคร มากที่สุด ทัง้นี้อาจเป็นเพราะเป็นช่วงที่เริ่มอายุงานมากขึ้น มีการปรับตัวและยอมรับ              
ในวฒันธรรมองค์กร มคีวามรกัและผูกพนักบัองค์กร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกดิความภกัดมีากขึน้ และท าให้มี
ความคดิทีจ่ะท างานกบัองคก์รนี้ต่อไป ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ นิศาชล เรอืงชู (2557) ศกึษาเรื่อง คุณภาพ
ชวีติการท างานที่มคีวามสมัพนัธ์กบัความภักดใีนองค์กรของพนักงานธนาคารต่างชาติแห่งหนึ่งในประเทศไทย 
ผลการวิจยัพบว่า พนักงานที่มีอายุงานน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 6 ปี มีความภักดีในองค์กรของพนักงานธนาคาร
ต่างชาตแิห่งหนึ่งในประเทศไทย ในดา้นความรูส้กึ มากทีส่ดุมากกว่าพนกังานทีม่อีายุงานอื่นๆ 
 2. ความเครียดในการท างาน 
 2.1 ความเครยีดในการท างานโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์รของพนกังานสว่นหน้าของ
โรงแรมระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานการวจิยัที่ได้ตัง้ไว ้โดยตวัแปรทัง้สอง            
มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความความเครยีดในการท างาน
โดยรวมใหน้้อยลงมากขึน้ จะท าใหพ้นกังานมคีวามภกัดต่ีอองคก์รของพนกังานสว่นหน้าของโรงแรมระดบัสามดาว
ในเขตกรุงเทพมหานครเพิม่มากขึน้ในระดบักลาง ความสมัพนัธด์งักล่าวสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พส ุเดชะรนิทร ์
(2536) ทีก่ล่าวว่า ความเครยีดยงัมผีลกระทบต่อองคก์รโดยตรง เน่ืองจากความเครยีดสง่ผลใหป้ระสทิธภิาพในการ
ท างานของบุคคลลดลง โดยอาจน าไปสู่การตดัสนิใจทีผ่ดิพลาด หรอืมปีญัหาความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น นอกจากนัน้           
ยงัก่อใหเ้กดิทศันคตทิีไ่ม่ดต่ีอองคก์ร ผูบ้งัคบับญัชาเพื่อนร่วมงาน หรอืลูกน้อง ท าใหค้วามพงึพอใจในการท างาน 
และความภกัดทีีม่ต่ีอองคก์รลดน้อยลง 
 2.2 ความเครยีดในการท างาน ดา้นบทบาทหน้าที ่มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์รของพนักงาน
ส่วนหน้าของโรงแรมระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานการวจิยัที่ได้ตัง้ไว้ ทัง้นี้
เพราะองคก์รมคีวามชดัเจนเกีย่วกบัขอบเขตของบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของบุคคลรวมถงึมขีอ้มูลระบุ
เกีย่วกบัตวังานไวอ้ย่างชดัเจน มรีะบบการวางแผนและระบบการท างานทีด่ ีไม่มกีารกา้วก่ายงานของกนัและกนั  
มอีสิระในการตดัสนิใจและสามารถก าหนดความส าคญัก่อนหลงัของงานไดด้ว้ยตวัเอง สิง่เหล่านี้แสดงถงึบทบาท
หน้าที่ในองค์กรที่ดีจึงไม่ส่งผลให้พนักงานเกิดความเครยีดและมีความภักดีต่อองค์กร ความสมัพันธ์ดงักล่ าว
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พสุ เดชะรินทร์ (2536) ที่กล่าวว่า ความเครียดยงัมีผลกระทบต่อองค์กรโดยตรง 
เน่ืองจากความเครยีดส่งผลใหป้ระสทิธภิาพในการท างานของบุคคลลดลง โดยอาจน าไปสู่การตดัสนิใจทีผ่ดิพลาด 
หรอืมปีญัหาความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น นอกจากนัน้ยงั ก่อใหเ้กดิทศันคตทิีไ่ม่ดต่ีอองคก์ร ผูบ้งัคบับญัชาเพื่อนร่วมงาน 
หรอืลกูน้อง ท าใหค้วามพงึพอใจในการท างาน และความภกัดทีีม่ต่ีอองคก์รลดน้อยลง 
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     2.3 ความเครยีดในการท างาน ด้านสมัพนัธภาพกบับุคคลอื่นในการปฏบิตัิงาน มคีวามสมัพนัธก์บั
ความภักดต่ีอองค์กรของพนักงานส่วนหน้าของโรงแรมระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานการวจิยัทีไ่ดต้ัง้ไว ้ทัง้นี้เพราะเนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่ต้องท างานร่วมกนัเป็นทมี เพื่อนร่วมงานหรอื
เพื่อนร่วมทีม จึงเป็นปจัจยัส าคัญมากปจัจัยหน่ึงที่ส่งผลต่อความภักดีในองค์กร หากเพื่อนร่วมงานมีความ
กระตือรอืร้นในการให้ความช่วยเหลอื มคีวามเป็นกนัเองให้ ความร่วมมอืในการปฏบิตัิงานอย่างเต็มใจและเต็ม
ความสามารถ สามารถไวว้างใจได ้และมคีวามสมัพนัธอ์นัดกีบัเพื่อนร่วมงานจนท าใหง้านบรรลุตามเป้าหมายกจ็ะ
สง่ผลเชงิบวกต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ในสว่นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชานัน้การทีผู่บ้งัคบับญัชาให้
ความเป็นกนัเองแก่พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนั ประเมนิผลการปฏบิตังิานอย่างยุตธิรรมใหค้วามช่วยเหลอื
และให้ค าปรกึษาในการปฏิบตัิงาน และรบัฟงัความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใต้บงัคบับญัชาเป็นการเพิ่ม 
ความภักดีต่อองค์กร ความสัมพันธ์ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ พสุ เดชะรินทร์ (2536) ที่กล่าวว่า 
ความเครยีดยงัมผีลกระทบต่อองคก์รโดยตรง เน่ืองจากความเครยีดสง่ผลใหป้ระสทิธภิาพในการท างานของบุคคล
ลดลง โดยอาจน าไปสูก่ารตดัสนิใจทีผ่ดิพลาด หรอืมปีญัหาความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น นอกจากนัน้ยงั ก่อใหเ้กดิทศันคติ
ทีไ่ม่ดต่ีอองคก์ร ผูบ้งัคบับญัชาเพื่อนร่วมงาน หรอืลูกน้อง ท าใหค้วามพงึพอใจในการท างาน และความภกัดทีีม่ต่ีอ
องคก์รลดน้อยลง 
 2.4 ความเครยีดในการท างาน ด้านความส าเรจ็และก้าวหน้าในงาน มคีวามสมัพนัธ์กบัความภักดต่ีอ
องค์กรของพนักงานส่วนหน้าของโรงแรมระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานการ
วจิยัที่ได้ตัง้ไว ้ทัง้นี้เพราะการโอกาสพนักงานเสนอความคดิและสร้างนวตักรรมให้แก่องค์การและให้รางวลัและ
เลื่อนต าแหน่งอย่างยุติธรรม ก็จะเป็นการส่งเสริมให้พนักงานเกิดแรงจูงใจทุ่มเทปฏิบัติงานอย่ างเต็มที่ ท าให้
พนักงานเกดิความรกัและภกัดต่ีอองคก์รความสมัพนัธด์งักล่าวสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พสุ เดชะรนิทร ์(2536)  
ทีก่ล่าวว่าความเครยีดยงัมผีลกระทบต่อองคก์รโดยตรง เน่ืองจากความเครยีดส่งผลใหป้ระสทิธภิาพในการท างาน
ของบุคคลลดลง โดยอาจน าไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด หรือมีปญัหาความสัมพันธ์กับผู้อื่น นอกจากนัน้             
ยงัก่อใหเ้กดิทศันคตทิีไ่ม่ดต่ีอองคก์ร ผูบ้งัคบับญัชาเพื่อนร่วมงาน หรอืลูกน้อง ท าใหค้วามพงึพอใจในการท างาน 
และความภกัดทีีม่ต่ีอองคก์รลดน้อยลง 
 2.5 ความเครยีดในการท างาน ด้านโครงสร้างและบรรยากาศองค์กร มคีวามสมัพนัธ์กบัความภักดต่ีอ
องค์กรของพนักงานส่วนหน้าของโรงแรมระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน               
การวจิยัที่ไดต้ัง้ไว้ ทัง้นี้  เพราะบรรยากาศของการท างานที่เกดิขึน้ภายในองค์กรเป็นตวับอกให้รูว้่าลกัษณะของ
กระบวนการสือ่สารภายในองคก์รทีเ่ป็นไปในเชงิบวก มกีารบรหิารจดัการภายในทีเ่หมาะสม และมคีวามสอดคลอ้ง
กบัความคดิเหน็ของพนกังาน บรรยากาศภายในองคก์รมมีติรภาพ ผูบ้งัคบับญัชามนีโยบายในการบรหิารงานทีด่ ี
ท าให้เกิดขวัญและก าลังใจที่ดีขึ้นภายในองค์กร ความสมัพันธ์ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยข อง สิรินทรา                
ธรรมพทิกัษ์ (2547) ทีศ่กึษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูรู้ปแบบการบงัคบับญัชาและความเครยีดในการ
ท างานของผูใ้ต้บงัคบับญัชา กลุ่มตวัอย่างเป็นบุคลากรระดบัปฏบิตักิารในฝา่ยบรหิารทีป่ฏบิตังิานในสว่นกลางของ
กรมชลประทาน พบว่า ด้านโครงสร้างบรรยากาศองค์กร รูปแบบการบังคับบัญชา ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความเครยีดในการท างาน 
 3. ลกัษณะงาน 
 3.1 ลกัษณะงานโดยรวม มีความสมัพันธ์กบัความภักดีต่อองค์กรของพนักงานส่วนหน้าของโรงแรม     
ระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ ได้ตัง้ไว้ โดยตัวแปรทัง้สอง                      
มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคอื เมื่อมกีารเพิม่ลกัษณะงานโดยรวมมากขึน้ จะท าให้
พนักงานมีความภักดีต่อองค์กรของพนักงานส่วนหน้าของโรงแรมระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร                
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เพิม่มากขึน้ในระดบักลาง ความสมัพนัธ์ดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พมิพ์จนัทร ์บณัฑรพงศ์ (2555) ได้
ท าการศกึษาคน้ควา้ “ปจัจยัด้านลกัษณะงานทีม่ผีลต่อ ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรมหาวทิยาลยัพะเยา” 
จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน พบว่า บุคลากรมหาวทิยาลยัพะเยาสว่นใหญ่มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัลกัษณะงาน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความผูกพันต่อองค์กรโดยภาพรวมอยู่ใน                
ระดบัมาก โดย บุคลากรจะรู้สกึภูมใิจทีไ่ดเ้ป็นส่วนหนึ่งขององคก์ร พรอ้มที่จะทุ่มเทความรูค้วามสามารถรวมถึง 
แรงกายแรงใจของตนเองอย่างเต็มที่ในการท างาน โดยค านึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรเป็นส าคัญ มีความ
จงรกัภักดี และปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป และผลการวจิยัในครัง้นี้สอดคล้องกบังานวจิยัของ              
ปรติา จิตรจรูญ (2553) ศึกษา ปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อความจงรกัภักดีของพนักงานบรษิัท เอสซีลอร์ออพติคอล              
แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จ ากดั ผลการวจิยั พบว่า ปจัจยัจงูใจดา้นเพื่อนร่วมงาน ดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิ
ดา้นความกา้วหน้าในการท างานมอีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดขีองพนกังานบรษิทัอยู่ในระดบัปานกลาง 
 3.2 ลกัษณะงาน ด้านความท้าทายในการท างาน มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองค์กรของพนักงาน
ส่วนหน้าของโรงแรมระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานการวจิยัที่ได้ตัง้ไว้ ทัง้นี้
เพราะพนักงานรูส้กึกระตอืรอืรน้ อยากทีจ่ะปฏบิตังิาน ถงึแมเ้ป็นงานทีม่คีวามซบัซอ้นกใ็ชค้วามพยายาม เพื่อท า
ให้งานนัน้ส าเร็จลุล่วงไปได้ เกิดการเรียนรู้และเกิดความท้าทายให้พนักงานแสดงความสามารถออกมา                  
ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานการวจิยัที่ได้ตัง้ไว้ ความสมัพันธ์ดงักล่าวสอดคล้องกบังานวจิยัของ              
ปริตา จิตรจรูญ (2553) ศึกษาปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อความจงรกัภักดีของพนักงาน บริษัทเอสซีลอร์ออพติคอล               
แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จ ากดั ผลการวจิยั พบว่า ปจัจยัจงูใจดา้นเพื่อนร่วมงาน ดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิ            
ดา้นความกา้วหน้าในการท างานมอีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดขีองพนกังานบรษิทัอยู่ในระดบัปานกลาง  
 3.3 ลกัษณะงาน ด้านความมอีสิระในการท างาน มคีวามสมัพนัธ์กบัความภกัดต่ีอองคก์รของพนักงาน
ส่วนหน้าของโรงแรมระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานการวจิยัที่ได้ตัง้ไว้ ทัง้นี้
เพราะท าใหพ้นักงานมโีอกาสในการก าหนดเป้าหมายและวธิกีารท างานของตวัเองได ้สามารถแสดงความคดิเหน็
ได้อย่างเต็มเพื่อเสนอสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในงาน รวมไปถึงพนักงานมีอ านาจตัดสินใจในส่วนงานที่ตนเอง
รบัผดิชอบได ้ความสมัพนัธด์งักล่าวสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปรติา จติรจรญู (2553) ศกึษา ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
ความจงรกัภักดขีองพนักงานบรษิัทเอสซลีอรอ์อพติคอล แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จ ากดั ผลการวจิยั พบว่า 
ปจัจัยจูงใจด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความก้าวหน้าในการท างานมีอิทธิพลต่อ              
ความจงรกัภกัดขีองพนกังานบรษิทัอยู่ในระดบัปานกลาง 
 3.4 ลกัษณะงาน ดา้นการมสีว่นร่วมในการบรหิาร มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์รของพนักงาน
ส่วนหน้าของโรงแรมระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานการวจิยัที่ได้ตัง้ไว้ ทัง้นี้
เพราะพนักงานรูส้กึมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการด าเนินงานหลายอย่างในบรษิัท ประกอบกบัหวัหน้างานและ
ผู้จ ัดการให้เสรีภาพในการปฏิบัติงานแก่พนักงาน รวมไปถึงให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน                   
เป็นอย่างดี ส่งผลให้เกิดความภักดีของพนักงานกบัองค์กร ความสมัพันธ์ดังกล่าวสอดคล้องกบังานวิจยัของ               
ปริตา จิตรจรูญ (2553) ศึกษา ปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อความจงรกัภักดีของพนักงานบริษัทเอสซีลอร์ออพติคอล              
แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จ ากดั ผลการวจิยั พบว่า ปจัจยัจงูใจดา้นเพื่อนร่วมงาน ดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิ
ดา้นความกา้วหน้าในการท างานมอีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดขีองพนกังานบรษิทัอยู่ในระดบัปานกลาง 
 3.5 ลักษณะงาน ด้านความหลากหลายในการท างาน มีความสมัพันธ์กับความภักดีต่อองค์กรของ
พนกังานสว่นหน้าของโรงแรมระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัทีไ่ดต้ัง้ไว ้
ทัง้นี้เพราะพนกังานไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถและวธิกีารทีห่ลากหลายเกีย่วกบังานของตวัเองเพื่อใหบ้รรลุผล และ
มโีอกาสในการคดิและท าสิง่ใหม่ๆ เพื่อใหง้านทีท่ าอยู่มปีระสทิธภิาพมากขึน้ ความสมัพนัธด์งักล่าวสอดคลอ้งกบั
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งานวจิยัของ ปรติา จติรจรูญ (2553) ศกึษา ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อความจงรกัภักดขีองพนักงานบรษิัทเอสซีลอร์ 
ออพติคอล แลบอราทอร ี(ประเทศไทย) จ ากดั ผลการวจิยั พบว่า ปจัจยัจูงใจด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านลกัษณะ              
ของงานที่ปฏิบัติ ด้านความก้าวหน้าในการท างานมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของพนักงานบริษัทอยู่ใน              
ระดบัปานกลาง  
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปจัจัยส่วนบุคคล ที่พบว่ามีผลต่อความภักดีต่อองค์กรของพนักงาน            
สว่นหน้าของโรงแรมระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ 
  ด้านอายุ ซึ่งกลุ่มอายุ 18-27 ปี มีความภักดีต่อองค์กรมากกว่าพนักงานที่อายุ 28-37 และ              
อายุ 38 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นไปได้ว่ากลุ่มอายุดงักล่าวเป็นผู้ที่เพิ่งเริม่เข้าท างานและก าลงัเรยีนรู้งาน ดงันัน้  ผู้วิจยั             
มขีอ้เสนอแนะว่าฝ่ายบรหิารทรพัยากรบุคคลของโรงแรมควรเสนอแนวทางในการรกัษาพนักงานซึ่งท างานกบั
องค์กรมาระยะหนึ่ง ซึง่มคีวามคุน้เคยและรูร้ายละเอยีดงาน และเกดิความคดิที่ต้องการความท้าทายใหม่ๆ เช่น 
การมชี่องทางทีช่ดัเจนในการเตบิโตกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน และโอกาสเรยีนรูง้านทีท่า้ทายความสามารถมากขึน้  
  ด้านอายุงาน ซึ่งผลการวิจยัยงัพบว่าหากพนักงานท างานจนถึงอายุงานมากในระดบั 3-4 ปี              
จะมรีะดบัความภกัดต่ีอองค์กรมากกว่า พนักงานที่มอีายุงานมากกว่า 1-2 ปี ดงันัน้องคก์รควรสนับสนุน เพื่อให้
พนักงานที่อายุงานยงัน้อยมีความรู้สกึอยากอยู่กบัองค์กรต่อไป เช่น จดัโครงการเวียนงานให้กบัพนักงานที่มี            
อายุงาน 1-2 ปี ได้ไปเรยีนงานในส่วนอื่น โดยมชี่องทางโอกาสในการก้าวหน้าในงานที่ชดัเจน เพื่อเป็นสิง่จูงใจ              
ใหเ้กดิการเรยีนรู ้เป็นตน้ 
 2. องค์กรควรส่งเสรมิและพัฒนาด้านโครงสร้างและบรรยากาศองค์กร ประกอบด้วย การมีลักษณะ
โครงสร้างหรือการแบ่งส่วนงานของแต่ละหน่วยงานอย่างเหมาะสม หัวหน้างานมีนโยบายในการบรหิารงาน                  
ที่ชดัเจน สภาพแวดล้อมทัว่ไปเหมาะสมต่อการท างาน และในองค์กรมีมติรไมตรต่ีอกนัซึ่งเต็มไปด้วยมติรภาพ               
ซึ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีความภักดีต่อองค์กรเพิ่มมากขึ้นอันเนื่องมาจากการวิเคราะห์ข้อมูล
ความเครียดในการท างาน ด้านโครงสร้างและบรรยากาศองค์กรมีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อองค์กร                    
ในระดบักลาง แต่มีค่า r มากที่สุด นัน่แสดงให้เหน็ว่าความเครยีดในการท างาน ด้านโครงสร้างและบรรยากาศ
องคก์ร เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลง กจ็ะท าใหค้วามภกัดต่ีอองคก์ร เปลีย่นแปลงตามไปดว้ย   
 3. องค์กรควรส่งเสรมิด้านบทบาทหน้าที่ ประกอบด้วย หวัหน้างานสามารถให้พนักงานมอีสิระในการ
แสดงความคิดเห็นในงานของตนเองอย่างเต็มที่ ไม่จ ากดัความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของพนักงาน มีความ
ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ในการท างาน และผู้บังคับบัญชามีความเป็นธรรมในการแบ่งหน้าที่และ                 
ความรบัผดิชอบของงาน ซึ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสรมิใหพ้นักงานมคีวามเครยีดน้อยลงและมีความสุขในการท างาน
มากขึน้ อนัจะส่งผลใหพ้นักงานอยากท างานอยู่กบัองคก์รต่อไป เน่ืองมาจากการวเิคราะหข์อ้มูลดา้นความเครยีด
ในการท างาน ดา้นบทบาทหน้าทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์ร ในระดบักลาง แต่มคี่า r มากเป็นอนัดบั
สอง นัน่แสดงใหเ้หน็ว่าหากมกีารพฒันาในดา้นน้ีเพิม่ขึน้ กจ็ะท าใหพ้นกังานมคีวามภกัดต่ีอองคก์รเพิม่ขึน้เช่นกนั 
 4. องค์กรควรส่งเสริมและพัฒนาด้านความมีอิสระในการท างาน ซึ่งประกอบด้วย มีการส่งเสริม                   
ให้พนักงานมีโอกาสก าหนดเป้าหมายและวิธีการท างานของตนเองได้ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและ
ประทบัใจไดโ้ดยไม่ผดิต่อกฎระเบยีบขององคก์ร ควรใหพ้นกังานมอีสิระในการตดัสนิใจแกไ้ขปญัหาในสว่นงานของ
ตนเองเมื่อเกดิการรอ้งเรยีนจากลกูคา้ และเปิดโอกาสใหพ้นกังานเสนอสิง่ใหม่ๆ ขึน้ในงานเสมอๆ ซึง่เหล่านี้จะช่วย
ส่งเสรมิให้พนักงานมคีวามภักดต่ีอองค์กรเพิม่มากขึน้ จากการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัลกัษณะงาน ด้านความ            
มอีสิระในการท างานมคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์ร ในระดบักลาง แต่มคี่า r มากทีสุ่ด นัน่แสดงใหเ้หน็ว่า
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หากดา้นความมอีสิระในการท างาน เปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้หรอืลดลง กจ็ะท าให้ความภกัดต่ีอองค์กรเปลี่ยนแปลง
ตามไปดว้ย  
 5. องคก์รควรส่งเสรมิและพฒันาดา้นความทา้ทายในการท างาน ซึง่ประกอบดว้ย สนับสนุนให้พนักงาน
รูส้กึว่างานทีท่ าตอ้งใชค้วามพยายามอย่างสงูจงึจะท าใหส้ าเรจ็ไดถ้งึแมว้่างานทีไ่ดร้บัมอบหมายจะมคีวามซบัซอ้น
มากแค่ไหนกจ็ะมคีวามสามารถท าใหส้ าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ีส่งเสรมิใหม้สีิง่ใหม่ๆ เพื่อใหพ้นักงานรูส้กึกระตอืรอืรน้
อยากที่จะปฏบิตัิงานอยู่เสมอ และเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถคดิและแก้ปญัหาได้ดว้ยตนเองในทนัท ีโดยไม่
ต้องรอค าสัง่จากหวัหน้างาน ซึ่งหากมกีารเพิม่ความท้าทายในการท างานให้มากขึน้กจ็ะเป็นการท าให้พนักงาน                 
มคีวามภกัดต่ีอองค์กรและอยากท างานกบัองคก์รต่อไป จากการวเิคราะห์ขอ้มูลเกีย่วกบัลกัษณะงาน ด้านความ   
ทา้ทายในการท างานมคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์ร ในระดบักลาง แต่มคี่า r มากเป็นอนัดบัสอง นัน่แสดง
ให้เห็นว่าหากความท้าทายในการท างานมีมากหรือน้อยก็จะส่งผลท าให้ความภักดีต่อองค์กรมากขึ้นหรือ                
น้อยลงเช่นกนั 

ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. จากการศกึษาดา้นลกัษณะสว่นบุคคล ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบัอายุงาน ทีส่อดคลอ้งกบัความ
ภักดีต่อองค์กรว่าเหตุใดพนักงานที่มีอายุงานมาก คือ 5 ปีขึ้นไป ถึงมีความภักดีต่อองค์กรน้อยกว่าพนักงาน              
ทีอ่ายุงาน 3-4 ปี และอะไรคอืเหตุผลทีแ่ทจ้รงิทีพ่นักงานท างานกบัองคก์รในระยะเวลานาน หากไม่ใช่ความภกัดี
ต่อองคก์ร 
 2. ควรมีการศกึษาสาเหตุเพิ่มเติมเกี่ยวกบัอายุของพนักงานที่ท างานในองค์กร ว่าเหตุใดพนักงานที่ม ี
อายุน้อยถึงมคีวามภกัดต่ีอองค์กรมากกว่าพนักงานที่อายุงานมาก โดยอาจท าการศกึษาขอ้มูลวจิยัเชงิปรมิาณ 
ควบคู่ไปกบัการศกึษาขอ้มูลวจิยัในเชงิคุณภาพ ได้แก่ การสมัภาษณ์ จดักลุ่มสนทนา เพื่อที่จะสามารถเจาะจง
ขอ้มลูในเชงิลกึได ้
 3. ควรเพิ่มค าถามปลายเปิด เช่น ข้อเสนอแนะ ขอ้คดิเหน็ของพนักงานในแบบสอบถาม เพื่อจะได้น า
ขอ้เสนอแนะดงักล่าว ใชป้ระกอบการพจิารณาส าหรบัการพฒันาหรอืปรบัปรุงส่วนต่างๆ ทีจ่ะสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการใหแ้ก่พนกังานต่อไปได ้
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