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บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และระดับ

ความผูกพันในองค์กร รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กร
ของพนักงานโรงแรม กรณีศึกษา : โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงาน
โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา จำนวน 160 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ One-way ANOVA 
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการสรรหาและคัดเลือก มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และด้านการพัฒนาและฝึกอบรม และด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ตามลำดับ มีความผูกพันต่อ
องค์กรด้านจิตใจ มากที่สุด รองลงมาคือ ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน และความผูกพันด้านการคงอยู่ ตามลำดับ 
ส่วนความสัมพันธ์ของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ที ่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานโรงแรม 
กรณีศึกษา : โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
คำสำคัญ:การบริหารทรัพยากรมนุษย์, ความผูกพันต่อองค์กร, โรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา 
 

Abstract 
The purpose of this research were to study human resource management and 

commitment in the organization of hotel staffs, including to study the correlation of human 
resource management affecting hotel staffs’ organizational commitment: A case study of Novotel 
Phuket Phokeethra Hotel. The samples of this research were 160 Novotel Phuket Phokeethra 
Hotel’s staffs. Questionnaires were used to collect data. The data was analyzed and results were 
shown as frequency, percentages, means and standard deviation. The hypothesis testing by one-
way ANOVA and Pearson Correlation coefficients. The results were found that the most aspect of 
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human resource management was recruitment and selection, followed by performance appraisal, 
and training and developing respectively. The most aspect of commitment in the organization was 
affective commitment, followed by normative commitment, and continuance commitment 
respectively.  The correlation of human resource management affecting hotel staffs’ organizational 
commitment: A case study of Novotel Phuket Phokeethra Hotel had positive relationship at 
statistical significant levels of 0.05 
Keyword: Human resource management, Organizational commitment, Novotel Phuket Phokeethra 

Hotel  
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1. บทนำ 
จากสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการ

สรรหาคัดเลือกที่มีการวางระบบในการสรรหาคัดเลือกไว้ชัดเจน แต่ไม่มีการปฏิบัติตามระบบนั้นอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง หรือในบางธุรกิจยังไม่มีระบบการสรรหาคัดเลือกที่เป็นแนวปฏิบัติ เช่น ไม่มีการแจ้งคุณสมบัติของพนักงาน
ที่ต้องการรับเข้าทำงานอย่างชัดเจน ทำให้องค์กรว่าจ้างคนไม่ตรงกับงาน เป็นต้น ปัญหาเรื่องการพัฒนาบุคลากร ซึ่ง
พบว่าผู้จัดการหรือหัวหน้างานยังมีความเข้าใจผิดคิดว่าการอบรมและพัฒนาบุคลากรในองค์กรนั้นเป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์เพียงแผนกเดียว ทำให้ผู้จัดการหรือหัวหน้างานขาดความตระหนักใน
การวางแผนพัฒนาพนักงานในหน่วยงาน ไม่นำไปสู่แผนพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทำให้องค์กรสูญเสีย
พนักงานที่เป็นดาวเด่น (Talent Employee) ไปให้กับองค์กรคู่แข่ง เป็นต้น ปัญหาเรื่องการบริหารค่าจ้างเงนิเดือน 
องค์กรหลายองค์กรยังไม่มีการกำหนดโครงสร้างค่าจ้าง ไม่มีการเข้าร่วมสำรวจค่าจ้าง เพื่อดูแนวโน้มการจ้างงานใน
ตลาดเพื่อนำมาปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้างและสวัสดิการให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้มากขึ้น ทำให้พนักงานลาออก
ไปทำงานกับบริษัทท่ีมีค่าจ้างและสวัสดิการจูงใจมากกว่า เป็นต้น และปัญหาเรื่องการประเมินผลการปฏิบัตงิาน โดย
บางองค์กรยังไม่มีการกำหนดตัวช้ีวัดเพื่อการประเมินที่ชัดเจน ผู้จัดการหรือหัวหน้างานยังใช้ความรู้สึกส่วนบุคคลใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ทำให้พนักงานไม่ยอมรับในผลการประเมินนั้น และนำไปสู่ความคับข้อง
ใจ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลง และการลาออกจากงานในท่ีสุด (สิริรักษ์ ศิริมาสกุล, 2559 : 8) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรมได้กลายเป็นหัวข้อที่ต้องนำมาศึกษาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา  
เพราะธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจบริการที่มีความละเอียดอ่อนและเฉพาะเจาะจง  โดยขึ้นอยู่กับสังคมนั้นๆ จึงต้องใช้
ความสามารถเฉพาะตัวของบุคลากรที่สูง อาศัยความเฉลียวฉลาด ความรับผิดชอบ และการทำงานอย่างเอาจริงเอา
จังของพนักงาน (Nolan, 2002) และทรัพยากรมนุษย์ที่ทำงานด้านนี้จำเป็น จะต้องมีคุณสมบัติพิเศษท่ีต่างจากธุรกิจ
อื่นๆ เช่น การมีจิตใจในการให้บริการที่ดี ความอดทน การเข้าอกเข้าใจผู้มาใช้บริการ รวมถึงความรู้และทักษะ
เฉพาะในแต่ละด้าน (Chokanantakul, 2009) นอกจากนี้ธุรกิจโรงแรมควรจัดให้บุคลากรได้รับการอบรมทั้งระยะ
สั้นและระยะยาวเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี ่ยวกับสายงานที่ปฏิบัติ  ทั้งทักษะด้านภาษา การบริการที่ดี และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Taweecheep, Keerativinitkul & Jatuchai, 2011) ผลจากการที่องค์กรให้ความสำคัญต่อ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ย่อมทำให้บุคลากรในองค์กรเกิดความพึงพอใจในชีวิตการทำงาน เกิดความผูกพันต่อ
องค์กรและความจงรักภักดีต่อองค์กรได้ ซึ ่งความผูกพันต่อองค์กร (Organizational Commitment) เป็นสิ่งที่
ผู้บริหารต้องการให้เกิดขึ้นในองค์กร เพราะความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรนั้น เป็นปัจจัยหลักที่จะนำไปสู่
ความสำเร็จขององค์กร และเป็นพื้นฐานที่จะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากร  ไม่ว่าจะเป็นการ
ทำงานในหน้าที่บริหารหรือปฏิบัติการครอบคลุมถึงองค์กรทุกประเภท  และผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที ่มี
ประสิทธิภาพจำเป็นต้องอาศัยความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรและปัจจัยอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย หากองค์กร
สามารถสร้างให้บุคลากรเกิดความผูกพันกับองค์กร จะก่อให้เกิดประโยชน์หลากหลาย เช่น ความสม่ำเสมอของการ
มาทำงานของบุคลากร การลดลงของสถิติการขาดงาน ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น อัตราการเข้าออกจากงานลดลง 
นอกเหนือจากนั้นแล้ว ยังส่งผลทำให้เกิดการทุ่มเทในการทำงาน นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ที่กำหนดให้ซึ่งจะ
แสดงออกในรูปของความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้องค์กรอยู่รอดและสามารถแข่งขันกับตลาดได้  (จิรประภา อัครบวร, 
2549 : 338) 
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ซึ่งจากการที่ได้กล่าวมานั้น จะเห็นได้ว่าองค์กรใดที่สมาชิกมีความผูกพันและมีความจงรักภักดีต่อองค์กรใน
ระดับที่สูง จะเป็นการแสดงออกของสมาชิกโดยจะปฏิบัติงานให้กับองค์กรอย่างเต็มความสามารถ ทุ่มเทกำลังกาย
กำลังใจ เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จ แต่หากในทางตรงกันข้ามหากสมาชิกในองค์กรมีความผูกพันและมีความ
จงรักภักดีต่อองค์กรในระดับต่ำ พฤติกรรมของบุคลากรก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ไม่พึงปรารถนาให้มี เช่น ขาด
ประสิทธิภาพในการทำงาน ทำงานไม่เต็มที่ หรือต้องการย้ายไปอยู่ที่อื่น ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียของทั้งสองฝ่าย 
ดังนั้นการศึกษาถึงการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานโรงแรมจึงเป็นเรื่องที่
น่าสนใจ เพราะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะส่งผลทำให้องค์กรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยตัวชี้วัดหรือคาดการเกี่ยวกับอัตราแนวโน้มในการลาออกหรือการโยกย้าย
ของบุคลากรในองค์กร เพราะสมาชิกที่มีความผูกพันและมีความจงรักภักดีต่อองค์กรในระดับสูง มักจะมีความ
ปรารถนาที่จะยังคงต้องการปฏิบัติงานอยู่กับองค์กรต่อไป 

โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา (Novotel Phuket Phokeethra) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงาน
ทุกคนจึงมุ่งเน้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้สึกผูกพันเสมือน
บ้านหลังท่ีสอง ดังนั้นจึงทำให้ผู้วิจัยสนใจศึกษา การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีผลต่อความผูกพันในองค์กรของ
พนักงานโรงแรม กรณีศึกษา : โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา (Novotel Phuket Phokeethra) 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานโรงแรม กรณีศึกษา : โรงแรม

โนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา 
2.2 เพื่อศึกษาระดับความผูกพันในองค์กรของพนักงานโรงแรม กรณีศึกษา : โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา  
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน

โรงแรม กรณีศึกษา : โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา 
 

3. สมมติฐานของการวิจัย 
3.1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานโรงแรม กรณีศึกษา : โรงแรมโน

โวเทล ภูเก็ต โภคีธรา (Novotel Phuket Phokeethra) แตกต่างกัน 
3.2 การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานโรงแรม กรณีศึกษา 

: โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา (Novotel Phuket Phokeethra) แตกต่างกัน 
 

4. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
4.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ 

 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management : HRM) หมายถึง กระบวนการบริหาร
บุคคลในองค์กร ที่ช่วยให้องค์กรได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการขององค์กร  เข้ามา
ปฏิบัติงาน และเป็นกระบวนการที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากรมีศักยภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานเพิ่มยิ่งขึ้น 
และสามารถปฏิบัติงานอย่างมีความสุข เพื่อใหอ้งค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 
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 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีความสำคัญในแง่ของการบริหารจัดการในรูปของทุนมนุษย์ดังต่อไปนี้ 
1.  ช่วยสร้างความเจริญเติบโตมั่นคงให้แก่องค์การ  ในฐานะที่งานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะ

ทำให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมเข้ามาเชื่อมโยงภารกิจต่างๆ ของแต่ละหน่วยงานใน
องค์การ 

2.  ช ่ วยสร ้ างขว ัญและกำล ั ง ใจในการปฏ ิบ ัต ิ งาน   เม ื ่ อบ ุคลากรได ้ปฏ ิบ ัต ิ งานท ี ่ ตนเอง  
มีความรู้ ความสามารถ และยังจะส่งผลทำให้เกิดการทุ่มเท เสียสละ จงรักภักดีต่อองค์การมากข้ึน 

3.  ช่วยกระตุ ้นให้บุคลากรตื ่นตัวที ่จะเพิ ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของตนเอง  โดยอาศัยความรู้ 
ความสามารถแบบหลากหลาย 

4.  ช่วยสร้างความมั่นคงให้แก่สังคมและประเทศชาติ  โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีย่อมจะ
ช่วยเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพ มีงานทำ สร้างผลผลิตให้แก่องค์การ และเพิ่มรายได้ให้แก่ประเทศชาติได้อีกทางหนึ่ง 

กิจกรรมกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญเป็น 4 ด้าน คือ  
1.  การสรรหาและคัดเล ือก (Recruitment and Selection) ทร ัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรมี

ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อน ให้องค์กรประสบความสําเร็จ แต่เงื่อนไขสำคัญที่ผู้บริหารขององค์กรต้อง
คำนึงถึง นั่นก็คือจะทำอย่างไรให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และคุณสมบัติที่
เหมาะสมกับองค์กร คำตอบจึงอยู่ที่การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร ซึ่งถือเป็นกระบวนการ
สำคัญในการกลั่นกรองบุคคลเข้าสู่องค์กร กิตติ บุนนาค (2555 : 75) ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า คุณสมบัติ อันสำคัญ
ยิ่งประการหนึ่งขององค์กรสมัยใหม่ นั่นคือองค์กรที่ให้ความสนใจ และ ความสำคัญกับเรื่องการบริหารทรัพยากร
มนุษย์อย่างจริงจัง ดังนั้นสิ่งสำคัญที่จะทำให้องค์กรสามารถอยู่รอดได้ ในสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันคือ การ
แสวงหาบุคลากรที่เหมาะสมให้เข้ามาทำงาน ในองค์กร 

โรเบิร์ต วูด และทิม เพน (Robert Wood and Tim Payne, 1998) กล่าวถึงปัจจัยหลักท่ีส่งผลกระทบ
ให้กระบวนการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วว่า "การ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมดเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในด้านโครงสร้างขององค์กร ลักษณะการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
การเปลี ่ยนแปลงที ่เกิดขึ ้นกับปัจเจกบุคคล สังคม กฎหมาย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เมื ่อโลกเกิดการ
เปลี่ยนแปลง กระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ก้าวทันกระแสโลกา
ภิวัตน์ และต้องคำนึงถึงปัจจัยผลกระทบรอบด้าน 

2. การพัฒนาและฝึกอบรม (Development and Training) ถือเป็นข้ันตอนท่ีสำคัญที่สุด ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์มีผลอย่างมากต่อความสำเร็จขององค์กรสมัยใหม่ ซึ่งมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ชั้นสูง และมีแนวโน้มที่จะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ (ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร, ปุณณ์พิชญา รอดเปล่ง และ อาริยาพัชร์ 
น้อยวิไล, 2559) การพัฒนาและการฝึกอบรมบุคลากรเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ เป็นกระบวนการที ่จะช่วยปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของพนักงานให้ดีข ึ ้นทั ้งในด้านความรู้  
ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ตลอดจนพนักงานก็จะมีโอกาสก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่สูง
มากยิ่งข้ึน 

3.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น
ระบบ เพื่อให้ฝ่ายบริหาร เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาตีค่าในบริบทของวัตถุประสงค์
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ขององค์กร และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่พนักงาน ยังผลทำให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
(Wendell I. French, 1999 : 331) 

4.  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ (Compensation and Benefits) หมายถึง สิ่งที่มีมูลค่าเป็นตัวเงิน 
รวมทั้งรางวัลที่มิใช่ตัวเงิน (Nonfinancial Reward) ที่องค์กรหรือนายจ้างจ่ายให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างเพื่อตอบ
แทนการทำงาน เป็นการแลกเปลี่ยนกับความรู้ ความชำนาญ ความรับผิดชอบ การใช้กำลังกายและกำลังสมองของ
พนักงานที่ได้มอบให้แก่องค์กร (Dessler Gary, 2009 : 396) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ล้วนเป็นสิ่งสำคัญอีก
ปัจจัยหนึ่งที่องค์กรจะละเลยไม่ได้ ยิ่งในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขัน องค์กรจำเป็นต้องจัดสรรค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ให้มีความน่าสนใจที่สามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กรให้ได้
นานท่ีสุด โดยที่องค์กรจำเป็นต้องมีระบบการบริหารค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและก่อให้เกิดความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย 
รวมถึงพิจารณาผลประโยชน์ท่ีบุคลากรพึงได้รับจากองค์กรตามความเหมาะสม 

4.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร 
Becker (1960 : 35) ได้ให้ความเห็นว่าความผูกพันต่อองค์การ เป็นการที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดนำตนเองเข้า

ไปผูกมัด (Engage) กับการกระทำ หรือพฤติกรรมบางอย่าง อันเนื่องจากเขาได้ลงทุนเสียเวลา และพลังงานไปกับสิ่ง
นั้น โดยเรียกสิ่งที่ลงทุนไปนั้นว่า “Side-bet” Becker ได้สร้างทฤษฎีที่เรียกว่า Side-bet Theory สามารถสรุป
สาระสำคัญได้ว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นผลมาจากการที่บุคคลเปรียบเทียบว่า  เขาได้ลงทุนในกำลังกาย กำลัง
ปัญญา เวลา ให้กับองค์การ และยอมเสียโอกาสบางอย่างไป บุคคลนั้นย่อมหวังที่จะได้รับประโยชน์ตอบแทนจาก
องค์การ ซึ่งถ้าหากเขาลาออกหรือโยกย้ายจากองค์การนั้นไปแล้ว เขาจะต้องสูญเสียอะไรบ้าง ดังนั้นการที่บุคคล
หนึ่งๆ เข้าเป็นสมาชิกองค์การยิ่งนานเท่าไรก็เหมือนกับเขาได้ลงทุนอยู่กับองค์การมากเท่านั้น  ความผูกพันต่อ
องค์การจะมากขึ้นตามระยะเวลาและยากท่ีจะละทิ้งองค์การนั้นไป 

Mowday, Porter & Steers (1982) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การ คือ ความเชื่อมั่นและยอมรับใน
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ และต้องการที่จะรักษาซึ่งสถานภาพ ความเป็นสมาชิกขององค์การไว้ โดยความ
ผูกพันต่อองค์การสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้ (Meyer & Allen, 1991: 67)  

1.  ความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ (Affective Commitment) คือ การที่บุคคลอยากจะอยู่ทำงาน
กับองค์การต่อไปเพราะมีความเห็นสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ จึงตั้งใจและมีความสุขกับการทำงานเพื่อให้
ผลการทำงานประสบความสำเร็จ  

2.  ความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่กับองค์การ (Continuance Commitment) คือ การที่บุคคล
อยากจะอยู่ทำงานกับองค์การต่อไป เพราะการคงอยู่กับองค์การยังมีผลประโยชน์สำหรับตนอยู่ เป็นการอยู่เพราะไม่
อยากสูญเสียในสิ่งท่ีได้เคยลงทุนลงแรงให้กับองค์การมาตลอดระยะเวลาการทำงาน 

3.  ความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน (Normative Commitment) คือ การที่บุคคลอยากจะอยู่
ทำงานกับองค์การต่อไปเพราะเป็นสิ่งถูกต้องเหมาะสมที่จะทำหรืออาจเป็นความจำใจต้องอยู่อันเนื่อง  มาจากแรง
กดดันหรือความคิดจากบุคคลรอบข้างที่มีต่อบุคคลนั้นๆ หากเขาจะออกจากองค์การไป 

มลฤดี ตันสุขานันท (2550: 16) กล่าวว่า การที่บุคคลจะเกิดความผูกพันต่อองค์กรต้องอาศัยปัจจยัตา่งๆ 
ดังนี ้
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1.  ธรรมชาติของบุคคล เป็นคุณลักษณะประจำตัวของบุคคล ในด้านจิตวิทยา บุคคลมีความต้องการ 
เจตคติและค่านิยม อารมณ์ ความแตกต่างระหว่างบุคคลทั ้งสติปัญญา  ความสนใจรวมถึงบุคลิกภาพ และ
ความสามารถในการปรับตัวของบุคคลนั้น 

2.  ธรรมชาติของกลุ่ม บุคคลต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นในด้านการทำงาน ความสนับสนุนจากกลุ่มเป็นสิ่งที่
ดึงดูดให้เขาอยู่ในกลุ่มได้ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา 

3.  ธรรมชาติขององค์กร องค์กรมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน ตลอดจนสภาพแวดล้อมของ
องค์กร 

4.  ธรรมชาติของการทำงาน ลักษณะการทำงาน ความพึงพอใจในการทำงาน ความสนใจในงาน 
สรุปได้ว่า ในการเกิดความผูกพันต่อองค์กรนั้นมีปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในแต่ละปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

กับความผูกพันเป็นผลมาจากการทำการศึกษาวิจัยของแต่ละคน ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของธุรกิจ
นั้นๆ เช่น ลักษณะขององค์กร สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ภาวะผู้นำ วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม เชื้อชาติ เป็นต้น 

4.3 กรอบแนวคิด 
    ตัวแปรอิสระ                ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

5. วิธีดำเนินการวิจัย 
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานระดับฝ่ายบริหาร พนักงานระดับผู้ช่วยและหัวหน้างาน และ
พนักงานระดับฝา่ยปฏิบตัิการ โรงแรมโนโวเทล ภเูก็ต โภคีธรา มีจำนวนทั้งสิ้น 160 คน (โรงแรมโนโวเทล ภูเกต็ โภคี
ธรา, 2560 : 5)  
ซึ่งการวิจัยครั้งนีผู้้วิจัยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับขนาดของประชากร ดังนั้นจึงได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
จำนวน 160 คน  

5.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลูการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเปน็ 4 

ตอน ดังนี้  

ลักษณะส่วนบุคคล 
1. เพศ          2. อายุ  
3. สถานภาพสมรส       4. ระดับการศึกษา  
5. ตำแหน่งงานปัจจุบัน  6. ระยะเวลาที่ปฏิบตัิงาน 
7. รายไดต้่อเดือน 
  

          

ความผูกพันต่อองค์กร 
1. ความผูกพันด้านจติใจ 
2. ความผูกพันด้านการคงอยู ่
3. ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน 
 

 

 

 

  

          

การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ 
1. ด้านการสรรหาและคดัเลือก 
2. ด้านการพัฒนาและฝึกอบรม  
3. ด้านการประเมินผลการปฏิบตังิาน  
4. ด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์  
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ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี ่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วยคำถามเกี ่ยวกับ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด ตำแหน่งงานในปัจจุบัน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และรายได้ต่อเดือน  ซึ่งมี
ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการสรร
หาและคัดเลือก 2) ด้านการพัฒนาและฝึกอบรม 3) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ 4) ด้านค่าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended Response Question) เป็นมาตราส่วนแบบ
วัดประเมินค่า (Rating Scales) ตามแนวคิดของ Likert’s Scale 5 ระดับวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบสมมติฐานด้วยการหาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานโรงแรม กรณีศึกษา : โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา (Novotel Phuket 
Phokeethra) โดยใช้สถิติ One Way ANOVA และสัมประสทิธ์ิสหสมัพันธ์เพียรสัน  โดยกำหนดค่าคะแนนดังต่อไปนี ้

5 หมายถึง  ระดับความคิดเห็น มากท่ีสดุ 
4 หมายถึง  ระดับความคิดเห็น มาก 
3 หมายถึง  ระดับความคิดเห็น ปานกลาง 
2 หมายถึง  ระดับความคิดเห็น น้อย 
1 หมายถึง  ระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด 

ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความผูกพันด้านจิตใจ 
2) ความผูกพันด้านการคงอยู่ และ 3) ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-
Ended Response Question) เป็นมาตราส่วนแบบวัดประเมินค่า (Rating Scales) ตามแนวคิดของ Likert’s Scale 
5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบสมมติฐานด้วยการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ที ่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานโรงแรม 
กรณีศึกษา : โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา (Novotel Phuket Phokeethra) โดยใช้สถิติ One Way ANOVA 
และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียรสัน โดยกำหนดค่าคะแนนดังต่อไปนี ้

5 หมายถึง  ระดับความผูกพันต่อองค์กร มากที่สุด 
4 หมายถึง  ระดับความผูกพันต่อองค์กร มาก 
3 หมายถึง  ระดับความผูกพันต่อองค์กร ปานกลาง 
2 หมายถึง  ระดับความผูกพันต่อองค์กร น้อย 
1 หมายถึง  ระดับความผูกพันต่อองค์กร น้อยทีสุ่ด 

ตอนที ่4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
(Open-Ended Response Question) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการอภิปรายเชิงพรรณนา 

5.3 การสร้างและตรวจสอบเคร่ืองมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
5.3.1 ศึกษาข้อมูลจากตำรา เอกสาร และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหาตามกรอบแนวคดิของการวิจัย 
5.3.2 สร้างแบบสอบถาม ปรับปรงุแก้ไขให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ใน

การวิจัย 
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5.3.3 นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหา และเสนอแนะเพิ่มเตมิ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์ 

5.3.4 นำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบไปทำการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง จากน้ันนำแบบสอบถามไป
ให้ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษา (Content Validity) และโครงสร้าง
แบบสอบถาม (Construct Validity) ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.96 

5.3.5 นำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างซึ่ง
เป็นพนักงานโรงแรม ไอบิส สไตล์ ภูเก็ต ซิตี้ จำนวน 30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สูตร
สัมประสิทธ์ิของ ครอนบาค (Cronbach) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ได้ค่าความเชื่อมั่น เทา่กับ 0.906 

5.3.6 นำแบบสอบถามฉบับสมบรูณ์ไปใช้กับกลุม่ตัวอย่างตามที่กำหนด 
5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

5.4.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากสำนักงานบัณฑิตศึกษา ส่งถึงกรรมการผู้จัดการโรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา 
เพื่อขอความอนุเคราะห์การเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังพนักงาน จำนวน 160 คน โดยใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประมาณ 1 เดือน 

5.4.2 ผู้วิจัยนำแบบสอบถามส่งให้กับพนักงานโรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัยครั้งนี้  

5.4.3 ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แล้วนำไปวิเคราะห์ผลทางสถิติและสรุปผล 
 

6. สรุปผลการวิจัย 
6.1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล 
  พนักงานโรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด มีอายุ 21-30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี มีตำแหน่งงานในระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในแผนกแม่บ้านมากท่ีสุด โดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน 1-2 ปี และมีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท 

6.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
 6.2.1 ในภาพรวม พนักงานโรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา มีระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการสรรหาและ
คัดเลือก ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาและฝึกอบรม และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้าน
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยรวมเป็นรายด้าน 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ( X  S.D ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านการสรรหาและคดัเลือก 3.70 .51 มาก 

2. ด้านการพัฒนาและฝึกอบรม 3.56 .46 มาก 
3. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3.57 .61 มาก 

4. ด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 3.30 .57 ปานกลาง 
โดยรวม 3.53 .43 มาก 
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 6.2.2 ด้านการสรรหาและคัดเลือก พนักงานโรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา มีระดับความคิดเห็นโดยรวม
อยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการพิจารณารายข้อ พบว่า มีการสรรหาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน
ในตำแหน่งที่ว่างลง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ มีการกลั่นกรองผู้สมัครด้วยการสัมภาษณ์เบื้องต้น และมี
รูปแบบการสรรหาที่หลากหลาย เช่น การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆที่เหมาะสม และการสรรหาในสถาบันการศึกษา ฯลฯ 
ตามลำดับ  

 6.2.3 ด้านการพัฒนาและฝึกอบรม พนักงานโรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา มรีะดับความคิดเห็นโดยรวม
อยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการพิจารณารายข้อ พบว่า การพัฒนาและฝึกอบรมโดยการให้ลงมือปฏิบัติจริง จะทำให้
เข้าใจข้ันตอนการทำงานได้ดีขึ้น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ การพัฒนาและฝึกอบรมช่วยพัฒนาความรู้ ทักษะใน
การปฏิบัติงานมากขึ้น และลดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานได้  และความรู้สึกพึงพอใจกับการพัฒนาและฝึกอบรม
โดยใช้ระบบพ่ีเลี้ยง ตามลำดับ  

 6.2.4 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานโรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา มีระดับความคิดเห็น
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการพิจารณารายข้อ พบว่า องค์กรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และแจ้งให้พนักงานทราบ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทำให้ได้ทราบถึงผลการปฏบิัติงานว่ามีมาตรฐานหรอืควรปรับปรุงเรื่องใดบ้าง และองค์กรมีการประเมนิผล
การปฏิบัติงานตามผลผลิตหรือผลการปฏิบัติงานโดยเทียบกับเป้า ตามลำดับ 

 6.2.5 ด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ พนักงานโรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา มีระดับความคิดเห็น
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผลการพิจารณารายข้อ พบว่า ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ สามารถกระตุ้น
และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ รู้สึกพอใจกับสิทธิประโยชน์ เช่น การประกัน
สุขภาพ การลาหยุด ฯลฯ และมีจัดสวัสดิการที่ดี ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติงาน ตามลำดับ 

6.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร 
 6.3.1 ในภาพรวม พนักงานโรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา มีระดับความผูกพันต่อองค์กร โดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความผูกพันด้านจิตใจ ความผูกพันด้านบรรทัด
ฐาน และความผูกพันด้านการคงอยู่ ตามลำดับ 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความผูกพันต่อองค์กร โดยรวมเป็นรายด้าน 

ความผูกพันต่อองค์กร ( X  S.D 
ระดับ 

ความผูกพัน 

1. ความผูกพันด้านจติใจ 3.72 .52 มาก 
2. ความผูกพันด้านการคงอยู ่ 2.85 .54 ปานกลาง 

3. ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน 3.51 .63 มาก 
โดยรวม 3.34 .42 ปานกลาง 

 

 6.3.2 ด้านจิตใจ พนักงานโรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา มีระดับความผูกพันโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งผลการพิจารณารายข้อ พบว่า การทุ่มเทความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อองค์กรอย่างเต็มที่ มีค่าเฉลี่ย
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มากที่สุด รองลงมาคือ เป้าหมายในการทำงานสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร และเต็มใจร่วมกิจกรรมขององค์กร
ทุกครั้ง ตามลำดับ 

 6.3.3 ด้านการคงอยู่ พนักงานโรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา มีระดับความผูกพันโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งผลการพิจารณารายข้อ พบว่า การคิดอยู่เสมอว่าองค์กรนีเ้ป็นองค์กรที่ดีที่สุดเหมาะแก่การปฏิบัติงาน
ด้วยอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ความตั้งใจทำงานในองค์กรนี้ต่อไปตราบเท่าที่ยังคงอยู่ และความพึง
พอใจท่ีจะปฏิบัติงานกับองค์กรนี้ไปจนกระทั่วครบเกษียณอายุการทำงาน ตามลำดับ  

 6.3.4 ด้านบรรทัดฐาน พนักงานโรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา มีระดับความผูกพันโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งผลการพิจารณารายข้อ พบว่า การมีส่วนช่วยอย่างมากที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ความพยายามคิดหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และมีความภาคภูมใิจ
ในการเป็นพนักงานขององค์กร ตามลำดับ  

6.4 การทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
 6.4.1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานโรงแรม กรณีศึกษา : โรงแรม

โนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา แตกต่างกัน  
 

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มผีลต่อความผูกพันในองค์กรของ
พนักงานโรงแรม กรณีศึกษา : โรงแรมโนโวเทล ภเูก็ต โภคีธรา (Novotel Phuket Phokeethra) ในภาพรวม 

ความผูกพันต่อองค์กร 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ระดับความสัมพันธ ์
(r P 

ด้านจิตใจ .603 .000** มีความสมัพันธ์ในระดับสูง 
ด้านการคงอย ู .481 .000** มีความสมัพันธ์ในระดับปานกลาง 
ด้านบรรทดัฐาน .528 .000** มีความสมัพันธ์ในระดับสูง 

รวม .729 .000** มีความสมัพันธ์ในระดับสูง 
 

 6.4.2 การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ที ่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานโรงแรม 
กรณีศึกษา : โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา แตกต่างกัน  
 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
7.1 การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับความผูกพันในองค์กรของพนักงานโรงแรม 

กรณีศึกษา : โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสิริรักษ์ ศิริมาสกุล (2559) ศึกษาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ และภาวะผู้นำ ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษา องค์กรธุรกิจจำหนา่ยผลิตภัณฑ์
และให้บริการระบบควบคุมอัตโนมัติ  ที ่พบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความผูกพันต่อองค์กร  มีค่า
ความสัมพันธ์ในระดับสูง  

7.2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการสรรหาและคัดเลือกมีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานโรงแรม 
กรณีศึกษา : โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา แตกต่างกัน โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
ซึ่งการสรรหาและคัดเลือกเป็นขั้นตอนแรกเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หากมีการสรรหาและกลั่นกรอง
ด้วยหลักเกณฑ์ที่ดีแล้วย่อมนำมาซึ่งบุคลากรที่มีศักยภาพเข้ามาทำงานได้ ถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันให้
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เกิดความผูกพันต่อองค์กรได้ในอนาคต สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกรรณิการ์ 
สุวรรณศรี (2556) ที่กล่าวว่า การเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในองค์กร ควรดำเนินการด้วยความรอบคอบเพื่อให้ได้
บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน ด้วยหลักที่ว่า จัดบุคลากรให้ตรงกับงาน (Put the Right Man into the 
Right Job) และยังสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของพิชิต เทพวรรณ์ (2554 : 28) ที่
กล่าวว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและคัดเลือก องค์กรทั่วไปต้องการบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
กับงาน เหมาะกับสถานท่ีทำงานและระยะเวลา ทั้งนี ้เพื่อให้เป้าหมายขององค์กรประสบความสำเร็จที่จะให้ได้คนที่มี
คุณสมบัติดังกล่าวนั้น โดยอาศัยการวางแผน การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ เป็นกระบวนการที่พิจารณาเกี่ยวกับความต้องการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าได้พนักงานตามที่ต้องการ 
กล่าวคือ ได้พนักงานที่มีทักษะและพอเพียงเมื่อองค์กรมีความต้องการ สำหรับการสรรหานั้นเป็นกระบวนการของ
การชักจูงบุคคลในจำนวนที่เพียงพอและกระตุ้นให้สมัครงานกับองค์กร การคัดเลือกนั้นเป็นกระบวนการที่องค์กรคัด
สรรกลุ่มบุคคลที่สมัครให้ได้คนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตำแหน่งงานและองค์กรความสำเร็จในหน้าที่  3 ประการนี้
สำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้องค์กรบรรลุความสำเร็จตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 

7.3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒนาและฝึกอบรมมีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานโรงแรม 
กรณีศึกษา : โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา แตกต่างกัน โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง ซึ่งหาก
โรงแรมให้ความสำคัญต่อการดำเนินการพัฒนาและฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานให้มีความรู้ความสามารถอตามหน้าที่ 
ทำให้พนักงานมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นด้วยนโยบายรักษาผู้ที่
มีศักยภาพสูงในองค์กรสร้างความผูกพันต่อองค์กรและพร้อมอุทิศตนในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย
ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของเกรียงศักดิ์ เขียว
ยิ่ง (2550 : 21) ที่กล่าวว่า ผู้บริหารจะต้องไวต่อสถานการณ์ที่จะสามารถนำทรัพยากรที่มีความรู้ความสามารถที่อยู่ใน
สังคมเข้ามาเป็นสมาชิกในองค์กร ผู้บริหารต้องสนใจพัฒนาความรู้ความสามารถ ธำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้
สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อองค์กร และมีมาตรการในการอุปการะทรัพยากรมนุษย์เมื่อสิ้นวาระการทำงานแล้ว 
ตลอดจนต้องตระหนักถึงมนุษย์คือสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะดำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในโลกไร้พรมแดน และยังสอดคล้องกับแนวคิด
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของราเชนทร์ นพณัฐวงศกร, ปุณณ์พิชญา รอดเปล่ง และ อาริยาพัชร์ น้อยวิไล 
(2559) ที่กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นขั้นตอนท่ีสำคัญที่สุด ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีผลอย่าง
มากต่อความสำเร็จขององค์กรสมัยใหม่ ซึ่งมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีชั้นสูง และมีแนวโน้มที่จะ
เป็นองค์กรขนาดใหญ่  

7.4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานมีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน
โรงแรม กรณีศึกษา : โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา แตกต่างกัน โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง 
ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่ดี มีความยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ จะทำให้พนักงานมี
ความมั่นใจและตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีอันจะส่งผลให้ได้รับรางวัล ค่ าตอบแทน การยกย่อง
ชมเชย การปรับเงินเดือน หรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ส่งผลให้เกิดเป็นความผูกพันต่อองค์กรได้เป็นอย่างดี 
สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสิริลักษณ์ ศิริมาสกุล (2559 : 17) ที่กล่าวว่า มนุษย์
เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ไม่สามารถใช้เครื่องมือเครื่องจักรใดๆ มาทดแทนได้ มนุษย์จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่นำพา
องค์กรให้ไปสู่ความสำเร็จ เนื่องจากมนุษย์มีสมองมีความรู้สึกนึกคิด และมีจิตวิญญาณ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
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จึงมีความแตกต่างจากทรัพยากรอื่นๆ เพราะผู้บริหารต้องทำความเข้าใจถึงความต้องการของคน การให้เกียรติ และ
การปฏิบัติต่อกันเยี่ยงมนุษย์ ตลอดจนการให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพ ความยุติธรรม ความปลอดภัย และ
คุณภาพชีวิตของคนงานด้วย โดยเป้าหมายการจัดการจะเน้นที่การสร้างคุณค่าเพิ่มมากขึ้นโดยการใช้ศักยภาพของ
มนุษย์ที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และยังสอดคล้องกับ
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของวิเชียร วิทยอุดม (2552 : 72-76)  ที่กล่าวว่า ผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานในตำแหน่งหนึ่งไม่สามารถบอกถึงผลการปฏิบัติงานท่ีจะเกิดขึ้นในอีกตำแหน่งหนึ่งได้ เนื่องด้วยงานในแต่ละ
ตำแหน่งก็ต้องการทักษะของความชำนาญที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของอนิวัช แก้วจำนงค์ (2552 : 124) ที่กล่าวว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานป็นเครื่องมือในการ
จัดการสำหรับผู้บริหาร (Management Tools) เป็นการกระตุ้นและจูงใจของบุคคลในการทำงานให้กับองค์กร โดย
หัวหน้างานยังสามารถใช้ผลที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในการพิจารณาความดีความชอบของพนักงาน
แต่ละคน ใช้ผลที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานในการควบคุมพนักงานให้อยู่ในกฎระเบียบขององค์กรและ
สามารถใช้ผลการปฏิบัติงานในการติดต่อสื่อสารกับพนักงานได้อีกทางหนึ่ง และผลจากการปฏิบัติงานของพนักงานท่ี
มีความยุติธรรมในสายตาของพนักงานในหน่วยงาน จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน 

7.5 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน
โรงแรม กรณีศึกษา : โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา แตกต่างกัน โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง 
ซึ ่งค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่ดีสามารถกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานได้ ซึ ่งหาก
พนักงานมีแรงจูงใจท่ีดีย่อมทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้ดีด้วยเช่นกัน มีความจงรักภักดีต่อองค์กร 
สอดคล้องกับแนวคิดเกี ่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของวิลาวรรณ รพีพิศาล (2554 : 1 - 19) ที ่กล่าวว่า 
องค์การจะต้องตระหนักเสมอว่า บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานทุกคนต่างมุ่งหวังที่จะมีวิธีการดำรงชีวิตที่ดีในสังคม 
ครอบครัวมีความสุข สังคมยอมรับยกย่อง และมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยจ์งึ
ไม่ควรละเลยต่อความต้องการพื้นฐานที่บุคลากรทุกคนควรจะได้รับ เพราะสิ่งเหล่านี้จะย้อนกลับมาสร้างความ
เจริญเติบโตให้แก่องค์การในท้ายที่สุด และยังสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของศิริพงษ์ 
เศาภายน (2553 : 11-12) ที่กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีความสำคัญในแง่ของการบริหารจัดการในรูป
ของทุนมนุษย์ ซึ ่งช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน เมื ่อบุคลากรได้ปฏิบัติงานที่ตนเอง มีความรู้ 
ความสามารถ และยังจะส่งผลทำให้เกิดการทุ่มเท เสียสละ จงรักภักดีต่อองค์การมากข้ึน 
 

8. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 8.1. ผลจากการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการสรรหาและคัดเลือก พบว่า พนักงาน

โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา มีความคิดเห็นเกี ่ยวกับการสรรหาบุคลากรทั้งภายในและภายนอก เพื ่อเข้า
ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ว่างลง มีการกลั่นกรองผู้สมัครด้วยการสัมภาษณ์เบื้องต้น ดังนั้นทางโรงแรมจึงควรมีการ
กำหนดรูปแบบการสรรหาที่หลากหลายแต่ขณะเดียวกันต้องมีหลักเกณฑ์ที ่ชัดเจนในการคัดเลือกบุคลากรที่
เหมาะสมตรงตามตำแหน่งงานที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานถึงกระบวนการสรรหาที่เป็นธรรม
ตรงตามคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่ง 

 8.2 ผลจากการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒนาและฝึกอบรม พบว่า พนักงาน
โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและฝึกอบรมโดยการให้ลงมือปฏิบัติจริง จะทำ
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ให้เข้าใจขั้นตอนการทำงานได้ดีขึ้น และการพัฒนาและฝึกอบรมช่วยพัฒนาความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
และลดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานได้ ฉะนั้นทางโรงแรมจึงควรบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้ได้รับการพัฒนา
และฝึกอบรม เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น โดยเน้นให้พนักงานได้ทดลองและลงมือปฏิบัติ
จริง เพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 

 8.3 ผลจากการวิจัยเกี ่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน พบว่า 
พนักงานโรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และแจ้งให้พนักงานทราบ ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานทำให้ได้ทราบถึงผล
การปฏิบัติงานของตนเองว่ามีมาตรฐานหรือควรปรับปรุงเรื่องใดบ้าง ดังนั้นทางโรงแรมจึงควรกำหนดหลักเกณฑ์ใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยวิธีที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นธรรม เพื่อให้สามารถนำผลการประเมินมาใช้ได้จริง 
ส่งผลให้มีการตัดสินใจในการให้รางวัลหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่เหมาะสม  

 8.4 ผลจากการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ พบว่า พนักงาน
โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ สามารถกระตุ้นและสร้าง
แรงจูงใจในการทำงาน ดังนั้นทางโรงแรมจึงควรกำหนดนโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการ
ต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ของพนักงาน ทั้งนี้เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับพนักงานว่าโรงแรมมีหลักประกันให้กับพนักงานอย่างจริงจัง 
 

9. เอกสารอ้างอิง 
กรรณิการ์  สุวรรณศรี.  (2556).  เอกสารประกอบการสอนวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์.  กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม. 
กิตติ  บุนนาค.  (2555).  การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทย (Thai HRM HRD).  

ม.ป.ท. : ม.ป.พ 
เกรียงศักดิ์  เขียวยิ่ง.  (2550).  การบริหารทรัพยากรมนุษย์.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ บริษัทรุ่งเรืองรัตน์ พริ้นติ้ง จำกัด. 
จิรประภา  อัครบวร.  (2549).  สร้างคนสร้างผลงาน.  กรุงเทพฯ: ก. พลพิมพ์. 
พิชิต  เทพวรรณ์.  (2554).  การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ .  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด 

(มหาชน). 
มลฤดี  ตันสุขานันท.์  (2550).  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรกับความผูกพันของ

พนักงาน : กรณีศึกษา บริษัทสื่อสารโทรคมนาคมแห่งหนึ่ง. สารนิพนธ์คณะทรัพยากรมนุษย์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

ราเชนทร์  นพณัฐวงศกร, ปุณณ์พิชญา  รอดเปล่ง และอาริยาพัชร์  น้อยวิไล.  (2559).  การฝึกอบรม : หัวใจสำคัญ
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.  วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสาธารณะ
สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา.  (2560).  ข้อมูลโรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา แอนด์ ไอบิส สไตล์ ภูเก็ต ซิตี้ ใน
เครือแอคคอร์.  ภูเก็ต: โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา.   

วิเชียร  วิทยอุดม.  (2552).  การบริหารทรัพยากรมนุษย์.  กรุงเทพฯ: ธนรัชการพิมพ.์ 
วิลาวรรณ  รพีพิศาล.  (2554).  ความรู้พื้นฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ วิจิตรหัตถกร. 



 

 

PO
ST

ER
  1

31
5 

ศิริพงษ์  เศาภายน.  (2553).  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (พิมพ์ครั้งที่ 4).  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์บริษัทไทยร่มเกล้า 
จำกัด. 

สิริลักษณ์  ศิริมาสกุล.  (2559).  การบริหารทรัพยากรมนุษย์และภาวะผู้นำส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร  
กรณีศึกษา องค์กรธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการระบบควบคุมอัตโนมัติ  (Measurement & 
Control) สัญชาติญี่ปุ่น.  วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น. 

อนิวัช  แก้วจำนงค์.  (2552).  การจัดการทรัพยากรมนุษย์.  สงขลา: โรงพิมพ์ บริษัท นำศิลป์โฆษณา จำกัด. 
Becker, H.S.  (1960).  Notes on Concept of Commitment.  American: Journal of Sociallogy.  
Chokanantakul, J.  (2009).  Human Resources Development from as Perceived by Staff in Service 

Business in Muang District of Nakhon Ratchasima. Master’s thesis Suan Dusit Rajabhat 
University, Bangkok. 

Dessler  Gary.  (2009).  A Framework for Human Resource Management ( 5 th ed.) .   New Jersey: 
Pearson Education 

Meyer, J., & Allen, N.  (1991).  A Three-Component Conceptualization of Organizational 
Commitment.  Human Resource Management Review.  1(1). 61-89. 

Mowday, R., Porter, L., & Steers, R.  (1982).  Employee–organization linkages : The psychology of 
commitment, absenteeism, and turnover.  New York : Academic Press. 

Nolan, C.  (2002).  Human Resource Development in The Irish Hotel Industry : The Case of The 
Small Firm.  School of Hospitality Management and Tourism, Dublin Institute of 
Technology, Dublin: Ireland. 

Robert Wood and Tim Payne.  (1998).  Competency-based recruitment and selection.  New York: 
Wiley. 

Taweecheep, N., Kiratiwinitkul, P. & Jatuchai, W.  (2011).  The Needs for Potential Development of 
Hotel Business Personnel of Rajabhat Universities in Bangkok Metropolitan Area.  SDU 
Research Journal Humanities and Social Sciences.  7(1). 11-21.  

Wendell I. French.  (1999).  Organization Development.  New Jersey: Prentive. 


