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ABSTRACT 
 

The objective of this study is to study work motivation, working environment 
and organization image affecting employee operation loyalty in service industry: Case 
study 4 Star Hotel in Bangkok area. The questionnaire set was distributed in order to 
collect data from hotel employees in Bangkok area; Wattana, Ratchathewi, 
Pathumwan and Sathorn districts for 200 persons and the online questionnaire set 
was distributed in order to collect data from hotel employees for 200 persons. The 
statistical techniques used for data analysis were frequency, percentage, mean, 
standard deviations and Simple Regression Analysis. It was found that work 
motivation, working environment and organization image affected employee 
operation loyalty in service industry with statistical significance level of 0.05. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย 

ในปัจจุบันนี้ภาพรวมของอุตสาหกรรมการบริการนั้นเต็มไปด้วยการแข่งขันแย่งชิงกันอย่าง
มาก สาเหตุนั้นมาจากการที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งถือว่าเป็นภาค 
อุตสาหกรรมที่เติบโตได้เร็วที่สุดของโลกอีกด้วย โดยในปี พ.ศ. 2560 ได้มียอดจองมากถึง 1.6 ล้าน
ล้านดอลล่าร์ (52.8 ล้านล้านบาท) ซึ่งถือว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้นับว่าเป็นหัวใจส าคัญของ
โลกเลยทีเดียว โดยในแต่ละปีตลาดของการท่องเที่ยวจะเต็มไปด้วยนักเดินทางมากมายนับล้านล้าน
คน ทั้งจากตลาดของนักเดินทางใหม่ เช่น ประเทศจีน และตลาดจากประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งนัก
เดินทางเหล่านี้มีรายได้ต่อหัวที่สูงรวมไปถึงมีศักยภาพในการจับจ่ายซื้อหาประสบการณ์และสัมผัสการ
ท่อง เที่ยวที่ใหม่เพ่ือขึ้นทุกปี ส่งผลให้หลายๆประเทศหันมาให้ความส าคัญกับการส่งเสริมตลาดการ
ท่อง เที่ยวโดยการปรับวิธีการขอวีซ่าเข้าประเทศให้ง่ายขึ้นหรือบางประเทศก็ยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยวไป 
มีการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและการส่งเสริมการขายสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งวัฒนธรรม 
อาหาร เพ่ือสร้างรายได้เข้าประเทศอย่างมหาศาล 

 
ภาพที่ 1.1: ตารางแสดงจ านวนนักท่องเที่ยวทั่วโลก (ปีค.ศ. 1996 - 2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: KISSMEMYDEER. (2561). เทรด์ ‘ท่องเที่ยว-โรงแรม’ ปี 2018. สืบค้นจาก  
       https://www.thebangkokinsight.com/6073.
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อัตราการเติบโตของจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยปี พ.ศ. 2560 ได้
เติบโตขึ้นร้อยละ 8.77 จากปี พ.ศ. 2559 ที่ 32.5 ล้านคน เพิ่มขึ้นเป็น 35.4 ล้านคน และในปี พ.ศ. 
2561 คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนเป็น 38.6 ล้านคน (KISSMEMYDEAR, 2561) 
 

ภาพที่ 1.2: สถิตินักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทย ปี ค.ศ. 2017 
       

 
 
ที่มา: KISSMEMYDEER. (2561). เทรด์ ‘ท่องเที่ยว-โรงแรม’ ปี 2018. สืบค้นจาก  
       https://www.thebangkokinsight.com/6073. 

 
จากการที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้อุตสาหกรรมการ

บริการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบริการประเภท ‘โรงแรม’ โดยสภาพของ
ธุรกิจโรงแรมจะผันแปรโดยตรงตามการท่องเที่ยว โดยมูลค่าทางเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวของโลกมี
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สัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของ GDP โลก (World Travel & Tourism Council 2017) 
ในกรณีของไทยปี พ.ศ. 2559 การท่องเที่ยวสร้าง มูลค่ากว่าร้อยละ 17 ของ GDP หรือกว่า 2.5 ล้าน
ล้านบาท โดยธุรกิจท่องเที่ยวเชื่อมโยงให้เกิดห่วงโซ่มูลค่าที่กระจายตามภูมิภาคต่างๆ ซึ่งนอกจาก
ธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักแล้วยังเชื่อมโยงไปสู่ธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมไปถึงธุรกิจด้าน
การขนส่ง เป็นต้น โดยผลประกอบการของธุรกิจโรงแรมมีความสัมพันธ์โดยตรงกับทิศทางการ
ท่องเที่ยว ซึ่งรายได้จากห้องพักข้ึนอยู่กับจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้าพัก ระยะเวลาเข้าพักและราคา
ห้องพัก โดยรายได้จากการขายห้องพักถือเป็นรายได้หลักคิดเป็นสัดส่วน ถึงร้อยละ 60 - 70 ของ
รายได้รวมทั้งหมด ส่วนรายได้จากค่าอาหารและเครื่องดื่มคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 (ขึ้นกับขนาดของ
โรงแรม โดยโรงแรม 4 - 5 ดาว มีสัดส่วนรายได้จากส่วนนี้มากกว่าโรงแรมขนาดเล็ก) และรายได้อ่ืนๆ
ร้อยละ 5 - 10 ส่งผลก่อให้เกิดการจ้างงานถึง 4 - 5 ล้านคนทั่วประเทศ (กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, 
2560) 

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นจึงส่งผลท าให้เกิดการแข่งขันกันสูงในอุตสาหกรรมประเภทนี้ ทาง
โรงแรมจึงต้องการคนที่มีความรู้ ความช านาญ ในด้านงานการบริการเพ่ิมมากข้ึนเป็นจ านวนมาก จน
ท าให้มีการแย่งชิงทรัพยากรด้านบุคคลสูงส่งผลท าให้เกิดการลาออกของพนักงานสูงและอาจะรวมไป
ถึงบุคคนทั่วไปจะพิจารณาว่างานบริการทางด้านโรงแรมนั้นเป็นงานที่ค่อนข้างไม่มั่นคง เงินเดือนน้อย 
งานหนักแถมต้องรองรับอารมณ์ลูกค้าหลายครั้ง ท าให้พนักงานจ าเป็นที่จะต้องเลือกโรงแรมที่ให้
เงินเดือนและสวัสดิการสูงที่สุด ส่งผลให้พนักงานลาออกไปจากโรงแรมท่ีท าอยู่เป็นจ านวนมาก ท าให้
ทางโรงแรมก็ต้องเสียทรัพยากรบุคคลที่มีความช านาญไปให้กับโรงแรมอ่ืนๆซึ่งเป็นการเพ่ิมจ านวนคน
ที่มีความช านาญให้กับโรงแรมที่เป็นคู่แข่ง รวมไปถึงบางครั้งบ้างมีพนักงานที่ลาออกด้วยสาเหตุจาก
การที่มีปัญหาขัดแย้งกับหัวหน้างานหรือทางเพ่ือนร่วมงานจนต้องลาออกไปเมื่อพนักงานไปอยู่ที่
โรงแรมอ่ืนๆอาจจะมีการบอกกล่าวกันในเรื่องนี้ท าให้โรงแรมเก่ามีภาพลักษณ์ท่ีดูไม่ดีท าให้ไม่มีใคร
อยากจะเข้าไปท างานด้วย 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นอุตสาหกรรมการโรงแรมจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าการสร้าง
แรงจูงใจ สภาพแวดล้อม ภาพลักษณ์ และความจงรักภักดีให้กับพนักงานของโรงแรมเพ่ือที่จะเป็นการ
ป้องกันไม่ให้พนักงานลาออกไปจากโรงแรมท่ีท าอยู่แล้วไปท างานกับโรงแรมที่เป็นคู่แข่ง ทั้งนี้ งานวิจัย
จะด าเนินงานวิจัยโดยใช้โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครเป็นกรณีศึกษา และจะด าเนินการส ารวจกับ
ทางพนักงานในธุรกิจโรงแรม 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่ามีการเสนอแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวที่เกี่ยวกับ ความ
จงรักภักดี (Loyalty)  ในบริบทของการวิจัยได้แก่ ทฤษฎีความจงรักภักดี (Loyalty) โดย Baron 
(1996 อ้างในปชานนท์ ชนะราวี, 2556) ซึ่งอธิบายว่า 
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ความจงรักภักดีต่อองค์การ คือ ความผูกพันต่อองค์กร หรือเจตคติต่อองค์กรที่จะสะท้อนให้
เห็นถึงระบบความเกี่ยวข้องว่าบุคคลมีความเชื่อมั่น ศรัทธา รักและหวงแหนต่อองค์กรที่ตนเป็น
สมาชิกอยู่ ซึ่งระดับความพึงพอใจในระดับสูงมีส่วนสัมพันธ์กับการอยู่กับองค์กรในปัจจุบัน โดย
ประกอบด้วย 1. การยอมรับอย่างสูงต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 2. การเต็มใจที่จะเข้าไป
กระท าการใดแทนได้ 3. ความปรารถนาอย่างสูงส่งที่จะคงอยู่กับองค์กรนั้นต่อไป และ ทฤษฎีความ
จงรักภักดีในตราสิน ค้า (Brand Loyalty) โดย กิตติ สิริพัลลภ (2542, หน้า 81 อ้างในชุติภา จ่าบาล, 
2559) ซึ่งอธิบายว่า ความจงรักภักดีในตราสินค้า คือ การที่ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ ดีต่อตราสินค้าหนึ่งไม่
ว่าจะเกิดจากความเชื่อมั่น การนึกถึง และหรือตรงใจผู้บริโภค และเกิดการซื้อซ้ าต่อเนื่องตลอดมา 

ผู้วิจัยจึงน ามาปรับเป็นการศึกษาท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี ดังนี้ 
1. ด้านแรงจูงใจการท างานของพนักงาน 

ปัจจัยดังกล่าวมีแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ของ Lovell (1980, p. 109 อ้างใน 
“ทฤษฎีของการจูงใจ”, 2555) ที่ให้ความหมายของแรงจูงใจไว้ว่า “เป็นกระบวนการที่ชักน าโน้มน้าว
ให้บุคคลเกิดความมานะพยายามเพ่ือที่จะสนองต่อความต้องการบางประการให้บรรลุผลส าเร็จ” 
นอกจากนี้ทฤษฎีของ Herzberg (2013) มีปัจจัยหรือองค์ประกอบ 2 ประการ ที่มีความ สัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ องค์ประกอบจูงใจ (Motivation Factors) และ 
องค์ประกอบค้ าจุน (Maintenance Factors) หรือองค์ประกอบสุขอนามัย (Hygiene Factors) 
ปัจจัยดังกล่าวได้มีงานวิจัยของ เกียรติกุล เข็มเพ็ชร์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานฝ่ายห้องพัก โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร และงานวิจัยของวิวัฒน์ 
แสงเพ็ชร (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจในการท างาน และสภาพแวดล้อมที่มีผล
ต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงแรมแห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

2. ด้านสภาพแวดล้อมการท างานของพนักงาน 
ปัจจัยดังกล่าวมีแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ของนารีรัตน์ นิลประดับ (2547, หน้า 

43 อ้างในรุจาภา แพ่งเกษร, 2556, หน้า 6) ให้ความหมายของสภาพแวดล้อมในการท างานว่า 
หมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวบุคคลขณะท างานทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต และมีผลต่อการท างาน และ
แนวคิดของสกุลนารี กาแก้ว (2546, หน้า 20 อ้างในวรันธร ทรงเกียรติศักดิ์, 2558, หน้า 22) สรุป
ความหมายสภาพแวดล้อมในการท างานและศึกษาสภาพแวดล้อมในการท างาน หมายถึง สิ่งที่อยู่
ล้อมรอบคนปฏิบัติท างานในขณะที่ท างาน เช่น หัวหน้า ผู้ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือนร่วมงาน เป็นสิ่งของ 
เช่น เครื่องกล เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นพลังงาน เป็นสารเคมีเช่น แสงสว่าง เสียง 
ความร้อน อากาศที่หายใจ และเป็นเหตุปัจจัยทาง จิตวิทยาสังคม เช่น ชั่วโมงในการท างาน 
ค่าตอบแทน ปัจจัยดังกล่าวได้มีงานวิจัยของรุจาภา แพ่งเกษร (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษา

http://motivation-srisupan.blogspot.com/2012/07/theories-of-motivation.html
http://cms.dru.ac.th/jspui/browse?type=author&value=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%2C+%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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สภาพแวดล้อมในการท างานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวน
กรมการทหารสื่อสาร และงานวิจัยของวรันธร ทรงเกียรติศักดิ์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
สภาพแวดล้อม ปัจจัยความปลอดภัย และปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของพนักงานโรงงานและหน่วยสนับสนุน ของโรงงานน้ าตาล สหเรือง จ ากัด จังหวัดมุกดาหาร  

3. ด้านภาพลักษณ์ขององค์กรของพนักงาน 
ปัจจัยดังกล่าวมีแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ของ Robinson & Barlow (1959 อ้าง

ในณัฐชยา ใจจูน, 2557, หน้า 19) ได้อธิบายว่า ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพที่เกิดในใจของคนซึ่งบุคคล
มีความรู้สึกนึกคิดต่อสถาบันและองค์การ ภาพดังกล่าวในใจคนอาจได้มาจากประสบการณ์ทางตรง
และประสบการณ์ทางอ้อม เช่น บุคคลอื่นเล่าให้ฟัง ได้ประสบพบเจอเอง ได้ยินและได้ฟังด้วยตนเอง 
และแนวคิดของปราณี จิตกรณ์กิจศิลป์ (2548, หน้า 4 อ้างในฉันท์ชนก เรืองภักดี, 2557, หน้า 26) 
ได้ให้ความหมายของตราสินค้าว่า เป็นค าข้อความสั้น ๆ หรือสัญลักษณ์ท่ีสามารถสื่อสารให้ผู้บริโภคได้
ทราบถึงบุคลกิภาพของผลิตภัณฑ์ ต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนประโยชน์หรือความพึงพอใจที่
ผู้บริโภคจะได้รับจาการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ปัจจัยดังกล่าวได้มีงานวิจัยของณัฐชยา ใจจูน (2557) ได้
ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ตราสินค้าและการรับรู้คุณค่าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริม อาหาร
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และงานวิจัยของฉันท์ชนก เรืองภักดี (2557) ได้ศึกษาเรื่อง 
คุณค่าตราสินค้า คุณภาพการบริการ และความไว้วางใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ Power Bank 
ของผู้บริโภคท่ีใช้ Smartphone และ Tablet ในกรุงเทพมหานคร 

4. ด้านความจงรักภักดีของพนักงาน 
ปัจจัยดังกล่าวมีแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ของ Baron (1996 อ้างในปชานนท์ 

ชนะราวี, 2556) ซึ่งอธิบายว่า ความจงรักภักดีต่อองค์การ คือ ความผูกพันต่อองค์กร หรือเจตคติต่อ
องค์กรที่จะสะท้อนให้เห็นถึงระบบความเกี่ยวข้องว่าบุคคลมีความเชื่อ มั่น ศรัทธา รักและหวงแหนต่อ
องค์กรที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ ซึ่งระดับความพึงพอใจในระดับสูงมีส่วนสัมพันธ์กับการอยู่กับองค์กรใน
ปัจจุบัน โดยประกอบด้วย 1. การยอมรับอย่างสูงต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 2. การเต็มใจที่
จะเข้าไปกระท าการใดแทนได้ 3. ความปรารถนาอย่างสูงส่งที่จะคงอยู่กับองค์กรนั้นต่อไป และ
แนวคิดของกิตติ สิริพัลลภ (2542, หน้า 81 อ้างในชุติภา จ่าบาล, 2559) ซึ่งอธิบายว่า ความ
จงรักภักดีในตราสินค้า คือ การที่ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ ดีต่อตราสินค้าหนึ่งไม่ว่าจะเกิดจากความเชื่อมั่น 
การนึกถึง และหรือตรงใจผู้บริโภค และเกิดการซื้อซ้ าต่อเนื่องตลอดมา ปัจจัยดังกล่าวได้มีงานวิจัย
ของพิมพ์กมล จักรานุกุล (2559) ได้ศึกษาเรื่องอิทธิพลของความผูกพันต่อองค์การและคุณภาพชีวิต
การท างานที่มีต่อการธ ารงรักษาพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร และงานวิจัย
ของเกตุนภัส เมธีกสิวันฒน์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ของความผูกพัน ทุ่มเทของพนักงานที่
มีต่องาน และองค์การ กับความตัง้ใจลาออกของพนักงานในธุรกิจโรงแรม จังหวัดนครราชสีมา  
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การศึกษาแรงจูงใจการท างาน สภาพแวดล้อมการท างาน และภาพลักษณ์ขององค์กร ที่มี
อิทธิผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานระดับปฎิบัติการในอุตสาหกรรมการบริการ กรณีศึกษา
โรงแรมระดับ4ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร มีการก าหนดวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1.2.1 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจการท างานที่มีต่อความจงรักภักดีของพนักงานระดับ
ปฎิบัติการในอุตสาหกรรมการบริการ กรณีศึกษาโรงแรมระดับ 4 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.2.2 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดล้อมการท างานทีม่ีต่อความจงรักภักดีของพนักงาน
ระดับปฎิบัติการในอุตสาหกรรมการบริการ กรณีศึกษาโรงแรมระดับ 4 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.2.3 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์ขององค์กรทีม่ีต่อความจงรักภักดีของพนักงานระดับ
ปฎิบัติการในอุตสาหกรรมการบริการ กรณีศึกษาโรงแรมระดับ 4 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย  

การก าหนดขอบเขตของการวิจัยนี้จะอธิบายในประเด็นหัวข้อดังนี้  
1.3.1 ประเภทและรูปแบบวิธีการวิจัย  
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ที่ใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด 

(Close-ended Questionnaire) ที่ประกอบด้วยข้อมูลคุณสมบัติส่วนบุคคล ข้อมูลแรงจูงใจการ
ท างานของพนักงาน ข้อมูลสภาพแวดล้อมการท างานของพนักงาน ข้อมูลภาพลักษณ์ขององค์กรของ
พนักงาน และข้อมูลจงรักภักดีของพนักงาน ซึ่งพนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร
เป็น เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษาครั้งนี้จะเป็นพนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มประชากรมีจ านวนมาก ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางการ 
ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น  95% ระดับความคลาด 
เคลื่อน ± 5% ซึ่งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน จากจ านวนประชากรทั้งหมดที่เป็น 
พนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 200 ชุด โดยจะท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากพนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาวในเขต
กรุงเทพมหานครทั้ง 4 เขต  เนื่องจากทั้ง 4 เขต เป็น สถานที่ที่มีโรงแรมตั้งอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่ง
ได้แก่     

1. เขตวัฒนา      2. เขตปทุมวัน 
3. เขตราชเทวี  4. เขตสาทร
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และรวมไปถึงการใช้วิธีการสุ่มแบบบอกต่อ (Snowball Sampling) 200 ชุด การเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างนี้ ผู้วิจัยจะใช้วิธีแนะน าลงไปในโซเชียลมิเดีย (Facebook) และเก็บข้อมูลในลักษณะ
นี้จนได้ข้อมูลตัวอย่างครบตามจ านวนที่ต้องการ  
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในช่วงวันที่ 29 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จ านวน 
400 ชุด 

1.3.3 ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ใช้ในการวิจัย  
การก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยจะก าหนดตัวแปร 2 ลักษณะดังนี้  

1.3.3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้วย  
1.3.3.1.1 ข้อมูลด้านแรงจูงใจการท างานของพนักงาน 
1.3.3.1.2 ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมการท างานของพนักงาน 
1.3.3.1.3 ข้อมูลด้านภาพลักษณ์ขององค์กรของพนักงาน 

1.3.3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ประกอบด้วย  
1.3.3.2.1 ข้อมูลด้านความจงรักภักดีของพนักงาน 

 1.3.4 การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
จากการก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มตัวแปรอิสระจ านวน 3 กลุ่ม โดย  

กลุ่ม 1 คือ ข้อมูลด้านแรงจูงใจการท างานของพนักงาน  
กลุ่ม 2 คือ ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมการท างานของพนักงาน  
กลุ่ม 3 คือ ข้อมูลด้านภาพลักษณ์ขององค์กรของพนักงาน  

และตัวแปรตาม 1 กลุ่ม คือ ข้อมูลด้านความจงรักภักดีของพนักงาน ทั้งนี้จะท าการทดสอบในลักษณะ
ตัวแปรเดี่ยว (Univariate Analysis) ของตัวแปรอิสระ ที่มีต่อตัวแปรตามเป็นรายตัวแปรโดยสามารถ
อธิบายตามกรอบแนวความคิดการวิจัยดังนี้ 
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ภาพที่ 1.3: กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 
ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม  
(Independent Variables)      (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 สมมติฐานการวิจัยและวิธีการทางสถิติ  

1.4.1 สมมติฐานการวิจัย  
การศึกษาแรงจูงใจการท างาน สภาพแวดล้อมการท างาน และภาพลักษณ์ขององค์กร ที่มี

อิทธิผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานระดับปฎิบัติการในอุตสาหกรรมการบริการ กรณีศึกษา
โรงแรมระดับ 4 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร มีการก าหนดสมมติฐานดังนี้  

1.4.1.1 อิทธิพลของแรงจูงใจการท างาน ที่มีต่อความจงรักภักดีต่อพนักงานระดับ 
ปฎิบัติการในอุตสาหกรรมการบริการ: กรณีศึกษาโรงแรมระดับ4ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.4.1.2 อิทธิพลของสภาพแวดล้อมการท างาน ที่มีต่อความจงรักภักดีต่อพนักงาน 
ระดับปฎิบัติการในอุตสาหกรรมการบริการ: กรณีศึกษาโรงแรมระดับ4ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.4.1.3 อิทธิพลของภาพลักษณ์ขององค์กร ที่มีต่อความจงรักภักดีต่อพนักงานระดับ 
ปฎิบัติการในอุตสาหกรรมการบริการ: กรณีศึกษาโรงแรมระดับ4ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร 

การทดสอบสมมติฐานทั้ง 3 ข้อจะท าการทดสอบท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05

แรงจงูใจการท างานของ

พนกังาน 

สภาพแวดล้อมการท างานของ

พนกังาน 

ภาพลกัษณ์ขององค์กรของ

พนกังาน 

ความจงรักภกัดีของพนกังาน 
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1.4.2 วิธีการทางสถิติที่ใช้ส าหรับงานวิจัย  
วิธีการทางสถิติที่ใช้ส าหรับงานวิจัยนี้สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทได้แก่ 

1.4.2.1 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่ง ได้แก่ค่า 
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.4.2.2 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งได้แก่ การ 
วิเคราะห์สมมติฐานทั้ง 3 ข้อ โดยมีการใช้สถิติการวิจัยดังนี้  

1.4.2.2.1 สมมติฐานข้อที่ 1 จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอย 
อย่างง่าย (Simple Regression Analysis)  

1.4.2.2.2 สมมติฐานข้อที่ 2 จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอย 
อย่างง่าย (Simple Regression Analysis) 

1.4.2.2.3 สมมติฐานข้อที่ 3 จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอย 
อย่างง่าย (Simple Regression Analysis)  
 
1.5 นิยามศัพท์ในงานวิจัยนี้ 

นิยามค าศัพท์ส าหรับงานวิจัยมีดังนี้  
1.5.1 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูล ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ เป็นต้น  
1.5.2 แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะที่เป็นแรงกระตุ้นหรือเป็นวิธีการที่สร้างและกระตุ้นหรือ

ผลักดันให้บุคคลเกิดพฤติกรรมหรือแสดงพฤติกรรมออกมา ทั้งที่เป็นพฤติกรรมโดย สัญชาตญาณและ
พฤติกรรมจากการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแรงจูงใจนั้นต้องการ  

1.5.3 สภาพแวดล้อมการท างาน หมายถึง สิ่งที่อยู่รอบตัวผู้ท างานในองค์การ เป็นสิ่งที่บ่งชี้ 
ความรู้สึกของพนักงานที่มีต่องานที่ท าและสมาชิกร่วมงาน โดยสมาชิกทุกคนมีความรู้สึกที่ดี ทุ่มเท ทั้ง
กายใจ ความคิด และร่วมกันและช่วยกันแก้ไขปัญหานั้นๆ ได้ การท างานจะมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน แต่
ในทางตรงข้ามสภาพแวดล้อมในการท างานอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดภาวะกดดันและเกิด ความ
เหนื่อยล้าในการท างาน 

1.5.4 ภาพลักษณ์ขององค์กร หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนทั่วไปหรือผู้บริโภคท่ี
มีต่อสินค้า ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ท าให้สินค้าหรือบริการนั้นอยู่เหนือบริษัทคู่แข่งอ่ืนๆ และสามารถด ารงอยู่
ในความทรงจ าและ จิตใจของประชาชนผู้บริโภคได้
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1.5.5 ความจงรักภักดี หมายถึง การที่ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าหนึ่งไม่ว่าจะเกิดจาก
ความ เชื่อมั่น การนึกถึง หรือตรงใจผู้บริโภค และเกิดการใช้บริการอย่างต่อเนื่องตลอดมา 

1.5.6 พนักงานระดับปฎิบัติการ หมายถึง พนักงานแผนกต่างๆที่ท างานอยู่ในโรงแรม 4 ดาว
ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย เขตวัฒนา เขตปทุมวัน เขตราชเทวี และเขตสาทร 

1.5.7 อุตสาหกรรมการบริการ หมายถึง การประกอบธุรกิจด้านโรงแรมที่อยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับส าหรับงานวิจัยนี้ สามารถอธิบายได้ดังนี้  
1.6.1 ผลการวิจัยนี้คาดว่าสามารถน าไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงด้านแรงจูงใจให้กับ

พนักงานในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานครได้ 
1.6.2 ผลการวิจัยนี้คาดว่าจะน าไปแก้ไขและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานให้กับ

พนักงานในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานครได้ 
1.6.3 ผลการวิจัยนี้คาดว่าจะน าไปแก้ไขและปรับปรุงภาพลักษณ์ขององค์กรของโรงแรมเขต

กรุงเทพมหานครได้ 



บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาแรงจูงใจการท างาน สภาพแวดล้อมการท างาน และภาพลักษณ์ของ

องค์กร ที่มีอิทธิผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานระดับปฎิบัติการในอุตสาหกรรมการบริการ 
กรณีศึกษาโรงแรมระดับ 4 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร อธิบายได้ตามรายการดังนี้ 

2.1 ประวัติและความเป็นมา  
2.2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

2.2.1 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับด้านแรงจูงใจการท างานของพนักงาน 
ระดับปฎิบัติการในอุตสาหกรรมการบริการ  

2.2.2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับด้านสภาพแวดล้อมการท างานของ 
พนักงานระดับปฎิบัติการในอุตสาหกรรมการบริการ 

2.2.3 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับด้านภาพลักษณ์ขององค์กรของพนักงาน 
ระดับปฎิบัติการในอุตสาหกรรมการบริการ 

2.2.4 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับด้านความจงรักภักดีของพนักงานระดับ 
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรมการบริการ 

การศึกษาแรงจูงใจการท างาน สภาพแวดล้อมการท างาน และภาพลักษณ์ขององค์กร ที่มี
อิทธิผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานระดับปฎิบัติการในอุตสาหกรรมการบริการ กรณีศึกษา
โรงแรมระดับ4ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจะอธิบายกรณีศึกษาในรายละเอียดดังนี้ 

 
2.1 ประวัติและความเป็นมาของอุตสาหกรรมการบริการ (ธุรกิจโรงแรม) 
 โรงแรม (Hotel) หมายถึง สถานที่ประกอบการเชิงการค้าท่ีนักธุรกิจตั้งข้ึน เพ่ือบริการผู้
เดินทางในเรื่องของที่พักอาศัย อาหาร และบริการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพักอาศัย และเดินทาง หรือ
อาคารที่มีห้องนอนหลายห้อง ติดต่อเรียงรายกันในอาคารหนึ่งหลัง หรือหลายหลัง ซึ่งมีบริการต่างๆ 
เพ่ือความสะดวกของผู้ที่มาพัก ซึ่งเรียกว่า “แขก” (Guest) โรงแรมนั้นเริ่มมาจากในอดีตนั้นการที่
ผู้คนเดินทางระหว่างเมืองไปมาหาสู่กัน แต่ผู้เดินทางจะนอนตามถนน หรือนอนตามบ้านเรือนของ
ประชาชนทั่วไป หรือตามโบสถ์ โดยแต่เดิมเป็นการให้ที่พักพิง มีอาหารให้ตามอัตภาพ ไม่มีค่าบริการ 
จนกระท่ังมีคนหัวใส ได้เปลี่ยนแนวคิดนี้ให้กลายเป็นธุรกิจขึ้นมา เปลี่ยนแนวคิดจากไมตรีจิต มาเป็น
ธุรกิจ และเริ่มขายไวน์ อาหารง่ายๆ มีการใช้ระบบลงทะเบียนผู้เข้าพักขึ้นจนธุรกิจนี้แพร่หลายและท า
ก าไร โดยเริ่มต้นจาก ประเทศอิตาลี และเริ่มแพร่หลายไปยัง ประเทศเยอรมนี ฝรั่งเศส จนถึง สหราช
อาณาจักร จากที่มีห้องพักอย่างเดียว ต่อมาจึงพัฒนาให้มี
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ความหรูหรา สะดวกสบาย มีการบริการที่ดี โรงแรมไม่มีการพัฒนาไปไกลกว่านั้น จนกระทั่ง นายเซ
ซาร์ ริทซ ์(Ce’Sar Ritz) ชาวสวิสเซอร์แลนด์ ผู้ซึ่งเป็นบิดาของการโรงแรมได้น าวิทยาการใหม่ๆ มาใช้
นั่นเอง และยังเป็นเจ้าของประโยคอมตะ “The customer is always right” อีกด้วย 
(NARTCHANOK YOOJAMRUS, 2559)  
 อุตสาหกรรมโรงแรม คือ ธุรกิจประเภทที่พักแรมเป็นสถานที่ที่นักเดินทางใช้พักผ่อนระหว่าง
เดินทาง โดยจ าแนกออกมาเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้  

1. โรงแรม คือ ที่พักแรมที่สร้างขึ้นเฉพาะ และแบ่งเป็นห้องพัก มีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ 
นักเดินทาง และเก็บค่าเช่าเป็นรายห้อง 

2. เกสต์เฮาส์ คือ บ้านที่ดัดแปลง หรือสร้างข้ึน และแบ่งห้องเป็นที่พักแรม โดยเก็บค่าเช่า  
3. บังกะโล คือ ที่พักแรมที่กลุ่มบุคคล หรือสถาบันจัดไว้เพ่ือให้นักท่องเที่ยว โดยเก็บค่าเช่า 
4. รีสอร์ท คือ ที่พักท่ีมีลักษณะห้องพักเป็นหลังๆ มีบริเวณแวดล้อมด้วยธรรมชาติ  
5. โมเต็ล คือ ที่พักท่ีสร้างขึ้นเฉพาะ โดยเก็บค่าเช่า มีห้องพักแต่ละห้อง หรือมีห้องพักส่วนหนึ่ง 

ที่มีลักษณะ และการใช้สอยเช่นเดียวกับโรงแรม     
6. บ้านรับรอง คือ ที่พักหน่วยงานราชการ บริษัท หรือเอกชน จัดไว้เพื่อใช้รับรองหรือ พักผ่อน 

โดยไม่เก็บค่าเช่า  
7. บ้านญาติหรือบ้านเพ่ือน คือ บ้านญาติมิตรของนักท่องเที่ยวที่จัดให้เป็นที่พักแรม โดยไม่เก็บ 

ค่าเช่า 
อุตสาหกรรมโรงแรม(Hotel Industry) เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(Tourism 

Industry) ทั้งสองอย่างนี้ มีลักษณะที่คล้ายกัน แต่ก็มีส่วนที่แตกต่างกัน ได้แก่ 
1. อุตสาหกรรมโรงแรมเป็นสิ่งก่อสร้างที่เคลื่อนที่ไม่ได้ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้เข้ามาซื้อสินค้า และ 

การบริการ 
2. อุตสาหกรรมโรงแรมมีลักษณะการขายบริการจะต้องขาย ณ จุดที่ท าการผลิต และให้บริการ  

ต้องเป็นเวลาที่ลูกค้าต้องการ และเป็นสินค้าบริการที่จับต้องไม่ได้  
3. อุตสาหกรรมโรงแรมเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่สามารถเก็บผลผลิตไว้ได้ จัดเป็นสินค้าที่เสียได้ง่าย  

เพราะห้องที่ว่างในแต่ละคืน หมายถึง รายได้ที่สูญหายไป   
4. อุตสาหกรรมโรงแรมต้องอาศัยแรงงานมนุษย์ในการผลิตเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ งานบริการส่วน 

หน้า งานแม่บ้าน เป็นต้น  
5. อุตสาหกรรมโรงแรมเป็นสถานที่พักที่เปิดบริการให้แก่ลูกค้าทุกคนที่ต้องการที่พักอาศัย ไม่มี 

ข้อห้าม (ยกเว้นเด็กที่ไม่มีผู้ปกครองมาด้วย)  
6. อุตสาหกรรมโรงแรมเป็นการผลิตสินค้าด้านการบริการที่สรรหาการบริการด้านอ่ืนๆ มาเสริม
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เพ่ือให้บริการแก่แขกผู้มาพักอย่างครบถ้วน เช่น โรงแรมชายทะเล ก็จะมีการบริการครบทุกอย่าง ทั้ง
ห้องพัก อาหาร ความบันเทิง เพ่ือความสะดวกไม่ต้องเดินทางเข้าเมือง 

7. อุตสาหกรรมโรงแรมมีการลงทุนเป็นจ านวนมาก ทั้งที่ดิน และค่าก่อสร้างตกแต่ง มีราคาแพง 
มาก ดังนั้น การประกอบกิจการโรงแรมจะต้องมีกระบวนการจัดการที่ดีเป็นระบบ 
(NARTCHANOK YOOJAMRUS, 2559)  
 
2.2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.1 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับด้านแรงจูงใจการท างานของพนักงาน 
ทฤษฎีของการจูงใจ (Theories of Motivation) ของ Lovell (1980, p. 109 อ้างใน 

“ทฤษฎีของการจูงใจ”, 2555) ที่ให้ความหมายของแรงจูงใจไว้ว่า “เป็นกระบวนการที่ชักน าโน้มน้าว
ให้บุคคลเกิดความมานะพยายามเพ่ือที่จะสนองตอบความต้องการบางประการให้บรรลุผลส าเร็จ” 
อาจสรุปได้ว่าการจูงใจเป็นกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าโดยจงใจให้กระท าหรือดิ้นรน
เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์บางอย่างซึ่งจะเห็นได้พฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจเป็นพฤติกรรมที่มิใช่เป็น
เพียงการตอบสนองสิ่งเร้าปกติธรรมดา ยกตัวอย่างลักษณะของการตอบสนองสิ่งเร้าปกติคือ การขาน
รับเมื่อได้ยินเสียงเรียก แต่การตอบสนองสิ่งเร้าจัดว่าเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจเช่น พนักงาน
ต้ังใจท างานเพ่ือหวังความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ แรงจูงใจจะท าให้แต่ละบุคคลเลือกพฤติกรรม
เพ่ือตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละสถานการณ์ท่ีแตกต่างกันออกไป พฤติกรรมที่เลือก
แสดงนี้ เป็นผลจากลักษณะในตัวบุคคลสภาพแวดล้อมดังนี้ 

1. ถ้าบุคคลมีความสนใจในสิ่งใดก็จะเลือกแสดงพฤติกรรมและมีความพอใจที่จะท ากิจกรรม 
นั้นๆ รวมทั้งพยายามท าให้เกิดผลเร็วที่สุด  

2. ความต้องการเป็นแรงกระตุ้นที่ท าให้ท ากิจกรรมต่างๆเพ่ือตอบสนองความต้องการนั้น 
3. ค่านิยมท่ีเป็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ เช่นค่านิยมทางเศรษฐกิจ สังคม ความงาม จริยธรรม  

วิชาการ เหล่านี้จะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดแรงขับของพฤติกรรมตามค่านิยมนั้น  
4. ทัศนคติที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็มีผลต่อพฤติกรรมนั้น เช่น ถ้ามีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน ก็ 

จะท างานด้วยความทุ่มเท         
5. ความมุ่งหวังที่ต่างระดับกัน ก็เกิดแรงกระตุ้นที่ต่างระดับกันด้วย คนที่ตั้งระดับความ 

มุ่งหวังไว้สูงจะพยายามมากกว่าผู้ที่ตั้งระดับความมุ่งหวังไว้ต่ า 
6. การแสดงออกของความต้องการในแต่ละสังคมจะแตกต่างกันออกไป ตาม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมของตน ยิ่งไปกว่านั้นคนในสังคมเดียวกัน ยังมี
พฤติกรรมในการแสดงความต้องการที่ต่างกันอีกด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดจากการเรียนรู้ของตน 
     

http://motivation-srisupan.blogspot.com/2012/07/theories-of-motivation.html
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7. ความต้องการอย่างเดียวกัน ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันได้   
8. แรงจูงใจที่แตกต่างกัน ท าให้การแสดงออกของพฤติกรรมที่เหมือนกันได้   
9. พฤติกรรมอาจสนองความต้องการได้หลายๆทางและมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกัน  

เช่นตั้งใจท างาน เพ่ือไว้ขึ้นเงินเดือนและได้ชื่อเสียงเกียรติยศ ความยกย่องและยอมรับจากผู้อื่น 
 นอกจากนี้ทฤษฎีของ Herzberg (อ้างในอ านวยชัย บุญศรี, 2556) ได้กล่าวไว้มีปัจจัยหรือ
องค์ประกอบ 2 ประการ ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
องค์ประกอบจูงใจ (Motivation Factors) และ องค์ประกอบค้ าจุน (Maintenance Factors) หรือ
องค์ประกอบสุขอนามัย (Hygiene Factors) 

องค์ประกอบจูงใจ (Motivation Factors)      
เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติโดยตรง และเป็นสิ่งจูงใจให้บุคลากรเกิดความพึง

พอใจในการท างาน ประกอบด้วย 
1. ความส าเร็จในการท างาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถท างานได้เสร็จสิ้น 

ประสบผลส าเร็จอย่างดี สามารถแก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับงาน และรู้จักป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น 
2. การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคล 

ในหน่วยงานหรือบุคคลอ่ืนๆที่มาขอค าปรึกษา ซึ่งอาจแสดงออกในรูปการยกย่องชมเชย การให้
ก าลังใจ การแสดงความยินดีการแสดงออกท่ีท าให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ  

3. ลักษณะของงาน (Work Itself) หมายถึง งานนั้นน่าสนใจ ต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
ท้าทายให้ลงมือท า หรือเป็นงานที่มีลักษณะท าตั้งแต่ต้นจนจบโดยล าพัง 

4. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การได้รับมอบหมายให้ดูแลงานใหม่ๆ และมี 
อ านาจอย่างเต็มที่ ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอย่างใกล้ชิด 

5. ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง การได้รับเลื่อนขั้น การเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น มี 
โอกาสได้ศึกษาต่อเพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติม ได้รับการฝึกอบรมดูงาน 

องค์ประกอบค  าจุน (Maintenance Factors) หรือองค์ประกอบสุขอนามัย (Hygiene 
Factors)    

เป็นองค์ประกอบที่ช่วยป้องกันการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จะเกิดความไม่ชอบงานหรือ
หย่อนประสิทธิภาพลง ประกอบด้วย 

1. เงินเดือน (Salary) หมายถึง สิ่งตอบแทนการปฏิบัติงานในรูปเงินรวมถึงการเลื่อนขั้น 
เงินเดือนในหน่วยงานนั้น เป็นที่พอใจของบุคคลที่ท างาน 

2. โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth)หมายถึง ความน่าจะเป็น 
ที่บุคคลจะได้รับความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพ 

3. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน (Interpersonal Relation, 

https://plus.google.com/114730226824295160388
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Subordinate, Peers) หมายถึง ความมีสัมพันธ์อันดีต่อกันสามารถท างานร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกัน
และกันเป็นอย่างดี 

4. สถานะของอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับและนับถือของสังคม มีเกียรติ 
และมีศักดิ์ศรี 

5. นโยบายและการบริหาร (Company Policy and Administration) หมายถึง การจัดการ 
และการบริหารงานขององค์กร การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

6. สภาพการท างาน (Working Condition) หมายถึง สภาพทางกายภาพของาน เช่น  แสง  
เสียง อากาศ รวมทั้งลักษณะสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ 

7. ชีวิตส่วนตัว (Personal Lift) หมายถึง สภาพความเป็นอยู่ส่วนตัวที่เก่ียวข้องกับงาน เช่น การ 
ไม่ถูกย้ายไปท างานในที่แห่งใหม่ซึ่งห่างไกลครอบครัว 

8. ความมั่นคงในงาน (Job Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความม่ันคงในการ 
ท างาน 

9. การปกครองบังคับบัญชา (Supervision) หรือการนิเทศงาน หมายถึง ความสามารถหรือ 
ความยุติธรรมของผู้บังคับบัญชาหรือผู้นิเทศงานในการด าเนินงานและการบริหารงาน 

ปัจจัยดังกล่าวได้มีงานวิจัยของ เกียรติกุล เข็มเพ็ชร์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายห้องพัก โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายห้องพัก โรงแรม รอยัลออคิด 
เชอราตัน กรุงเทพมหานคร 2. เปรียบเทียบแรงจูงในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายห้องพัก โรงแรม 
รอยัลออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยคือ พนักงานฝ่ายห้องพัก ประกอบด้วย แผนกต้อนรับ แผนกแม่บ้าน และแผนกรักษาความ
ปลอดภัย จ านวน 144 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ คา่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติ
ทดสอบที และสถิติทดสอบเอฟ และการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ ผลการวิจัยพบว่า 1. แรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายห้องพัก ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน ระดับปานกลาง เรียงล าดับ
จากมากไปน้อย คือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความส าเร็จในการท างาน  ด้านลักษณะของงานที่
ปฏิบัติ  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านความก้าวหน้า 2. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงในการ 
ปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายห้องพัก จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า พนักงานที่มีเพศ 
อายุ แผนก และ ระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน ต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวม ไม่แตกต่าง
กัน ส าหรับในส่วนของพนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน จะมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
โดยรวม แตกต่างกันในด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะ
ของงานที่ปฏิบัติ ด้านความก้าวหน้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 และพนักงานที่มี

http://cms.dru.ac.th/jspui/browse?type=author&value=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%2C+%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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เงินเดือน ต่างกัน จะมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวม แตกต่างกันในด้าน ความก้าวหน้า 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05       

และงานวิจัยของวิวัฒน์ แสงเพ็ชร (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจในการ
ท างาน และสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาว 
โรงแรมแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาความแตกต่าง
ของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อ ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงแรม
แห่งหนึ่งในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจในการท างานที่มี
ผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงแรมแห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ 3. เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานธุรกิจโรงแรม ระดับ 5 ดาว โรงแรมแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และทดสอบความตรงของเนื้อหาและความ
น่าเชื่อถือด้วยวิธีของ ครอนบาร์ค กับพนักงานธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงแรมแห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล จ านวน 30 คน ได้ระดับความเชื่อม่ัน 0.891 หลังจากนั้นแจกกับ
พนักงานระดับปฏิบัติการ ธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงแรมแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จ านวน 400 คน วิธีการทางสถิตแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานคือ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที (t–test) 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–Way ANOVA) และสถิติการวิเคราะห์การถดถอยแบบ
พหุคูณ การศึกษาพบว่า เพศ สถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันต่อความผูกพัน
องค์กรของพนักงานธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงแรมแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ยกเว้นอายุ อายุงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนแรงจูงใจในการท างานมีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงแรมแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
และสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงแรม
แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

2.2.2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับด้านสภาพแวดล้อมการท างานของพนักงาน 
ทฤษฎีของนารีรัตน์ นิลประดับ (อ้างใน รุจาภา แพ่งเกษร, 2556, หน้า 6) ให้ความหมายของ

สภาพแวดล้อมในการท างานว่า หมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวบุคคลขณะท างานทั้งที่มีชีวิตและไม่มี
ชีวิต และมีผลต่อการท างาน และแนวคิดของสกุลนารี กาแก้ว (อ้างใน วรันธร ทรงเกียรติศักดิ์, 2558, 
หน้า 22) สรุปความหมายสภาพแวดล้อมในการท างานและศึกษาสภาพแวดล้อมในการท างาน 
หมายถึง สิ่งที่อยู่ล้อมรอบคนปฏิบัติท างานในขณะที่ท างาน เช่น หัวหน้า ผู้ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือน
ร่วมงาน เป็นสิ่งของ เช่น เครื่องกล เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นพลังงาน เป็น
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สารเคมีเช่น แสงสว่าง เสียง ความร้อน อากาศท่ีหายใจ และเป็นเหตุปัจจัยทาง จิตวิทยาสังคม เช่น 
ชั่วโมงในการท างาน ค่าตอบแทน   

จากความหมายของสภาพแวดล้อมในการท างานในข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสรุปได้ว่า
สภาพแวดล้อม ในการท างานหมายถึง สิ่งต่าง ๆ รอบตัวทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต อยู่รอบตัวและมีผล
ต่อประสิทธิภาพในการท างานของคนๆนั้น 

ปัจจัยดังกล่าวได้มีงานวิจัยของรุจาภา แพ่งเกษร (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษา
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการ
ทหารสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพ่ือศึกษาความแตกต่างทางด้านปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างสภาพแวดล้อมในการท างานกับคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการ
ทหารสื่อสาร 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในกับคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
นายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร 4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกกับ
คุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ ข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารจ านวน 337 คน ซึ่งมีตัวแปร อิสระ 
คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก โดยใช้ 
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป ทางสถิติ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล เฉพาะรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อ
คุณภาพชีวิต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในการท างาน 1 
ด้านที่มี ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ สภาพการท างาน ปัจจัยภายในมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิต 
พบว่ามี ตัวแปรอิสระของปัจจัยภายในทั้ง 2 ด้านที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
นายทหารชั้น ประทวนกรมการทหารสื่อสารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ด้านสุขภาพ
และด้านจิตใจ ปัจจัยภายนอกมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตพบว่ามีตัวแปรอิสระของปัจจัยภายนอก 
2 ด้านที่มี ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร
อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ ด้านครอบครัว และด้านเศรษฐกิจ 

และงานวิจัยของวรันธร ทรงเกียรติศักดิ์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัย
ความปลอดภัย และปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน
โรงงานและหน่วยสนับสนุน ของโรงงานน้ าตาล สหเรือง จ ากัด จังหวัดมุกดาหาร โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยความปลอดภัย และปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน ที่มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานโรงงานและหน่วยสนันสนุนของโรงงานน้ าตาล สหเรือง จ ากัด 
จังหวัดมุกดาหาร ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม ข้อมูลและทดสอบความตรงของ
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เนื้อหาและความน่าเชื่อถือด้วยวิธีของครอนบาร์คกับพนักงานโรงงาน และหน่วยสนันสนุน จ านวน 30 
คน ได้ระดับความเชื่อมั่น 0.918 โดยแจกกับพนักงานและหน่วยสนันสนุน จ านวน 300 คน ส่วนวิธี
ทางสถิติแบ่งประเภทเป็น 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาณ ได้แก่ สถิติสอบค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่า ข้อมูลส่วน
บุคคล เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอายุ การปฏิบัติงาน และฝ่ายสังกัด
แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน  อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
และปัจจัยความปลอดภัยไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานโรงงานและหน่วยสนับสนุน ส่วนปัจจัย
สภาพแวดล้อม มีผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานโรงงานและหน่วยสนับสนุนในทางเดียวกัน และ
ปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน มีผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานโรงงานและหน่วยสนับสนุนในทาง
เดียวกัน 

2.2.3 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับด้านภาพลักษณ์ขององค์กรของพนักงาน 
ปัจจัยดังกล่าวมีแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ของ Robinson & Barlow (อ้างใน  

ณัฐชยา ใจจูน, 2557, หน้า 19) ได้อธิบายว่า ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพที่เกิดในใจของคนซึ่งบุคคลมี
ความรู้สึกนึกคิดต่อสถาบันและองค์การ ภาพดังกล่าวในใจคนอาจได้มาจากประสบการณ์ทางตรงและ
ประสบการณ์ทางอ้อม เช่น บุคคลอื่นเล่าให้ฟัง ได้ประสบพบเจอเอง ได้ยินและได้ฟังด้วยตนเอง และ
แนวคิดของปราณี จิตกรณ์กิจศิลป์ (อ้างในฉันท์ชนก เรืองภักดี, 2557, หน้า 26) ได้ให้ความหมายของ
ตราสินค้าว่า เป็นค าข้อความสั้น ๆ หรือสัญลักษณ์ที่สามารถสื่อสารให้ผู้บริโภคได้ทราบถึงบุคลิกภาพ
ของผลิตภัณฑ์ ต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนประโยชน์หรือความพึงพอใจที่ผู้บริโภคจะได้รับจา
การใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ 

จากความหมายของภาพลักษณ์ขององค์กรในข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสรุปได้ว่าภาพลักษณ์ตรา
สินค้า หมายถึง ภาพลักษณ์ของบริษัท/สินค้า/บริการ ที่สื่อออกมาในเชิงบวก เพ่ือให้ผู้บริโภคเข้าใจ 
รู้จัก และสามารถจดจ าไปได้นาน โดยผู้บริโภคจะสามารถจดจ าและรู้จักภาพลักษณ์ตราสินค้าได้จาก
การใช้ประสบการณ์เดิมเข้ามาช่วยจากการสัมผัส และจากการบอกเล่าปากต่อปาก 

ปัจจัยดังกล่าวได้มีงานวิจัยของณัฐชยา ใจจูน (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ตราสินค้า
และการรับรู้คุณค่าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเจาะจง โดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือ 
แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าความถ่ี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน และ
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย จากการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมาก
ที่สุด มีอายุเฉลี่ยอยู่ในช่วง  20 - 29 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ที่ระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่รายได้เฉลี่ยอยู่ ระหว่าง 10,001 – 30,000 บาท ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน
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บริษัทเอกชน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทุกท่านเคยรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดย Internet เป็น
ช่องทางที่กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากท่ีสุด ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เลือกซ้ือได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มโปรตีน วิตามิน เกลือแร่ ในแต่ละครั้งมักจะซื้อ
ให้กบัตนเองและผู้อ่ืนรับประทานเพ่ือบ ารุงร่างกาย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มักจะมีความถี่ในการซื้อโดย
เฉลี่ยนานกว่า 1 เดือน/ครั้ง โดย มักจะตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง และสถานที่ที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้แก่ ห้างสรรพสินค้า งานวิจัยนี้ได้ผลวิเคราะห์ตามสมมติฐานซึ่งพบว่า
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า อันได้แก่ ชื่อตราสินค้า เครื่องหมายตราสินค้า เครื่องหมายรับรอง
คุณภาพ ประเทศผู้ผลิตสินค้า และปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่า ได้แก่ สิ่งเร้า อวัยวะรับสัมผัส 
ประสบการณ์เดิม ทัศนคติ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และงานวิจัยของฉันท์ชนก เรืองภักดี (2557) ได้
ศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสินค้า คุณภาพการบริการ และความไว้วางใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ 
Power Bank ของผู้บริโภคท่ีใช้ Smartphone และ Tablet ในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาอิทธิพลด้านคุณค่าตราสินค้า คุณภาพการบริการ และความไว้วางใจที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อ Power Bank กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยเลือกในครั้งนี้ คือ บุคคลทั่วไปที่ซื้อ Power Bank ใน
เขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน  การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นในรูป
แบบอย่างง่ายและพหุคูณ การทดสอบสมมติฐานได้ก าหนดนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญเป็นผู้ชายจ านวน 214 คน มีอายุ 16 - 24 ปี ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง
การศึกษาปริญญาตรีเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ย 5,001 – 15,000 บาท โดย
ภาพรวมได้ระดับความส าคัญมาก จากข้อมูลข้างต้นการตัดสินใจซื้อ Power Bank สามารถเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งรับรู้ถึงความต้องการของลูกค้า เพื่อที่จะได้น าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต่อไป 

2.2.4 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับด้านความจงรักภักดีของพนักงาน 
ปัจจัยดังกล่าวมีแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ของ Baron (อ้างใน ปชานนท์ ชนะราวี, 

2556) ซึ่งอธิบายว่า ความจงรักภักดีต่อองค์การ คือ ความผูกพันต่อองค์กรหรือเจตคติต่อองค์กรที่จะ
สะท้อนให้เห็นถึงระบบความเกี่ยวข้องว่าบุคคลมีความเชื่อมั่น ศรัทธา รักและหวงแหนต่อองค์กรที่ตน
เป็นสมาชิกอยู่ ซึ่งระดับความพึงพอใจในระดับสูงมีส่วนสัมพันธ์กับการอยู่กับองค์กรในปัจจุบัน โดย
ประกอบด้วย 1. การยอมรับอย่างสูงต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 2. การเต็มใจที่จะเข้าไป
กระท าการใดแทนได้ 3. ความปรารถนาอย่างสูงส่งที่จะคงอยู่กับองค์กรนั้นต่อไป ความจงรักภักดีต่อ
องค์กรจึงนับเป็นเจตคติท่ีค่อนข้างม่ันคงในช่วงเวลาอันยาวนานที่บุคคลแสดงตนอย่างภูมิใจในองค์กร 
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มีความพึงพอใจและปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรนั้นต่อไป ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่า ความ
จงรักภักดีต่อองค์กรเป็นคุณสมบัติที่จ าเป็นที่ช่วยน าพาองค์กรมีประสิทธิผลและอยู่รอดต่อไป 
นอกจากองค์กรต้องสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาเป็นสมาชิกองค์กรแล้ว การรักษาให้บุคลากร
เหล่านั้นคงอยู่กับองค์กรอย่างมีคุณค่าเพ่ือน าพาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ก็
เป็นสิ่งที่ส าคัญ 

และแนวคิดของกิตติ สิริพัลลภ (อ้างในชุติภา จ่าบาล, 2559) ซึ่งอธิบายว่า ความจงรักภักดี
ในตราสินค้า คือ การที่ผู้บริโภคมีทัศนคติท่ี ดีต่อตราสินค้าหนึ่งไม่ว่าจะเกิดจากความเชื่อมั่น การนึก
ถึง และหรือตรงใจผู้บริโภค และเกิดการซื้อซ้ าต่อเนื่องตลอดมา มีค ากล่าวว่าการสร้างลูกค้าใหม่ 1 
คน จะมีต้นทุนสูงกว่าการรักษาลูกค้าเก่า 1 คน ถึง 5 - 10 เท่า และในปัจจุบันเกิดความหลากหลาย
ในตราสินค้า ประกอบกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดมากมายเพื่อดึงดูดใจให้ผู้บริโภคเปลี่ยน หรือหัน
ไปใช้สินค้าตราใหม่ๆ อยู่เสมอ ดังนั้นกลยุทธ์ที่ส าคัญทางการตลาดคือ การสร้างความภักดีในตรา
สินค้า (Brand Loyalty) การสร้างความภักดีในตราสินค้าจึงมีความจ าเป็นมาก และท าให้ลูกค้าเกิด
ต้นทุนที่จะเปลี่ยนไปใช้สินค้าตราอื่น ซึ่งอาจจะสรุปว่าความภักดีในตราสินค้ามี ความส าคัญ 3 
ประการดังนี้ 1. สร้างปริมาณการขายให้สูงขึ้น (High Sale Volume) 2. เพ่ิมราคาให้สินค้าสูงขึ้น 
(Premium Pricing Ability) 3. การรักษาลูกค้าให้คงอยู่ (Customer Retention) ตราสินค้าใดท่ีท า
ให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น เข้ามาอยู่กลางใจและง่ายต่อการเข้าถึง ผู้บริโภคไม่จ าเป็นต้องใช้เวลา
หรือลงทุนในการค้นหาข้อมูลเมื่อต้องการซื้อสินค้า ผู้บริโภคจะเลือกตราสินค้าที่สร้างที่ดีทัศนคติ
เหล่านั้น และเกิดเป็นความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) นอกจากจะเป็นฐานลูกค้าท่ีมั่นคง ยัง
อาจจะแนะน าหรือเพ่ิมลูกค้าให้มากข้ึนโดยไปบอกต่อเพ่ือนหรือญาติสนิทอีกด้วย  

ปัจจัยดังกล่าวได้มีงานวิจัยของพิมพ์กมล จักรานุกุล (2559) ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของความ
ผูกพันต่อองค์การและคุณภาพชีวิตการท างานที่มีต่อการธ ารงรักษาพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคล ความผูกพันต่อ
องค์การ และคุณภาพชีวิตการท างานที่มีผลต่อการธ ารงรักษาพนักงานโรงแรม ใช้แบบสอบถามในการ
วิจัย  มีกลุ่มตัวอย่างคือพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร จ า นวน 436 คน 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประสบการณ์ในการท างานอยู่ที่ 1 - 3 ปี ส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานระดับทั่วไป และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนอยู่ที่ 15,001 – 20,000 บาท ใช้สถิติ T-test, One Way ANOVA, Pearson Correlation, 
Multiple Linear Regression ในการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1. พนักงานที่มีต าแหน่งงาน และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการธ ารงรักษาพนักงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p< 0.05)  2. ความผูกพันต่อองค์การและคุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพันธ์กับการธ ารง
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รักษาพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p< 0.05) 3. ความผูกพันต่อองค์การมี
อิทธิพลต่อการธ ารงรักษาพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p< 0.05)  
และ 4.คุณภาพชีวิตการท างานมีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาวอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p< 0.05)   

และงานวิจัยของเกตุนภัส เมธีกสิวันฒน์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ของความผูกพัน 
ทุ่มเทของพนักงานที่มีต่องานและองค์การ กับความตั้งใจลาออกของพนักงานในธุรกิจโรงแรม จังหวัด
นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันทุ่มเทของพนักงานที่มี
ต่องานกับความผูกพันทุ่มเทของพนักงานที่มีต่อองค์การ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพัน
ทุ่มเทของพนักงานที่มีต่องานและความผูกพันทุ่มเทของพนักงานที่มีต่อองค์การกับความตั้งใจลาออก
จากองค์การของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ บุคลากรพนักงานผู้ให้บริการ และผู้บริหาร
ระดับต้นที่มีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ภายในองค์การธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีอัตรา
ค่าห้องพักตั้งแต่ 1,000 บาท/คืน ขึ้นไป ในจังหวัดนครราชสีมาจ านวน 278 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย โดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสัมประสิทธิ์สัมพนัธ์ การสร้างสมการพยากรณ์ด้วยการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ ผล
การศึกษาพบว่า 1) ความผูกพันทุ่มเทต่องานมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันทุ่มเท
ต่อองค์การ 2) ความผูกพันทุ่มเทต่องานมีความสัมพันธ์ทางลบกับความตั้งใจลาออกจากองค์การ และ
ความผูกพันทุ่มเทต่องาน ด้านความเต็มใจอุทิศตนให้กับงานสามารถอธิบายความแปรปรวนต่อความ
ตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานได้ร้อยละ 13.5 3) ความผูกพันทุ่มเทต่อองค์การมีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับความตั้งใจลาออกจากองค์การ และความผูกพันทุ่มเทต่อองค์การด้านการรับรู้สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนต่อความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานได้ ร้อยละ 23.8 4) ความผูกพันทุ่มเทต่อ
งานมีความสัมพันธ์ทางอ้อมกับความตั้งใจลาออกจากองค์การโดยผ่านตัวแปรแทรกคือ ความผูกพัน
ทุ่มเทต่อองค์การ และ 5) ความผูกพันทุ่มเทต่อองค์การมีความสัมพันธ์ทางตรงต่อความตั้งใจลาออก
จากองค์การ 



บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาแรงจูงใจการท างาน สภาพแวดล้อมการท างาน และภาพลักษณ์ของ

องค์กร ที่มีอิทธิผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานระดับปฎิบัติการในอุตสาหกรรมการบริการ 
กรณีศึกษาโรงแรมระดับ 4 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร มีระเบียบการวิจัยดังนี้ 

3.1 ประเภทและรูปแบบวิธีการวิจัย  
3.2 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
3.3 กระบวนการและข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล  
3.4 สมมติฐานการวิจัย  
3.5 วิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 ประเภทและรูปแบบวิธีการวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ที่ใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด 

(Close-ended Questionnaire) ที่ประกอบด้วยข้อมูลคุณสมบัติส่วนบุคคล ข้อมูลแรงจูงใจการ
ท างานของพนักงาน ข้อมูลสภาพแวดล้อมการท างานของพนักงาน ข้อมูลภาพลักษณ์ขององค์กรของ
พนักงาน และข้อมูลจงรักภักดีของพนักงาน ซึ่งพนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามรายละเอียดดังนี้ 

3.1.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) มีทั้งหมด 5 ส่วนดังนี้ 
3.1.1.1 ข้อมูลคุณสมบัติส่วนบุคคลของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 

ข้อมูลคุณสมบัติส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน โดยมีระดับการวัดดังนี้  

1. เพศ      ระดับการวัดตัวแปรแบบนามบัญญัติ 
 (Nominal Scale)  

2. อายุ    ระดับการวัดตัวแปรแบบเรียงอันดับ 
     (Ordinal Scale)  

3. สถานภาพ   ระดับการวัดตัวแปรแบบนามบัญญัติ 
     (Nominal Scale) 

4. ระดับการศึกษาสูงสุด    ระดับการวัดตัวแปรแบบนามบัญญัติ  
(Nominal Scale)
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5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   ระดับการวัดตัวแปรแบบเรียงอันดับ 
     (Ordinal Scale)  

3.1.1.2 ข้อมูลด้านแรงจูงใจการท างานของพนักงานโรงแรมในเขต 
กรุงเทพมหานคร 

มีการวัดแบบอันตรภาค Interval Scale โดยมีระดับการวัดดังนี้ 
1. เห็นด้วยน้อยที่สุด  มีค่าคะแนนเป็น 1  
2. เห็นด้วยน้อย   มีค่าคะแนนเป็น 2  
3. เห็นด้วยปานกลาง  มีค่าคะแนนเป็น 3 
4. เห็นด้วยมาก     มีค่าคะแนนเป็น 4  
5. เห็นด้วยมากที่สุด  มีค่าคะแนนเป็น 5  
ส าหรับการวัดระดับค่าเฉลี่ยเป็นช่วงคะแนน มีการวัดดังนี้  
ค่าเฉลี่ย      ความหมาย 
4.21 – 5.00      มากที่สุด  
3.41 – 4.20      มาก  
2.61 – 3.40    ปานกลาง  
1.81 – 2.60      น้อย 
1.00 – 1.80      น้อยที่สุด 
3.1.1.2 ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมการท างานของพนักงานโรงแรมในเขต 

กรุงเทพมหานคร 
มีการวัดแบบอันตรภาค Interval Scale โดยมีระดับการวัดดังนี้ 
1. เห็นด้วยน้อยที่สุด  มีค่าคะแนนเป็น 1  
2. เห็นด้วยน้อย   มีค่าคะแนนเป็น 2  
3. เห็นด้วยปานกลาง  มีค่าคะแนนเป็น 3 
4. เห็นด้วยมาก      มีค่าคะแนนเป็น 4  
5. เห็นด้วยมากที่สุด  มีค่าคะแนนเป็น 5  
ส าหรับการวัดระดับค่าเฉลี่ยเป็นช่วงคะแนน มีการวัดดังนี้  
ค่าเฉลี่ย      ความหมาย 
4.21 – 5.00      มากที่สุด  
3.41 – 4.20      มาก  
2.61 – 3.40    ปานกลาง 
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1.81 – 2.60      น้อย 
1.00 – 1.80      น้อยที่สุด 
3.1.1.3 ข้อมูลด้านภาพลักษณ์ขององค์กรของพนักงานโรงแรมในเขต 

กรุงเทพมหานคร 
มีการวัดแบบอันตรภาค Interval Scale โดยมีระดับการวัดดังนี้ 
1. เห็นด้วยน้อยที่สุด  มีค่าคะแนนเป็น 1  
2. เห็นด้วยน้อย   มีค่าคะแนนเป็น 2  
3. เห็นด้วยปานกลาง  มีค่าคะแนนเป็น 3 
4. เห็นด้วยมาก      มีค่าคะแนนเป็น 4  
5. เห็นด้วยมากที่สุด  มีค่าคะแนนเป็น 5  
ส าหรับการวัดระดับค่าเฉลี่ยเป็นช่วงคะแนน มีการวัดดังนี้  
ค่าเฉลี่ย      ความหมาย 
4.21 – 5.00      มากที่สุด  
3.41 – 4.20      มาก  
2.61 – 3.40    ปานกลาง  
1.81 – 2.60      น้อย 
1.00 – 1.80      น้อยที่สุด 
3.1.1.4 ข้อมูลด้านความจงรักภักดีของพนักงานโรงแรมในเขต 

กรุงเทพมหานคร 
มีการวัดแบบอันตรภาค Interval Scale โดยมีระดับการวัดดังนี้ 
1. ความจงรักภักดีน้อยที่สุด มีค่าคะแนนเป็น 1  
2. ความจงรักภักดีน้อย  มีค่าคะแนนเป็น 2  
3. ความจงรักภักดีปานกลาง มีค่าคะแนนเป็น 3  
4. ความจงรักภักดีมาก  มีค่าคะแนนเป็น 4  
5. ความจงรักภักดีมากท่ีสุด มีค่าคะแนนเป็น 5  
ส าหรับการวัดระดับค่าเฉลี่ยเป็นช่วงคะแนน มีการวัดดังนี้  
ค่าเฉลี่ย      ความหมาย 
4.21 – 5.00      มากที่สุด  
3.41 – 4.20      มาก  
2.61 – 3.40    ปานกลาง 
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1.81 – 2.60      น้อย 
1.00 – 1.80      น้อยที่สุด 
 

3.1.2 การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity Test) และการ 
ทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability Test) ของแบบสอบถามแบบสอบถาม (Questionnaire) 

3.1.2.1 การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity Test)  
งานวิจัยนี้จะน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วมอบให้กับผู้ทรงคุณวุฒิทีเ่ป็นอาจารย์ที่ 

ปรึกษา ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและท าการแก้ไขตามข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ต่องานวิจัย 

3.1.2.2 การทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability Test) 
เมื่อผู้วิจัยได้แก้ไขแบบสอบถามตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาระบุ 

เรียบร้อยแล้ว จะต้องน าแบบสอบถามมาท าการทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability Test) โดยท า
การแจกกับกลุ่มที่มีสภาพความเป็นกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้แก่ พนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือโดยการวิเคราะห์ประมวลหาค่าครอนบาร์ค แอลฟ่า 
(Cronbach’s Alpha Analysis Test) ซึ่งได้เท่ากับ 0.900 
 
ตารางที่ 3.1: แสดงค่าความเชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha Analysis Test) 
 

ตัวแปร จ านวนข้อ ค่าความเชื่อม่ัน 
1. ข้อมูลด้านแรงจูงใจการท างานของพนักงาน 10 0.591 

2. ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมการท างานของพนักงาน 8 0.849 
3. ข้อมูลด้านภาพลักษณ์ขององค์กรของพนักงาน 10 0.875 

4. ข้อมูลด้านความจงรักภักดีของพนักงาน 7 0.758 

รวม 35 0.900 
 

หลังจากนั้นแบบสอบถามจะน าไปให้กลุ่มตัวอย่างได้ตอบตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน 
การศึกษาโดยจะท าการแจกในวันที่ 29 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
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3.2 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จะเป็นพนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มประชากรมีจ านวนมาก ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางการ 
ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ระดับความคลาด 
เคลื่อน ± 5% ซึ่งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน จากจ านวนประชากรทั้งหมดที่เป็น 
พนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 200 ชุด โดยจะท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากพนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาวในเขต
กรุงเทพมหานครทั้ง 4 เขต  เนื่องจากทั้ง 4 เขต เป็น สถานที่ที่มีโรงแรมตั้งอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่ง
ได้แก่     

1. เขตวัฒนา    2. เขตปทุมวัน 
3. เขตราชเทวี  4. เขตสาทร 

และรวมไปถึงการใช้วิธีการสุ่มแบบบอกต่อ (Snowball Sampling) 200 ชุด การเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างนี้ ผู้วิจัยจะใช้วิธีแนะน าลงไปในโซเชียลมิเดีย (Facebook) และเก็บข้อมูลในลักษณะ
นี้จนได้ข้อมูลตัวอย่างครบตามจ านวนที่ต้องการ การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในช่วงวันที่ 29 
กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จ านวน 400 ชุด 
 
3.3 กระบวนการและข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ส าหรับกระบวนการและขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลมีดังนี้  
3.3.1 ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจะท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง  

200 คนจากพนักงานโรงแรมเช่นเดียวกันกับผู้วิจัย 
3.3.2 ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานโรงแรมผ่านแบบสอบถาม 

ออนไลน์  
3.3.3 ผู้วิจัยใช้วธิีการสุ่มแบบบอกต่อ (Snowball Sampling) โดยให้กลุ่มตัวอย่างช่วยท า

การส่งต่อแบบสอบถามออนไลน์ ไปยังกลุ่มตัวอย่างคนอ่ืนๆที่เป็นพนักงานโรงแรมเช่นเดียวกันเพ่ือท า
แบบสอบถาม  

3.3.4 ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีแจกไปและตัวแบบสอบถาม
ออนไลน์ที่ได้ส่งไป และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไป 
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3.4 สมมติฐานการวิจัย 
การศึกษาแรงจูงใจการท างาน สภาพแวดล้อมการท างาน และภาพลักษณ์ขององค์กร ที่มี

อิทธิผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานระดับปฎิบัติการในอุตสาหกรรมการบริการ กรณีศึกษา
โรงแรมระดับ 4 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร มีการก าหนดสมมติฐานดังนี้  

3.4.1 อิทธิพลของแรงจูงใจการท างาน ที่มีต่อความจงรักภัคดีต่อพนักงานระดับปฎิบัติการใน
อุตสาหกรรมการบริการ: กรณีศึกษาโรงแรมระดับ4ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.4.2 อิทธิพลของสภาพแวดล้อมการท างาน ที่มีต่อความจงรักภัคดีต่อพนักงานระดับปฎิบัติ
การในอุตสาหกรรมการบริการ: กรณีศึกษาโรงแรมระดับ4ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3.4.3 อิทธิพลของภาพลักษณ์ขององค์กร ที่มีต่อความจงรักภัคดีต่อพนักงานระดับปฎิบัติการ
ในอุตสาหกรรมการบริการ: กรณีศึกษาโรงแรมระดับ4ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร 

การทดสอบสมมติฐานทั้ง 3 ข้อจะท าการทดสอบท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 

  3.5 วิธีการทางสถิติที่ใช้ส าหรับงานวิจัย  
วิธีการทางสถิติที่ใช้ส าหรับงานวิจัยนี้สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทได้แก่ 
3.5.1 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่ง ได้แก่ค่าร้อยละ

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
3.5.2 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งได้แก่ การวิเคราะห์

สมมติฐานทั้ง 3 ข้อ โดยมีการใช้สถิติการวิจัยดังนี้  
3.5.2.1 สมมติฐานข้อที่ 1 จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยอย่างง่าย  

(Simple Regression Analysis) 
3.5.2.2 สมมติฐานข้อที่ 2 จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยอย่างง่าย  

(Simple Regression Analysis) 
3.5.2.3 สมมติฐานข้อที่ 3 จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยอย่างง่าย  

(Simple Regression Analysis) 



   

บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 ผลการวิจัย การศึกษาแรงจูงใจการท างาน สภาพแวดล้อมการท างาน และภาพลักษณ์ของ
องค์กร ที่มีอิทธิผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานระดับปฎิบัติการในอุตสาหกรรมการบริการ 
กรณีศึกษาโรงแรมระดับ4ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร มีผลการวิจัยที่สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 4.1 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
 4.2 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งได้แก่การวิเคราะห์ 
สมมติฐานทั้งสามข้อ โดยมีการใช้สถิติการวิจัยดังนี้ 
  4.2.1 สมมติฐานข้อที่ 1 จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยอย่างง่าย 
(Simple Regression Analysis)        
  4.2.2 สมมติฐานข้อที่ 2 จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยอย่างง่าย 
(Simple Regression Analysis)      
  4.2.3 สมมติฐานข้อที่ 3 จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยอย่างง่าย 
(Simple Regression Analysis)   
 สมมติฐานทั้งสามข้อจะท าการทดสอบที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
4.1 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)    
 ซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  
              4.1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้
ต่อเดือน ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าร้อยละที่มากท่ีสุดตามลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏผลดัง
ตาราง 
 
ตารางที่ 4.1: ตารางแสดงจ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศชาย 205 51.3 

(ตารางมีต่อ)



  29   

ตารางที่ 4.1 (ต่อ): ตารางแสดงจ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

อายุ 26 - 30 130 32.5 

สถานภาพโสด 314 78.5 
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 302 75.5 

รายได้ต่อเดือน 25,001 – 30,000 บาท 89 22.3 

            
 จากตารางที่ 4.1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 51.3 
อายุ 26 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.5 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 78.5 ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 75.5 รายได้ต่อเดือน 25,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.3 
  4.1.2 ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจของพนักงานที่มีผลต่อความจงรักภักดี
ของผู้ตอบแบบสอบถามปรากฏผลดังตารางที่ 4.2 
 

ตารางที่ 4.2: ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็น  
        เกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจของพนักงาน 
 

แรงจูงใจการท างาน ค่าเฉลี่ย ( ̅) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ความหมายระดับแรงจูงใจ 

รวมแรงจูงใจการท างาน 3.74 0.338 มาก 

  
จากตารางที่ 4.2 พบว่า ระดับความคิดเห็นของปัจจัยแรงจูงใจของพนักงานที่มีผลต่อความ 

จงรักภักดี อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.74 , S.D. = 0.338) 
4.1.3 ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวลล้อมในการท างานมีผลต่อความ

จงรักภักดีของผู้ตอบแบบสอบถาม ปรากฏผลดังตารางที่ 4.3 
 

ตารางที่ 4.3: ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ 
                 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวลล้อมในการท างาน 
 

สภาพแวดล้อมการท างาน ค่าเฉลี่ย ( ̅) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ความหมาย 
ระดับสภาพแวลล้อม 

 รวมสภาพแวดล้อมการท างาน 4.01 0.472 มาก 
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จากตารางที่ 4.3 พบว่าระดับความคิดเห็นของปัจจัยสภาพแวลล้อมในการท างานมีผลต่อ

ความจงรักภักดี อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.01, S.D. =0.472) 
4.1.4 ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภาพลักษณ์ขององค์กรมีผลต่อความจงรักภักดี

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ปรากฏผลดังตารางที่ 4.4 
 

ตารางที่ 4.4: ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ 
      ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภาพลักษณ์ขององค์กร 

 

ภาพลักษณ์ขององค์กร ค่าเฉลี่ย ( ̅) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD.) 

ความหมายระดับ 
ภาพลักษณ์ขององค์กร 

รวมภาพลักษณ์ขององค์กร 3.89 0.458 มาก 

 
จากตารางที่ 4.4 พบว่า ระดับความคิดเห็นของปัจจัยภาพลักษณ์ขององค์กรมีผลต่อความ

จงรักภักดี อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.89, S.D. = 0.458) 
4.1.5 ข้อมูลระดับความจงรักภักดีของพนักงานของผู้ตอบแบบสอบถาม ปรากฏผลดังตาราง

ที่ 4.5 
 

ตารางที่ 4.5: ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ 
                 ระดับความจงรักภักดีของพนักงาน 
 

ความจงรักภักดี ค่าเฉลี่ย ( ̅) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD.) 

ความหมายระดับ 
ความจงรักภักดี 

รวมความจงรักภักดี 3.51 0.510 มาก 
 

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ระดับความจงรักภักดีของพนักงาน อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.51, 
S.D. = 0.510) 

 
4.2 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
 ซึ่งได้แก่การวิเคราะห์สมมุติฐานทั้ง 3 ข้อ โดยมีการใช้สถิติการวิจัยดังนี้
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 4.2.1 สมมติฐานข้อที่ 1 จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยอย่างง่าย 
(Simple Regression Analysis) 
 
ตารางที่ 4.6: ตารางแสดงค่าอิทธิพลของด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานโรงแรม  
                 ในเขตกรุงเทพมหานคร (Simple Regression Analysis) 
 

ด้านแรงจูงใจ สัมประสิทธิ์การถดถอย ค่า t Sig (P-Value) 

ด้านแรงจูงใจ 0.332 7.033 0.00* 
R2 = 0.111, F-Value = 49.462, n = 400, P-Value ≤ 0.05* 
 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานโรงแรมใน
เขตกรุงเทพมหานคร นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยแรงจูงใจมีผลต่อความจงรักภักดีของ
พนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครร้อยละ 33.2 
 4.2.2 สมมติฐานข้อที่ 2 จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยอย่างง่าย 
(Simple Regression Analysis) 
 
ตารางที่ 4.7: ตารางแสดงค่าอิทธิพลของสภาพแวลล้อมในการท างานที่มีผลต่อความจงรักภักดีของ   
                 พนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร (Simple Regression Analysis) 
 

ด้านสภาพแวดล้อม สัมประสิทธิ์การถดถอย ค่า t Sig (P-Value) 
ด้านสภาพแวดล้อม 0.352 7.511 0.00* 

R2 = 0.124, F-Value = 56.416, n = 400, P-Value ≤ 0.05* 
 
 จากตารางที่ 4.7 พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวลล้อมในการท างานที่มีผลต่อความจงรักภักดีของ
พนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสภาพแวลล้อมในการ
ท างานมีผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครร้อยละ 35.2 
 4.2.3 สมมติฐานข้อที่ 3 จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยอย่างง่าย 
(Simple Regression Analysis) 
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ตารางที่ 4.8: ตารางแสดงค่าอิทธิพลของภาพลักษณ์ขององค์กรที่มีผลต่อความจงรักภักดีของพนักงาน  
                 โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร (Simple Regression Analysis) 
 

ด้านภาพลักษณ์ สัมประสิทธิ์การถดถอย ค่า t Sig (P-Value) 
ด้านภาพลักษณ์ 0.482 10.978 0.00* 

R2 = 0.232, F-Value = 120.527, n = 400, P-Value ≤ 0.05* 
 
 จากตารางที่ 4.8 พบว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ขององค์กรที่มีผลต่อความจงรักภักดีของ
พนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยภาพลักษณ์ขององค์กรมี
ผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครร้อยละ 48.2 



 

บทที่ 5 
บทสรุป 

 
บทสรุปการวิจัยเรื่อง การศึกษาแรงจูงใจการท างาน สภาพแวดล้อมการท างาน และ

ภาพลักษณ์ขององค์กร ที่มีอิทธิผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานระดับปฎิบัติการในอุตสาหกรรม
การบริการ กรณีศึกษาโรงแรมระดับ4 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร มีบทสรุปผลการวิจัยน าเสนอใน 2 
ส่วนที่สามารถอธิบายได้ตามการอภิปราย ผลและข้อเสนอแนะดังนี้  

5.1 การอภิปรายผล 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

5.1 การอภิปรายผล   
 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ 
(Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การ
อภิปรายผลตามสมมติฐานที่ได้ก าหนดไว้ในงานวิจัยนี้ 
 ผลการวิเคราะห์พบว่าความแตกต่างของข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา และรายได้ พบว่าพนักงานโรงแรมใน
เขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 อายุระหว่าง 26 - 
30 ปี จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 สถานภาพโสดจ านวน 314 คน คิดเป็นร้อยละ 78.5 
ระดับการศึกษาปริญญาตรีจ านวน 302 คน คิดเป็นร้อยละ 75.5 รายได้ต่อเดือน 25,001 – 30,000 
บาท จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 
 ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับด้านแรงจูงใจในการท างานที่มีผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านแรงจูงใจในการท างานมี
ระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการแปลผลระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับด้านสภาพแวดล้อมในการท างานมีผลต่อความจงรักภักดี
ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานมีระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ผลการวิเคราะห์
พบว่าค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านภาพลักษณ์ของ
องค์กรที่มีผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านภาพลักษณ์ขององค์กรมีระดับความคิดเห็นมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.8
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 ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลระดับความคิดเห็น 
เกี่ยวกับปัจจัยด้านระดับความจงรักภักดีของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความจงรักภักดีของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับความ
คิดเห็นมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 
 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งได้แก่การวิเคราะห์ 
สมมติฐานทั้ง 3 ข้อโดยมีการใช้สถิติการวิจัยดังนี้  
 1. สมมติฐานข้อที่ 1 พบว่าด้านแรงจูงใจในการท างาน มีอิทธิผลร้อยละ 33.2 ส่งผลต่อ
ความจงรักภักดีของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Lovell (1980, p. 109 อ้างใน “ทฤษฎีของการจูงใจ”, 2555) ที่ให้
ความหมายของแรงจูงใจไว้ว่า “เป็นกระบวนการที่ชักน าโน้มน้าวให้บุคคลเกิดความมานะพยายาม
เพ่ือที่จะสนองตอบความต้องการบางประการให้บรรลุผลส าเร็จ” และของ Herzberg (อ้างในอ านวย
ชัย บุญศรี, 2556) มีปัจจัยหรือองค์ประกอบ 2 ประการ ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและไม่พึง
พอใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ องค์ประกอบจูงใจ (Motivation Factors) และ องค์ประกอบค้ าจุน 
(Maintenance Factors) หรือองค์ประกอบสุขอนามัย (Hygiene Factors) นอกจากนี้ปัจจัย
ทางดา้นแรงจูงใจยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเกียรติกุล เข็มเพ็ชร์ (2559) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายห้องพัก โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร 
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ พนักงานฝ่ายห้องพัก ประกอบด้วย แผนกต้อนรับ แผนกแม่บ้าน 
และแผนกรักษาความปลอดภัย จ านวน 144 คน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า พนักงานที่มีเพศ อายุ แผนก 
และ ระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานต่างกันนั้นมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมที่ไม่แตกต่างกัน แต่
ส าหรับในส่วนของพนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน จะมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวม
แตกต่างกันในด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่
ปฏิบัติ ด้านความก้าวหน้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 และพนักงานที่มีเงินเดือนต่างกัน
จะมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมที่แตกต่างกันในด้านของความก้าวหน้า อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 และงานวิจัยของวิวัฒน์ แสงเพ็ชร (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนบุคคล 
แรงจูงใจในการท างาน และสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธุรกิจโรงแรม
ระดับ 5 ดาว โรงแรมแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยทดสอบกับพนักงานโรงแรม
จ านวน 400 คน จากการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการท างานมีผลต่อ

http://motivation-srisupan.blogspot.com/2012/07/theories-of-motivation.html
https://plus.google.com/114730226824295160388
https://plus.google.com/114730226824295160388
http://cms.dru.ac.th/jspui/browse?type=author&value=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%2C+%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงแรมแห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2. สมมติฐานข้อที่ 2 พบว่าด้านสภาพแวดล้อมการท างานของพนักงาน มีอิทธิผลร้อยละ 
35.2 ส่งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับของนารีรัตน์ นิลประดับ (2547, หน้า 43 อ้างในรุจาภา แพ่งเกษร, 2556, 
หน้า 6) ให้ความหมายของสภาพแวดล้อมในการท างานว่า หมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวบุคคลขณะ
ท างานทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต และมีผลต่อการท างาน และของสกุลนารี กาแก้ว (2546, หน้า 20 อ้าง
ในวรันธร ทรงเกียรติศักดิ,์ 2558, หน้า 22) ที่สรุปความหมายสภาพแวดล้อมในการท างานและศึกษา
สภาพแวดล้อมในการท างาน หมายถึง สิ่งที่อยู่ล้อมรอบคนปฏิบัติท างานในขณะที่ท างาน เช่น หัวหน้า 
ผู้ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือนร่วมงาน เป็นสิ่งของ เช่น เครื่องกล เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
เป็นพลังงาน เป็นสารเคมีเช่น แสงสว่าง เสียง ความร้อน อากาศที่หายใจ และเป็นเหตุปัจจัยทาง 
จิตวิทยาสังคม เช่น ชั่วโมงในการท างาน ค่าตอบแทน เป็นต้น และแนวคิดของปัจจัยดังกล่าวได้มี
งานวิจัยของรุจาภา แพ่งเกษร (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพแวดล้อมในการท างานที่ส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย คือ ข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารจ านวน 337 คน ผลการวิจัยพบว่า
องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในการท างาน 1 ด้านที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
นายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ สภาพการ
ท างาน และงานวิจัยของวรันธร ทรงเกียรติศักดิ์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัย
ความปลอดภัย และปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน
โรงงานและหน่วยสนับสนุน ของโรงงานน้ าตาล สหเรือง จ ากัด จังหวัดมุกดาหาร โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยความปลอดภัย และปัจจัย แรงจูงใจในการท างาน ที่มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานโรงงานและหน่วยสนับสนุน ของโรงงานน้ าตาล สหเรือง จ ากัด 
จังหวัดมุกดาหาร พบว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม มีผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานโรงงานและหน่วย
สนับสนุนในทางเดียวกัน อย่างมีระดับนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05
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 3. สมมติฐานข้อที่ 3 พบว่าด้านภาพลักษณ์ขององค์กร มีอิทธิผลร้อยละ 48.2 ส่งผลต่อ
ความจงรักภักดีของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สอดคล้องกับของ Robinson & Barlow (อ้างใน ณัฐชยา ใจจูน, 2557, หน้า 19) ได้อธิบายว่า 
ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพที่เกิดในใจของคนซึ่งบุคคลมีความรู้สึกนึกคิดต่อสถาบันและองค์การ ภาพ
ดังกล่าวในใจคนอาจได้มาจากประสบการณ์ทางตรงและประสบการณ์ทางอ้อม เช่น บุคคลอื่นเล่าให้
ฟัง ได้ประสบพบเจอเอง ได้ยินและได้ฟังด้วยตนเอง และของปราณี จิตกรณ์กิจศิลป์ (อ้างอิงใน 
ฉันท์ชนก เรืองภักด,ี 2557, หน้า 26) ได้ให้ความหมายของตราสินค้าว่า เป็นค าข้อความสั้น ๆ หรือ
สัญลักษณ์ท่ีสามารถสื่อสารให้ผู้บริโภคได้ทราบถึงบุคลิกภาพของผลิตภัณฑ์ ต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ 
ตลอดจนประโยชน์หรือความพึงพอใจที่ผู้บริโภคจะได้รับจาการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยมีงานวิจัย
ของณัฐชยา ใจจูน (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ตราสินค้าและการรับรู้คุณค่าที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริม อาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการวิจัยพบว่าปัจจัยด้าน
ภาพลักษณ์ตราสินค้า อันได้แก่ ชื่อตราสินค้า เครื่องหมายตราสินค้า เครื่องหมายรับรองคุณภาพ 
ประเทศผู้ผลิตสินค้า และปัจจัยด้าน การรับรู้คุณค่า ได้แก่ สิ่งเร้า อวัยวะรับสัมผัส ประสบการณ์เดิม 
ทัศนคติ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และงานวิจัยของฉันท์ชนก เรืองภักดี (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่อง คุณค่าตรา
สินค้า คุณภาพการบริการ และความไว้วางใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ Power Bank ของ
ผู้บริโภคท่ีใช้ Smartphone และ Tablet ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าคุณค่าของตรา
สินค้าท าเกิดการยอมรับและส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแบตเตอรี่ส ารองไฟ (Power Bank) ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครด้วยเช่นกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 สอดคล้องกันกับสมมติฐาน
ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีทัศคติแสดงถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตที่ทันสมัย ท าให้ผู้บริโภครู้สึกทันสมัย มี
รสนิยม และภูมิใจ เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้านี้ 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ   

5.2.1 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การศึกษาแรงจูงใจการท างาน สภาพแวดล้อมการ
ท างาน และภาพลักษณ์ขององค์กร ส่งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานโรงแรมเป็นอย่างมาก ดังนั้น
โรงแรมควรที่จะให้ความส าคัญกับปัจจัยทั้ง 3 ข้อเพ่ือที่จะเป็นการรับประกันได้พนักงานจะยังคง
ท างานอยู่กับโรงแรมไม่ลาออกไปท างานกับโรงแรมคู่แข่ง 

5.2.2 ผู้วิจัยแนะน าให้ควรศึกษาในส่วนพื้นที่อ่ืนๆด้วย เพื่อให้ทราบถึงความเห็นที่แตกต่าง
จาก กลุ่มตัวอย่างอ่ืน ๆ เช่น โรงแรมระดับ 4 ดาวในจังหวัดอ่ืนๆ เป็นต้น
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5.2.3 ควรที่จะมีการศึกษาด้านปัจจัยอื่นๆ ที่จะส่งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงาน ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในอนาคตมากยิ่งขึ้น 

5.2.4 ผู้วิจัยแนะน าให้ควรศึกษาไปในด้านอุตสาหกรรมอ่ืนๆด้วย เพื่อที่จะท าให้ได้ทราบถึง
ข้อมูลที่หลากหลายมากยิ่งข้ึนเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการในอนาคต 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามที่จัดท าเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการศึกษา วิชา
การศึกษาเฉพาะบุคคล ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในหัวข้อวิจัย
เรื่องแรงจูงใจการท างาน สภาพแวดล้อมการท างาน และภาพลักษณ์ขององค์กร ที่มีอิทธิผลต่อความ
จงรักภักดีของพนักงานระดับปฎิบัติการในอุตสาหกรรมการบริการ กรณีศึกษาโรงแรมระดับ4ดาวใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ในการตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ส าหรับแบบสอบถามฉบับนี้จะประกอบด้วยค าถาม
ทั้งหมดจ านวน 5 ส่วนดังนี้  

ส่วนที่1  ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ส่วนที่2  ด้านแรงจูงใจการท างานของพนักงานระดับปฎิบัติการในอุตสาหกรรมการบริการ  
ส่วนที่3  ด้านสภาพแวดล้อมการท างานของพนักงานระดับปฎิบัติการในอุตสาหกรรมการ

บริการ 
ส่วนที่4  ด้านภาพลักษณ์ขององค์กรของพนักงานระดับปฎิบัติการในอุตสาหกรรมการบริการ 
ส่วนที่5  ด้านความจงรักภักดีของพนักงานปฏิบัติการในอุตสาหกรรมการบริการ 

 
แบบสอบถาม 

 
แรงจูงใจการท างาน สภาพแวดล้อมการท างาน และภาพลักษณ์ขององค์กร ที่มีอิทธิผลต่อความ
จงรักภักดีของพนักงานระดับปฎิบัติการในอุตสาหกรรมการบริการ กรณีศึกษาโรงแรมระดับ 4 ดาวใน
เขตกรุงเทพมหานคร  
ส่วนที่ 1 ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม  

ค าชี้แจง กรุณาตอบแบบสอบถามโดยผู้วิจัยขอความร่วมมือจากคุณให้ระบุเครื่องหมาย √ ลงใน        
ที่ตรงตามความเป็นจริงมากท่ีสุด 
1. เพศ   1) ชาย    2) หญิง 
2. อายุ 

 1) 18-25 ปี    2) 26-30 ปี 
 3) 31-35 ปี    4) 36-40 ปี 
 5) 41-45 ปี    6) มากกว่า 45 ปี ขึ้นไป
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3. สถานภาพ 
1) โสด     2) สมรส 
3) หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่    

4. ระดับการศึกษาสูงสุด 
1) ต่ ากว่าปริญญาตรี  2) ปริญญาตรี 
3) สูงกว่าปริญญาตรี 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
1) 15,000 – 20,000 บาท 2) 20,001 – 25,000 บาท 
3) 25,001 – 30,000 บาท 4) 30,001 – 35,000 บาท 
5) มากกว่า 35,000 บาทข้ึนไป 

ส่วนที่ 2 ด้านแรงจูงใจการท างานของพนักงานระดับปฎิบัติการในอุตสาหกรรมการบริการ 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย √ ลงใน        ที่ตรงกับความคิดเห็นของคุณให้มากท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
5 หมายถึง เห็นด้วยมากท่ีสุด 

ด้านแรงจูงใจการท างานของพนักงาน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

 
ปาน 
กลาง 
(3) 
 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
 (1) 

1. 
เงินเดือนและสวัสดิการที่ได้รับในการท างาน
ปัจจุบันเป็นปัจจัยส าคัญในการเลือกงานของ
ข้าพเจ้า 
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2. 
ข้าพเจ้าได้เข้ามาท างานกับโรงแรมจากการ
จัดล าดับของโรงแรมที่ให้เงินเดือนและสวัสดิการ
สูงสุดเป็นทางเลือกอันดับหนึ่ง 

     

3. 
ข้าพเจ้าสามารถได้รับสวัสดิการตามเงื่อนไขที่
ข้าพเจ้ามีความมุ้งหวังและเป็นไปตามข้อตกลง 

     

4. 
เมื่อข้าพเจ้าเปรียบเทียบเงินเดือนและสวัสดิการ
กับเพ่ือนที่ท างานในสายงานเดียวกัน ข้าพเจ้ามี
แรงจูงใจในการท างาน 

     

5. 
ข้าพเจ้ามักจะสมัครงานกับโรงแรมท่ีอยู่ในจุด
ศูนย์กลางธุรกิจหรือใกล้กับท่ีบ้านข้าพเจ้าเท่านั้น 

     

6. 
ข้าพเจ้ายินดีที่จะย้ายไปพักอาศัยใกล้กับโรงแรม
ที่ข้าพเจ้าท างาน ถ้าหากโรงแรมที่ข้าพเจ้าท างาน
อยู่ไกลจากบ้านของข้าพเจ้า 

     

7. 
งานที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติมีโอกาส
เติบโต และก้าวหน้าในโครงสร้างขององค์กร 

     

8. 
งานที่ข้าพเจ้าปฏิบัติอยู่เป็นงานที่ข้าพเจ้ามีความ
ชื่นชอบ และตรงกับวิถีชีวิตของข้าพเจ้า 

     

9. 
งานที่ข้าพเจ้าปฏิบัติอยู่ได้รับข้อแนะน าจากคน
รอบข้างในการให้ข้อมูลการตัดสินใจ 

     

10. 
ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจเมื่อคนรอบข้างข้าพเจ้าชื่น
ชมว่างานที่ข้าพเจ้าเลือกเป็นงานที่ดี 

     

 
ส่วนที่ 3 ด้านสภาพแวดล้อมการท างานของพนักงานระดับปฎิบัติการในอุตสาหกรรมการบริการ 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย √ ลงใน        ที่ตรงกับความคิดเห็นของคุณให้มากท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
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4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
5 หมายถึง เห็นด้วยมากท่ีสุด 
 

ด้านสภาพแวดล้อมการท างานของพนักงาน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

 
ปาน 
กลาง 
(3) 
 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
 (1) 

1. 
โรงแรมของข้าพเจ้ามีการวางแผนและก าหนด
เป้าหมายในงานอย่างชัดเจน 

     

2. 
โรงแรมของข้าพเจ้ามีกฎระเบียบและข้อบังคับที่
เหมาะสมกับงานท่ีท า 

     

3. 
ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของข้าพเจ้า 

     

4. 
งานที่ข้าพเจ้าท ามีความท้าทาย และช่วยให้
ข้าพเจ้าได้เรียนรู้และมีประสบการณ์มากข้ึน 

     

5. 
หัวหน้าและเพ่ือนร่วมงานของข้าพเจ้าให้ความ
ช่วยเหลือหรือสนับสนุนข้าพเจ้าในการท างานเต็ม
ใจ 

     

6. 
หัวหน้าและเพ่ือนร่วมงานของมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการท างานกับ
ข้าพเจ้า 

     

7. 
โรงแรมของข้าพเจ้ามีการท างานเป็นทีมเพ่ือให้
งานออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     

8. 
ในโรงแรมของข้าพเจ้ามีการติดต่อสื่อสารระหว่าง
แผนกเป็นอย่างดี ไม่มีความล่าช้า 
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ส่วนที่ 4 ด้านภาพลักษณ์ขององค์กรของพนักงานระดับปฎิบัติการในอุตสาหกรรมการบริการ 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย √ ลงใน        ที่ตรงกับความคิดเห็นของคุณให้มากท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
5 หมายถึง เห็นด้วยมากท่ีสุด 

ด้านภาพลักษณ์ขององค์กรของพนักงาน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

 
ปาน 
กลาง 
(3) 
 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
 (1) 

1. 
ภาพลักษณ์ของโรงแรมที่ข้าพเจ้าปฏิบัติอยู่เป็น
ปัจจัยส าคัญในการเข้ามาท างาน 

     

2. 
ภาพลักษณ์ของโรงแรมที่ข้าพเจ้าปฏิบัติอยู่มี
ประวัติและชื่อเสียงที่ดีในด้านการบริการ 

     

3. 
ภาพลักษณ์ของโรงแรมที่ข้าพเจ้าปฏิบัติอยู่มี
ระบบการท างานที่มีความเป็นมาตราฐานและ
สามารถท าให้ทราบความก้าวหน้าในการท างาน 

     

4. 
ภาพลักษณ์ของโรงแรมที่ข้าพเจ้าปฏิบัติอยู่มี
สภาพแวดล้อมในการท างานที่เอ่ือประโยชน์ต่อ
การท างานร่วมกัน 

     

5. 
ภาพลักษณ์ของโรงแรมที่ข้าพเจ้าปฏิบัติอยู่มีการ
จัดกิจกรรมเพ่ือสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและ
พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม 
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6. 

ภาพลักษณ์ของโรงแรมที่ข้าพเจ้าปฏิบัติอยู่
สามารถท าให้ข้าพเจ้ามีความรู้สึกภูมิใจและทุ่มเท
ในการท างานแม้ว่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคใน
การท างาน 

     

7. 

ภาพลักษณ์ของโรงแรมที่ข้าพเจ้าปฏิบัติอยู่มีการ
สื่อสารในเรื่องความปลอดภัยทั้งในส่วนของ
พนักงานและในส่วนของผู้ใช้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

8. 

ภาพลักษณ์ของโรงแรมที่ข้าพเจ้าปฏิบัติอยู่มีการ
จัดบริเวณภายในและภายนอกโรงแรมที่ส่งเสริม
ในเรื่องของการรักษาสภาพแวดล้อมและความ
สะอาด 

     

9. 

ภาพลักษณ์ของโรงแรมที่ข้าพเจ้าปฏิบัติอยู่มีการ
จัดสถานที่ได้อย่างเหมาะสมแม้ว่าจะตั้งอยู่ใน
บริเวณท่ีท าให้เกิดอุปสรรคในการค้นหาที่ตั้งของ
โรงแรม 

     

10. 

ภาพลักษณ์ของโรงแรมที่ข้าพเจ้าปฏิบัติอยู่ท่ีเกิด
จากการแต่งกายของพนักงานโรงแรมมีความ
เหมาะสม เรียบร้อย มีบุคคลิกท่าทางและการ
พูดจาที่สุภาพ 

     

 
 
ส่วนที่ 5 ด้านความจงรักภักดีของพนักงานต่ออุตสาหกรรมการบริการ 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย √ ลงใน       ที่ตรงกับความคิดเห็นของคุณให้มากท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

1 หมายถึง มีความจงรักภักดีน้อยที่สุด 
2 หมายถึง ความจงรักภักดีน้อย 
3 หมายถึง ความจงรักภักดีปานกลาง 
4 หมายถึง ความจงรักภักดีมาก 
5 หมายถึง ความจงรักภักดีมากท่ีสุด
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ความจงรักภักดีของพนักงาน 

ระดับความจงรักภักดี 

มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

 
ปาน 
กลาง 
(3) 
 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
 (1) 

1. 
เมื่อพูดถึงโรงแรมข้าพเจ้าจะนึกถึงโรงแรมของ
ข้าพเจ้าเป็นแห่งแรก 

     

2. 
ข้าพเจ้าจะแนะน าโรงแรมของข้าพเจ้าให้กับผู้อื่น
เมื่อมีโอกาสเสมอ 

     

3. 
ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นในโรงแรมที่ข้าพเจ้าท างาน
อยู่ 

     

4. ข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงแรมสม่ าเสมอ      

5. 
เมื่อข้าพเจ้าท างานที่โรงแรมมาเป็นเวลานาน 
ข้าพเจ้ารู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรม 

     

6. 
ข้าพเจ้าตั้งใจจะท างานที่โรงแรมแห่งนี้จนกว่าจะ
เกษียณอายุการท างาน 

     

7. 
ข้าพเจ้าไม่คิดท่ีจะเปลี่ยนไปท างานที่โรงแรมอ่ืน 
แม้ว่าจะได้รับต าแหน่งและเงินเดือนที่ดีกว่า 

     

 
ขอขอบคุณในความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามชุดนี้ 
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ประวัติผู้เขียน 
  
ชื่อ – นามสกุล:   กฤตธัช วุฒิวงศา  
  
อีเมล    krittad.w@hotmail.com   
  
ประวัติการศึกษา ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการ

จัดการการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 
2557   

 
 ประสบการณ์การท างาน  15 มีนาคม พ.ศ. 2560 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

Human Resources Coordinator  
(Recruitment, Training and Visa & Work Permit) 
Radisson Blu Plaza Bangkok Hotel 
 
15 กันยายน พ.ศ. 2557 - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
Human Resources Coordinator (Employee Relation) 
Sofitel Bangkok Sukhumvit (A Luxury Hotel) 
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