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การธารงรักษาพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร
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การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคล ความผูกพัน
ต่ อ องค์ ก ร และคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทางานที่ มี ผ ลต่ อ การธารงรั ก ษาพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขต
กรุง เทพมหานคร ใช้ แ บบสอบถามในการเก็บ รวบรวมข้อ มูล กับ พนัก งานโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขต
กรุงเทพมหานครที่เป็นตัวอย่าง จานวน 436 คน ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการทางาน 1-3 ปี
ส่วนใหญ่มีตาแหน่งงานระดับทั่วไป และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงมาตรฐาน สถิติทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระกัน การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า 1) พนักงาน
ที่มีตาแหน่งงานและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการธารงรักษาพนักงานแตกต่างกัน โดย
มีคะแนนการธารงรักษาพนักงานระดับผู้บริหารสูงสุด รองลงมา คือ ระดับหัวหน้างาน และระดับพนักงาน
ทั่วไป ตามลาดับ และพนักงานที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท จะมีคะแนนการธารงรักษาพนักงานสูงกว่า
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พนักงานที่มีรายได้ต่ากว่า 30,000 บาท และ 2) คุณภาพชีวิตการทางานมีอิทธิพลทางบวกต่อการธารงรักษา
พนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว มากที่สุด รองลงมา คือ คุณภาพชีวิตในการทางาน
คำสำคัญ: ความผูกพันต่อองค์กร คุณภาพชีวิตการทางาน การธารงรักษาพนักงาน โรงแรมระดับ 5 ดาว
Abstract
This research is a quantitative study that aimed to explore the effects of personal
factors, organizational commitment, and quality of work life on employee retention at 5-star
hotels in Bangkok. Convenience sampling was conducted and the questionnaire was used to
collect data from 436 five-star hotel staff in the Bangkok Metropolitan Area. The data
showed that the majority of respondents were females aged between 21 and 30, holding a
bachelor’s degree. Most had 1-3 year of work experience in an entry-level job with a salary
of 15,001-20,000 baht.
The methods used to analyze the data were independent sample t-test, One Way
Analysis of Variance and Multiple Linear Regression at the 0.05 significance level. The findings
were as follows: 1) the employees who are in different positions and incomes have a
significant difference in opinion on employee retention. The employees who are in higher
positions have the highest retention score, followed by those at the supervisory level and
the general staff. 2) Organizational commitment was mostly significant and positively linked
to employee retention, followed by the quality of work life.
Keywords: Organizational Commitment, Quality of Work Life, Employee Retention,
Five-star Hotel
บทนา
ด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลาย ทาให้ประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม
มากมาย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการจึง
กลายเป็น ปัจจัยหนึ่ง ของการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจ ของ
ประเทศ ทั้งยังกระตุ้นการผลิตและการพัฒนาสินค้าและ
การบริการ ก่อเกิดการกระจายรายได้ และการสร้างอาชีพ
แก่คนในประเทศด้วยเช่นกัน โดยในวันที่ 8 มกราคม 2559
ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทาเนียบรัฐบาล กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาได้แถลงการณ์สรุปผลการดาเนินงานการท่องเที่ยว
วิถีไทยในปี พ.ศ. 2558 ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้น
มีรายได้รวมทั้งสิ้น 2.23 ล้านบาท โดยโรงแรมและที่พัก
ซึ่ ง ถือเป็ น หนึ่ ง ในธุ รกิจ ที่ เป็ น องค์ป ระกอบส าคัญ ของ
การดาเนินกิจกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
การบริการนั้น มีการขยายฐานการให้บริการในทุกๆ ปี

ซึ่ ง กรมการท่อ งเที ่ย วแห่ง ประเทศไทยได้จ ัด ท า
รายงานค่ า ใช้ จ่ า ยของนั ก ท่ อ งเที่ ย วในปี พ.ศ. 2558
พบว่ า นักท่องเที่ย วต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยมี
สัด ส่ว นค่าใช้จ่ายในธุรกิจโรงแรมที่พัก 1,473.34 บาท
ต่อวัน ซึ่ง สูง กว่า ค่า ใช้จ่า ยอื่น ๆ ในกิจ กรรมท่องเที่ย ว
ทาให้ธุรกิจ โรงแรมมีอัต ราการเจริญ เติบ โตเพิ่ม ขึ้น อยู่
เสมอ โดยมีโ รงแรมและที่ พั ก เปิ ด ใหม่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง (Department of Tourism, 2015; 2016)
ธรรมชาติของธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจบริการ ตัวสินค้า
นั้นจับต้องไม่ได้ จึงต้องมีตัวกลางคือ ทรัพยากรมนุษย์
ภายในองค์กรที่นาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่อไปถึง
ผู้ รับ บริการ อย่ า งไรก็ต าม บุ ค ลากรในธุ ร กิ จ โรงแรม
ส่วนใหญ่มีการหมุนเวียน เปลี่ยนสถานที่ทางานบ่อยครั้ง
โดยอัตราการลาออกของพนั กงานโรงแรมมีอัตราส่วน
ร้อยละ 60 – ร้อยละ 300 (Prasongtan, 2012) ทาให้
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องค์กรเสียค่าใช้จ่ายจานวนมากในการคัดสรรพนักงาน
ใหม่จ ากการฝึกอบรม โดยยัง ไม่ร วมถึง ต้น ทุน ค่า เสีย
โอกาสอื่นๆ ที่อาจส่งผลให้กิจกรรมในโรงแรมไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ กาหนด โรงแรมต่ า งๆ จึ ง หั น มาให้
ความสาคั ญ กั บ การดู แ ลรั ก ษาพนั ก งานให้ ค งอยู่ กั บ
องค์กรของตนมากขึ้น การศึกษาที่ผ่านมาได้ระบุว่า การ
สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทางานที่ ดี และการสร้ า ง
ความรู้สึกผูก พัน ต่อ องค์ก รให้กับ พนักงานเป็น ปัจ จัย
สาคัญในการธารงรักษาพนักงาน (Huang, Lawler &
Lei, 2007; Tesfaye, 2017; Treeprasitchai, 2014)
เนื่องจากหากพนักงานมีความพึงพอใจทั้งในเวลางาน
และชีวิตส่วนตัวนอกเวลางาน อีกทั้งยังรู้สึกผูกพันกับ
องค์กร โดยเห็นโรงแรมเป็นมากกว่าสถานที่ทางานทั่วไป
อัตราการลาออกอาจลดลง รวมถึงทาให้พนักงานส่งผ่าน
การบริการที่มีประสิท ธิภาพมากขึ้น ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น เชื่อมโยงไปถึงลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจมาใช้บริการซ้า ไปจนถึงการสร้างความ
ภักดีในฐานลูกค้า (Lee, 2012) อีก ทั้ง ยัง เป็น การลด
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจ้างงานใหม่ และลดความ
เสี่ยงที่ประสิทธิภาพการดาเนินงานของโรงแรมจะลดลง
เนื่องจากการขาดผู้ปฏิบัติงาน
โรงแรมทุกระดับจาเป็นต้องรักษาระดับมาตรฐาน
ที่กาหนด โดยเฉพาะโรงแรมที่ได้มาตรฐานระดับ 5 ดาว
ที่ชี้วัดคุณภาพของโรงแรมในระดับสูงสุด อีกทั้งโรงแรม
ระดั บ 5 ดาว ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ยั ง มี จ านวน
พนักงานมากกว่าโรงแรมระดับอื่นๆ และมีการแบ่ง แยก
งานบริหารและงานบริการอย่างชัดเจน ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่ จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การธารงรักษาไว้
ซึ่งพนักงานของโรงแรม 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร
เพื่ อ ประโยชน์ ใ ห้ อุ ต สาหกรรมโรงแรมได้ น าไปเป็ น
แนวทางในการพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ คคล และวางแผน
กลยุทธ์จูงใจให้พนักงานคงอยู่กับองค์กรได้มากขึ้น เพื่อเพิ่ม
ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ทางานของพนักงาน ทั้งนี้ พนักงานเองก็จ ะได้รับการ
ดูแลให้พัฒนาทักษะ ความ สามารถ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น มีแรงจูงใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ เห็นคุณค่าของตน
ในการขับเคลื่อนธุรกิจของโรงแรมหนึ่งๆ มากขึ้น และ
สร้างความได้เปรียบที่ยั่งยืนในธุรกิจต่อไป
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ความ
ผูกพันต่อองค์กร และคุณภาพชีวิตในการทางานที่มีต่อ
การธ ารงรักษาพนั กงานโรงแรมระดั บ 5 ดาว ในเขต
กรุงเทพมหานคร
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา
งานวิ จั ย นี้ ก ารศึ ก ษาแนวคิ ด ของการธ ารงรั ก ษา
พนักงาน และปัจจัยที่ส่งผลต่อการธารงรักษาพนักงาน
ได้ แ ก่ ต่ อ องค์ ก ร และความผู ก พั น คุ ณ ภาพชี วิ ต การ
ทางาน รายละเอียดดังนี้
การธารงรักษาพนักงาน
การธารงรักษาพนักงาน (job retention) หมายถึง
การรักษาให้พนักงานอยู่กับองค์กร โดยสามารถสร้า ง
ความผูกพัน ความภักดี และความรู้สึกที่ดีทั้งทางกาย
และจิตใจให้เกิดขึ้นในตัวพนักงาน โดยถือเป็นหน้าที่ของ
ทุกฝ่า ยในองค์กรที่จ ะร่ว มมือกัน เพื่อหาแนวทางที่จ ะ
รักษา ดึงดูด และแนวทางการธารงรักษาพนักงาน เพื่อให้
เกิดประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ลสูง สุด ขึ้น ในองค์กร
(Treeprasitchai, 2014) การธารงรักษาพนักงานอาจ
สะท้อนจากการรักษาพนักงาน ความตั้ง ใจจะลาออก
จากงาน ความตั้งใจขาดงานของพนักงาน (Limyotin,
2012) หรืออัต ราการเข้า ออกจากงานได้ดีก ว่า ความ
พึงพอใจ (Laptippamon, 2013)
ผู้วิจัยได้เลือกแนวคิด ของ Taunton, Krampitz
and Wood (1989) มาใช้อธิบายถึงรูปแบบของปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการธารงรักษาในองค์กร (theory model
of retention) ดังนี้
1. ปัจจัยด้านบุคลากร (employee characteristics)
หมายถึง โอกาสที่จะได้ทางานที่อื่น การมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ร่วมงาน วุฒิการศึกษา และภาระครอบครัว
2. ปัจจัยด้านภาระงาน (task requirement) หมายถึง
การปฏิบัติหน้าที่ และการมีส่วนในการติดต่อสื่อสาร
3. ปัจจัยด้านองค์กร (organization characteristics)
หมายถึง ค่าตอบแทน ความยุติธรรม ความเสมอภาค
และความก้าวหน้าในการได้เลื่อนตาแหน่ง
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4. ปัจจัยด้านผู้บริหาร (manager characteristics)
หมายถึง แรงจูงใจในการบริหาร อานาจ อิทธิพล และ
แบบของภาวะผู้นา
ในการนี้ พนักงานในองค์กรควรมีการปฏิบัติงานที่ไม่
จาเจอยู่กับงานนั้นๆ ตลอดเวลา รวมทั้งต้องมีการเสริมสร้าง
ขวัญกาลังใจ มีแนวทางที่จะพัฒ นาให้ก้า วหน้า ทาให้
พนักงานเห็นถึงความมั่นคงในการปฏิบัติง าน ซึ่ง หาก
องค์กรทาได้จะทาให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กร
ความผูกพันต่อองค์กร
ความผูกพันต่อองค์กรเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลของ
พนักงานที่มีต่อ องค์กรและงานที่ทาอยู่ เป็นความรู้สึก
ภั กดี รู้สึ ก เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง กั บ องค์ ก ร โดยมี ก ารยอมรั บ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร และมีความเต็มใจที่จะ
ทุ่มเทความพยายามของตนในการปฏิบัติงาน จากแนวคิด
ของ Meyer, Allen and Smith (1993) ได้จาแนก
ความผูกพันต่อองค์กรตามปัจจัยที่สมาชิกยังจะคงธารง
อยู่กับองค์กร 3 ลักษณะ ดังนี้
1. ปัจ จัย ที่ส่ง ผลต่อความต้องการทางด้า นจิต ใจ
(affective commitment) หมายถึ ง ทั ศ นคติ แ ละ
ความรู้สึกที่ดีของพนักงานในการเป็นสมาชิกขององค์กร
นั้นๆ เป็นความรู้สึกของบุคคลที่ยึดติดกับการปฏิบัติงาน
มี ค วามผู กพั น เป็ น อัน หนึ่ ง อัน เดี ย วกั บ องค์ ก ร และมี
เป้าหมายการทางานส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ขององค์กร เป็นเหตุให้บุคคลปรารถนาที่จะอยู่ทางาน
กับองค์กรต่อไป โดยมีทัศนคติหรือเจตคติที่ดีต่อ องค์กร
มีความต้องการที่จะรักษาการเป็นสมาชิกเพื่อปฏิบัติงาน
ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายขององค์ ก ร ซึ่ ง พนั ก งานที่ มี ค วาม
ต้องการทางจิตใจสูงจะคงอยู่กับ องค์กรด้วยเหตุผลว่ า
“ต้องการที่จะอยู่ (want to)”
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการคงอยู่ (continuance
commitment) หมายถึง ความผูกพันที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
พนักงานตระหนักถึงความคุ้มค่าในการลงทุนกับ องค์กร
ที่อยู่ มากกว่าประโยชน์ที่จะได้จากองค์กรอื่นๆ ทั้งด้าน
จิตใจและด้านกายภาพอื่นๆ ซึ่งพนักงานที่มีความผูกพัน
ด้านการคงอยู่หรือด้านการลงทุนสูงนี้จะอยู่ด้วย “ความ
จาเป็นต้องอยู่ (need to)”
3. ความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐาน (normative
commitment) หมายถึง ความผูกพันของพนักงานที่เป็น

ผลมาจากบรรทัดฐานขององค์กรและสังคม ผ่านการรับรู้
ถึงบทบาทของความจาเป็นด้านจริยธรรมที่ต้องรู้สึกผูกพัน
ต่อองค์กรที่ตนปฏิบัติงานอยู่ ถือหน้าที่เป็นพันธะผูกพัน
หรือแรงกดดันที่สมาชิกรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบ โดยแสดง
ออกมาในลักษณะของความจงรัก ภักดีต่อองค์กร บุคคล
ที่มีความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานสูงจะคงอยู่กับ
องค์กรด้วยเหตุผลว่า “ควรอยู่ (ought to)”
นอกจากนั้น แนวคิดที่น่าสนใจของ Dunham, Grube
and Castaneda (1994) ได้ ข ยายปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
องค์ประกอบความผูกพันต่อองค์กรแต่ละด้านให้ชัดเจน
มากขึ้น ดังนี้
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการด้านจิตใจ ได้แก่
การรั บ รู้ คุ ณ ลั ก ษณะงานในแง่ ต่ า งๆ เช่ น ความเป็ น
อิสระในงาน ความสาคัญของงาน และการประเมินจาก
หัวหน้างาน การพึ่งพาได้ขององค์กร และการรับรู้การมี
ส่วนร่วมในการบริหาร
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ องค์กรด้านการ
คงอยู่ ได้แก่ อายุ อายุงาน ความพึงพอใจในอาชีพ ความ
ตั้งใจที่จะลาออก
3. ปัจ จัย ที่ก่อ ให้เ กิด ความผูก พัน ต่อ องค์ก รด้า น
บรรทัดฐาน ได้แก่ ความผูกพันกับเพื่อนร่วมงาน การมี
ส่วนร่วมในการบริหาร และการพึ่งพาได้ขององค์กร
ความผู กพั น ต่ อ องค์ ก รมี ค วามสาคั ญ ต่ อ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทางานของพนักงาน โดยสามารถใช้
ทานายอัตราการเข้าออกจากงานได้ดีกว่าความพึงพอใจ
(Laptippamon, 2013) และช่ว ยเสริม สร้า งกาลัง ใจ
ให้แก่พนักงาน ก่อให้เกิดความร่วมมื อ ความเชื่อมั่นใน
การปฏิ บั ติ ง าน รวมถึ ง สร้ า งมาตรฐานในการทางาน
สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทีดีในการทางาน
และลดข้อขัดแย้งต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ มีงานวิจัยเกี่ยวกับความผูกพันทุ่มเทต่อองค์กร และ
องค์กรที่ไม่ได้ดาเนินกิจกรรมดังกล่าว ผลการศึกษาพบว่า
องค์กรที่ดาเนินกิจกรรมสร้างความผูกพันทุ่มเทต่อองค์กร
ให้บริการลูกค้าดีขึ้น ส่งผลเชิงบวกด้านการทางานเป็นทีม
และพนักงานมีขวัญกาลังใจ ช่วยลดอัตราเข้า -ออกของ
พนักงาน ตลอดจนดึงดูดความสนใจของพนักงานใหม่ให้
เข้ามาร่วมงานกับองค์กรมากขึ้น
จากการทบทวนนิย าม ความหมาย และแนวคิด
เรื่องความผูกพันต่อองค์กรข้างต้น ผู้วิจัยจึงเลือกแนวคิด
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เบื้องต้น มาประยุกต์ใช้ เนื่องจากมีความครอบคลุมในมิติ
ย่อยต่างๆ ของความผูกพัน เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
และสามารถนาไปปรับใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
โรงแรมได้ โดยให้ความหมายของความผูกพันต่อ องค์กร
(organizational commitment) ว่าหมายถึง ทัศนคติ
หรื อ ความรู้ สึ ก ของพนั ก งานที่ ยึ ด มั่ น และยอมรั บ ต่ อ
ค่านิยมและเป้าหมายขององค์กร โดยทุ่มเทต่องานที่ตน
ได้รับมอบหมาย และเต็มใจที่จะเป็น ส่ว นหนึ่ง ที่ทาให้
องค์กรประสบความสาเร็จ ซึ่งสามารถจาแนกปัจจัยของ
ความผูกพันต่อองค์กรได้ 3 ด้าน คือ ด้านจิตใจ ด้านการ
คงอยู่ และด้านบรรทัดฐาน
นอกจากนี้ งานวิจัย ของ Huang et al. (2007)
สนับสนุนว่า ความผูกพันต่อองค์กรมีผ ลต่อการคงอยู่
ของพนักงาน ส่วน Treeprasitchai (2014) กล่าวว่า
ความผูกพันและความภักดีส่งผลกระทบต่อการรักษา
พนักงานให้คงอยู่กับองค์กรในอุตสาหกรรมการโรงแรม
ระดับ 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร และ Limyothin
(2012) ทาการวิจัยและพบว่า ความผูกพันต่อองค์กรมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานของพนักงาน
โรงแรมในประเทศไทย
คุณภาพชีวิตการทางาน
คุณภาพชีวิตการทางาน (quality of work life)
ว่าเป็นความรู้สึกของพนักงานแต่ละคนที่มีต่อประสบการณ์
องค์ ป ระกอบ สิ่ ง อานวยความสะดวกต่ า งๆ และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน ที่ องค์กรได้นาเสนอเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการทางร่างกาย
และจิตใจของพนักงาน ทั้งนี้ ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต การ
ทางานแบ่งเป็น 8 ด้าน ตามแนวคิดของ Walton (1974)
และ Kandasamy and Anceri (2009) ที่พัฒนาตัววัด
คุณภาพชีวิตการทางานไว้ 8 ด้าน โดยผู้วิจัยนามาเป็น
ตัวแปรย่อยในการศึกษาคุณภาพชีวิต โดยปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่างงานวิจัย
อันได้แก่
1. ด้านผลตอบแทน คือ การได้รับค่าจ้างที่ยุติธรรม
และเพียงพอต่อการดารงชีวิตตามมาตรฐานของสังคม
เมื่ อเปรี ย บเที ย บกั บ ตาแหน่ ง อื่ น ๆ ที่ มี ลั ก ษณะงานที่
คล้ายคลึงกัน
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2. ด้า นความปลอดภัย และเงื่อ นไขทางกายภาพ
ในการทางาน คื อ มี ก ารกาหนดมาตรฐานเกี่ ย วกั บ
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงาน รวมไปถึง
การควบคุมเสียง สี แสง การถ่ายเทอากาศ ความเหมาะสม
ในการจัดสถานที่และอุปกรณ์ทันสมัย
3. ด้านความมั่นคงในหน้าที่ คือ การให้ความสนใจ
ต่องานที่พนักงานได้รับมอบหมาย โดยต้องมีผลต่อการ
ธารงและเพิ่มความสามารถของพนักงาน ตลอดจนความรู้
และทักษะใหม่ๆ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
และเปิดโอกาสในการพัฒนาทักษะความสามารถเฉพาะ
ทางในสายงานของพนักงานด้วย
4. ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน คือ การ
ให้ โ อกาสแก่ พ นั ก งาน เพื่ อ ใช้ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะและ
ความรู้ของตน ส่งผลให้เกิดความรู้สึกว่าตนมีค่า และเกิด
ความรู้สึกท้าทายจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน
5. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม คือ การที่พนักงานมี
ความรู้สึกว่าตนประสบความสาเร็จ และมีคุณค่าที่จ ะ
ทาให้พนักงานลดหรือปราศจากอคติ การทาให้พนักงาน
รู้สึกว่าไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะในองค์กร และมองไปถึง
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม
6. ด้านการบริหารองค์กรของผู้บริหาร คือ การมี
วัฒนธรรมองค์กรที่เคารพในสิทธิส่วนตัวของพนักงาน
ยอมรับ ความขัด แย้ง ทางความคิด องค์ก รมีก ารวาง
มาตรฐานการให้ผลตอบแทนที่ยุติธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน
และบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล และโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้
7. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตและการปฏิบัติงาน
คือ การทางานของพนั กงานแต่ ล ะบุ ค คลควรมี ค วาม
สมดุลกับบทบาทชีวิตส่วนตัว มีความสมดุลระหว่างการ
ใช้เวลาว่างของบุคคลหรือครอบครัว และความก้าวหน้า
ทางอาชีพและการได้รับรางวัลต่างๆ
8. ด้านความภูมิใจต่อความรับผิดชอบขององค์กร
คือ การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรที่แสดงออกถึง
การมีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การกาจัดของเสีย
นโยบายบริหารงาน การฝึกปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วม
ในการรณรงค์ด้านการเมือง สังคม สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่
จะก่อให้เกิดมุมมองที่ดีในความคิดของพนักงาน
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ทั้งนี้ งานวิจัยของ Huang et al. (2007) พบว่า
คุณภาพชีวิตการทางานมีผลต่อการธารงรักษาและการ
คงอยู่ของพนักงาน และ Treeprasitchai (2014) กล่าวว่า
คุณ ภาพชี วิ ตในการท างานส่ ง ผลกระทบต่ อการรักษา
พนักงานให้คงอยู่กับองค์กรในอุตสาหกรรมการโรงแรม
ระดับ 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยส่วนบุคคล
Ajzen and Fishbein (2005) กล่าวว่า บุคคลจะมี
ลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างจากผู้อื่น เรียกว่า ปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ศาสนา อาชีพ รายได้
เป็นต้น และจะส่งผลให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
Satavetin (2003) ได้ให้แนวคิดว่า คุณสมบัติเฉพาะของ
แต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกัน โดยความแตกต่างของ
คุณสมบัติเฉพาะเหล่านี้จะมีอิทธิพลในการแสดงออกทาง
การสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ ของผู้รับสาร สาหรับ
วิธีการที่ดีที่สุดที่ใช้ในการวิเคราะห์ผู้รับสารที่มีจานวน
มาก คือ การแยกผู้รับสารออกเป็นกลุ่มๆ ตามลักษณะ

ทางประชากรศาสตร์ (demographic characteristics)
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ศาสนา เป็นต้น (Surasondhi,
1998) และ Mowday, Porter, and Steers (1982) ได้
กล่าวว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน และส่งผลต่อการธารงอยู่ของพนักงานภายใน
องค์กร ทั้งนี้ Huang et al. (2007) สนับสนุนว่าปัจจัย
ส่วนบุคคล เช่น ครอบครัว ชีวิตการทางาน มีผลต่อการ
คงอยู่ของพนักงาน นอกจากนี้ Treeprasitchai (2014)
ได้ทาการศึกษาปัจ จัย ที่จ ะส่ง ผลกระทบต่อการรักษา
พนักงานให้คงอยู่กับองค์กรในอุตสาหกรรมการโรงแรม
ระดับ 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร และพบว่ารายได้
และประสบการณ์การทางานส่งผลกระทบต่อการรักษา
พนักงานให้คงอยู่กับองค์กร
ดังนั้น จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยสามารถ
สร้างกรอบแนวคิดการวิจัยการศึกษาอิทธิพลของปัจจัย
ส่วนบุคคล ความผูกพันต่อองค์กร และคุณภาพชีวิตการ
ทางาน ที่ มี ต่ อการธารงรัก ษาพนั ก งานโรงแรมระดั บ
5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังภาพที่ 1

ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา - รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
- ตาแหน่งงาน (แผนกส่วนหน้าและหลัง)
- ประสบการณ์ในการทางาน ณ โรงแรมปัจจุบัน
ความผูกพันต่อองค์กร
- ด้านจิตใจ
- ด้านการคงอยู่
- ด้านบรรทัดฐาน

การธารงรักษาพนักงาน

คุณภาพชีวิตการทางาน
- ด้านผลตอบแทน
- ด้านความมั่นคงในหน้าที่
- ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
- ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
- ด้านการบริหารองค์กรของผู้บริหาร
- ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตและการปฏิบัตงิ าน
- ด้านความภูมิใจต่อความรับผิดชอบขององค์กร
- ด้านความปลอดภัยและเงื่อนไขทางกายภาพในการทางาน
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดอิทธิพลของความผูกพันต่อ องค์กร และคุณภาพชีวิตการทางานที่มีต่อการธารงรักษา
พนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร (Huang et al., 2007)
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในงานวิจัย คือ พนักงานประจาทุกระดับ
ที่ทางานในโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่ได้รับการตรวจมาตรฐานจากสมาคมโรงแรมไทยแล้ว
จานวนทั้งสิ้น 22 โรงแรม (Thai Hotels Association
[THA], 2016) ในการนี้ โรงแรมระดับ 5 ดาว มีจานวน
พนักงานมากกว่าโรงแรมระดับอื่นๆ และมีการจัดการและ
งานบริหารที่ชัดเจน จึงเหมาะสมที่จะนามาใช้ทาการศึกษา
ในงานวิจัย
งานวิ จั ย นี้ กาหนดขนาดตั ว อย่ า งด้ ว ยสู ต รของ
Yamane (1970) แบบไม่ ท ราบจานวนประชากรที่
แน่ น อนกาหนดระดั บ ความเชื่ อมั่ น ที่ ร้อยละ 95 และ
ความคลาดเคลื่อนที่ร้อยละ 5 ได้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย
384 คน และเลือกตัวอย่างในการวิจัยด้วยการสุ่มตัวอย่าง
แบบสะดวก (convenience sampling) ในโรงแรม
จานวน 22 แห่งๆ ละ 20-30 คน
เครื่องมือที่ใช้ศึกษา
การวิ จั ย นี้ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ วิ จั ย เป็ น แบบสอบถามซึ่ ง
แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั ่ ว ไปของผู ้ ต อบแบบสอบถาม
ประกอบไปด้วยคาถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้
การตั้งคาถามแบบตรวจสอบรายการ (checklist) จานวน
6 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ในการทางาน ณ โรงแรมปัจจุบัน ตาแหน่งงาน (แผนก
ส่วนหน้า-หลังของโรงแรม) และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

คะแนนเฉลี่ย
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80
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ส่วนที่ 2 ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรม
ระดับ 5 ดาว ซึ่งปรับเปลี่ยนจากแบบสอบถามงานวิจัย
ของ Limyothin (2012) และ Kumsapdee (2013)
แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่ และ
ด้านบรรทัดฐาน ข้อคาถามด้านละ 5 ข้อ รวมทั้งหมด
จานวน 15 ข้อ
ส่วนที่ 3 คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานโรงแรม
ระดับ 5 ดาว ซึ่ง ปรับ จากแบบสอบถามงานวิจัย ของ
Treeprasitchai (2014), Limyothin (2012) และ
Kumsapdee (2013) แบ่ง เป็น 8 ด้า น ได้แ ก่ ด้า น
ผลตอบแทน ด้านความปลอดภัยและเงื่อนไขทางกายภาพ
ในการทางาน ด้านความมั่นคงในหน้าที่ ด้านการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงาน ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้าน
การบริหารองค์กรของผู้บริหาร ด้านความสมดุลระหว่าง
ชีวิตและการปฏิบัติงาน และด้านความภูมิใจต่อความ
รับผิดชอบขององค์กร ข้อคาถามด้านละ 5 ข้อ มีจานวน
ทั้งสิ้น 40 ข้อ
ส่วนที่ 4 การธารงรักษาพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว
ประยุกต์คาถามจากงานวิจัยของ Treepasitchai (2014)
มีข้อคาถามทั้งหมด 5 ข้อ
ในส่วนที่ 2 3 และ 4 ข้อคาถามเป็นแบบประเมินค่า
5 ระดับ ของลิเคิร์ท (likert rating scales) เพื่อวัดระดับ
ความคิดเห็นของพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขต
กรุงเทพมหานคร แบ่งความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ โดยใน
แบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3 คะแนน 5 คือ เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 4 คือ เห็นด้วย 3 คือ ไม่แน่ใจ 2 คือ ไม่เห็นด้วย
และ 1 คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง สาหรับส่วนที่ 4 คะแนน
5 คือ เห็นด้วยมากที่สุด 4 คือ เห็นด้วยมาก 3 คือ เห็นด้วย
ปานกลาง 2 คือ เห็นด้วยน้อย และ 1 คือ เห็นด้วยน้อย
ที่สุด มีเกณฑ์การแปลค่าคะแนนเฉลี่ยเป็น 5 ระดับ ดังนี้
การแปลค่าของส่วนที่ 2 3 และ 4
มากที่สุด/เห็นด้วยอย่างยิ่ง
มาก/เห็นด้วย
ปานกลาง/ไม่แน่ใจ
น้อย/ไม่เห็นด้วย
น้อยที่สุด/ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
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การตรวจสอบเครื่องมือ งานวิจัยนี้ได้มีการตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหาโดยใช้การหาดัชนีความสอดคล้อง
IOC (Index of Item-Objective Congruence) จาก
อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน
และกาหนดเกณฑ์คะแนนไม่ต่ากว่า 0.5 พบว่า ข้อคาถาม
ทุ ก ข้ อ ผ่ า นเกณฑ์ ที่ กาหนด และหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น
(reliability) โดยนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (tryout)
กับบุคคลที่มีลักษณะใกล้เคียงกับตัวอย่าง จานวน 30 คน
และหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (cronbach’s
alpha coefficient) กาหนดเกณฑ์ให้มากกว่าหรือเท่ากับ
0.7 พบว่า แบบสอบถามที่วัด ความผูกพัน ต่อ องค์ก ร
คุณภาพชีวิตการทางาน และการธารงรักษาพนักงาน มี
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค ระหว่าง 0.706 –
0.888
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิ จัย ดาเนิน การเก็บรวบรวมข้อมูล ด้ว ยการแจก
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างภายในโรงแรมเป้าหมาย
จานวน 500 ฉบับ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความหลากหลาย
และครอบคลุมต่อการวิจัย โดยติดต่อกับฝ่ายทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ข องโรงแรมทั้ ง 22 แห่ ง เพื่ อ ขออนุ ญ าตแจก
แบบสอบถาม การเก็บข้อมูลเป็นทั้งแบบเผชิญหน้า (face
to face) คือ แจกแก่พ นักงานโดยตรงและส่ง ให้ฝ่า ย
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อส่งต่อให้ พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่
กรอกแบบสอบถาม โดยเก็บ ข้อ มูล ระหว่า งวัน ที่ 27
มีนาคม 2559 – 4 พฤษภาคม 2560 และได้แบบสอบถาม
คืนมาจานวนทั้งสิ้น 436 ฉบับ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้นามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์แบ่งเป็น
2 ส่วน ได้แก่ สถิติพรรณนาเพื่อบรรยายลักษณะของ
ตัวแปร ประกอบด้วยค่าร้อยละ (percentage) และแจกแจง
ความถี่ (frequency) ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) และสถิติอ้างอิงเพื่อ
การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ได้แก่ สถิติทดสอบทีแบบ
กลุ่ม ตัว อย่า งเป็น อิส ระกัน (independent sample
t-test) เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นจากปัจจัย
ส่วนบุคคลต่อการธารงรักษาพนักงาน จาแนกตามเพศ

และตาแหน่งงาน (แผนกส่วนหน้า-หลัง) และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one way analysis of
variance) เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นจากปัจจัย
ส่วนบุคคลต่อการธารงรักษาพนักงาน จาแนกตามอายุ
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน ตาแหน่ง
งาน และรายได้ และใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
(multiple linear regression) เพื่อศึกษาระดับอิทธิพล
ของความผูกพันต่อองค์กรและคุณภาพชีวิตการทางานที่
มีต่อการธารงรักษาพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
0.05
ผลการวิจัย
ลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว ใน
เขตกรุงเทพมหานครที่เป็น ตัวอย่าง มีจานวน 436 คน
เป็นเพศหญิง จานวน 233 คน (ร้อยละ 53.4) มีอายุ
ระหว่าง 21-30 ปี จานวน 189 คน (ร้อยละ 43.3) มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี 260 คน (ร้อยละ 69.6) มี
ประสบการณ์ในการทางานอยู่ที่ 1-3 ปี มากที่สุด จานวน
141 คน (ร้อยละ 32.3) มีตาแหน่งงานระดับทั่วไป จานวน
289 คน (ร้อยละ 66.3) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่
15,001-20,000 บาท จานวน 140 คน (ร้อยละ 32.1)
ความผู กพันต่ อองค์กร การธารงรั กษาพนักงาน
และคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานโรงแรมระดับ
5 ดาว
ด้านความผูกพันต่อองค์กร พนักงานโรงแรมระดับ
5 ดาว มีความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานในระดับ
มากที่สุด โดยมีความภาคภูมิใจในโรงแรมที่ตนทางาน
ทุ่ ม เท เสี ย สละให้ โ รงแรมได้ อ ย่ า งเต็ ม ความสามารถ
รองลงมาในระดับมาก คือ ความผูกพันทางด้านจิตใจและ
ด้านการคงอยู่ โดยเห็นว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรม
รู้สึ กว่ า โรงแรมที่ ต นท างานอยู่ ส ร้า งแรงบั น ดาลใจที่ ดี
และมีสวัสดิการ ผลประโยชน์ต่างๆ ที่ดีกว่าโรงแรมอื่น
เป็นต้น
ด้านคุณภาพชีวิตการทางาน พนักงานโรงแรมระดับ
5 ดาว มีคุณภาพชีวิตการทางานด้านความมั่นคงในหน้าที่
ในระดับมากที่สุด โดยพนักงานมั่นใจว่างานที่ทาอยู่น่าสนใจ
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ตนเหมาะสมกับงานที่ทาอยู่ รวมทั้งได้ใช้ความสามารถ
และทักษะในงานที่ปฏิบัติเท่าที่ต้องการ และมีโอกาส
เติบโตภายในโรงแรมนั้นๆ รองลงมา คือ ด้านความภูมิใจ
ต่อความรับผิดชอบขององค์กร โดยพนักงานรู้สึกภูมิใจว่า
โรงแรมมีชื่อเสียงที่ดี ทาประโยชน์ให้สังคม ไม่เอาเปรียบ
ผู้อื่น ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านการบริหาร
องค์ก รของผู้บ ริห าร พนัก งานมีค วามสัม พัน ธ์ที่ดีกับ
เพื่อนร่วมงาน และหัวหน้างาน สามารถแสดงความคิดเห็น
และเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถในงานที่รับผิดชอบ
อย่า งเต็ม ที่ ต่อ มา คือ ด้า นการพัฒ นาศัก ยภาพของ
พนักงาน ด้านความปลอดภัยและเงื่อนไขทางกายภาพ
ในการทางาน ด้านผลตอบแทน พนักงานได้รับสวัสดิการ
ที่เพียงพอ ผลตอบแทนยุติธรรมตามกฎหมายแรงงาน
และในด้านความสมดุลระหว่างชีวิตและการปฏิบัติงาน

พนักงานมีภาระงานมากเกินไปในระดับปานกลาง แต่ก็
สามารถทาให้เสร็จ สิ้น ภายในเวลาที่กาหนด ไม่ส่ง ผล
กระทบต่อชีวิตส่วนตัวในระดับมาก
ด้านการธารงรักษาพนักงาน พนักงานโรงแรมระดับ
5 ดาว มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยข้อคาถามที่มี
ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ การสร้ า งความตระหนั ก ถึ ง ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รองลงมา คือ การ
พัฒนาและนานวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยส่งเสริมทักษะ
และอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของพนักงาน
มีเกณฑ์การให้รางวัลและผลตอบแทนที่ชัดเจน มีความ
ก้าวหน้าในสายอาชีพตาแหน่งงานตามความเหมาะสม
ตามความสามารถและผลงาน และมีขั้นตอนการเข้าถึง
ผู้บริหารและหัวหน้างานไม่ซับซ้อน ตามลาดับ รายละเอียด
ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ความผูกพันต่อองค์กร การธารงรักษาพนักงาน และคุณภาพชีวติ การทางานของพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว
ตัวแปรในการวิจัย

ค่าเฉลี่ย

ความผูกพันต่อองค์กร
- ด้านบรรทัดฐาน
- ด้านจิตใจ
- ด้านการคงอยู่
คุณภาพชีวิตการทางาน
- ด้านความมั่นคงในหน้าที่
- ด้านความภูมิใจต่อความรับผิดชอบขององค์กร
- ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
- ด้านการบริหารองค์กรของผู้บริหาร
- ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
- ด้านความปลอดภัยและเงื่อนไขทางกายภาพในการทางาน
- ด้านผลตอบแทน
- ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตและการปฏิบัติงาน
การธารงรักษาพนักงาน

4.06
4.30
4.20
3.67
4.08
4.21
4.19
4.18
4.18
4.17
4.04
3.98
3.70
4.00
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ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.553
0.547
0.591
0.522
0.593
0.585
0.603
0.576
0.576
0.562
0.606
0.665
0.575
0.660

แปลผล
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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อิ ท ธิ พ ลของปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ความผู ก พั น ต่ อ
องค์กร และคุณภาพชีวิตในการทางานที่มีต่อการธารง
รักษาพนักงาน
การวิเคราะห์ อิทธิพ ลของปัจ จัยส่วนบุค คล ความ
ผูกพันต่อองค์กร และคุณภาพชีวิตในการทางานที่มีต่อ
การธารงรักษาพนักงาน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
มีดังต่อไปนี้
พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ตาแหน่งงาน
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ

การธารงรักษาพนั กงานแตกต่างกัน โดยพนักงานระดับ
ผู้ บ ริหารมี คะแนนการธ ารงรักษาสู ง สุ ด รองลงมาคื อ
ระดับหัวหน้างาน และระดับพนักงานทั่วไป ตามลาดับ
และพนั ก งานที่ มี ร ายได้ ม ากกว่ า 30,000 บาท จะมี
คะแนนการธ ารงรั ก ษาพนั ก งานสู ง กว่ า พนั ก งานที่ มี
รายได้ต่ ากว่า 30,000 บาท ส่ วนปัจ จัย ด้า นเพศ อายุ
การศึกษา และประสบการณ์ในการทางานที่ต่างกัน มี
ระดับความคิดเห็นต่อการธารงรักษาพนักงานแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มตี ่อการธารงรักษาพนักงาน
ตัวแปร
เพศ
อายุ

ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ในการทางาน

ตาแหน่งงาน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท)

เปรียบเทียบ
รายคู่

ค่าตัวแปร

Mean

S.D.

ค่าสถิติ t/F

p-value

1) ชาย 203 คน
2) หญิง 233 คน
1) 18-20 ปี
2) 21-30 ปี
3) 31-40 ปี
4) 41-50 ปี
5) 51-60 ปี
6) 60 ปีขึ้นไป
1) ต่ากว่าปริญญาตรี
2) ปริญญาตรี
3) สูงกว่าปริญญาตรี
1) ต่ากว่า 1 ปี
2) 1-3 ปี
3) 4-6 ปี
4) 7-10 ปี
5) 10 ปีขึ้นไป
1) ทั่วไป
2) หัวหน้า
3) ผู้บริหาร
1) ต่ากว่า 15,000
2) 15,001-20,000
3) 20,001-30,000
4) 30,001-40,000
5) 40,001-50,000
6) มากกว่า 50,000

4.060
3.951
4.055
3.958
3.972
4.091
4.142
4.900
3.985
4.003
4.160
4.025
3.945
4.041
3.871
4.114
3.933
4.084
4.692
3.980
3.931
3.895
4.238
4.260
4.640

0.666
0.650
0.507
0.619
0.694
0.685
0.714
0.141
0.664
0.656
0.673
0.623
0.590
0.648
0.753
0.659
0.634
0.681
0.487
0.652
0.689
0.628
0.520
0.626
0.567

t = 1.728

0.085

F = 1.481

0.195

F = 0.481

0.617

F = 1.356

0.248

F = 10.171*

<0.001

3)2)
2)1)

F = 6.010*

<0.001

1)6)
2)6)
3)4)
3)6)

หมายเหตุ * p < 0.05
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ความผูกพันต่อองค์กร และคุณภาพชีวิตการทางาน
ในภาพรวมมีอิทธิพลทางบวกในระดับ ปานกลางต่อการ
ธารงรักษาพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว โดยคุณภาพ
ชี วิ ต การท างานมี อิ ท ธิ พ ลทางบวกต่ อ การธ ารงรั ก ษา
พนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว มากที่สุด รองลงมา คือ

ความผูกพันต่อ องค์กร กล่าวคือ หากพนักงานมีความ
ผูกพั น ต่ อ องค์กรและคุณ ภาพชี วิ ต การท างานที่ ดี หรือ
เพิ่ ม ขึ้ น ความต้ อ งการที่ จ ะรั ก ษาสถานภาพการเป็ น
พนักงานของตนต่อโรงแรมที่ทางานอยู่ ณ ปัจจุบันก็จะ
สูงขึ้น เช่นเดียวกัน รายละเอียดดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 วิเคราะห์อิทธิพลของคุณภาพชีวิตการทางาน และความผูกพันต่อองค์กรต่อการธารงรักษาพนักงานโรงแรม
ระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรต้น
สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน
t
p
R2
คุณภาพชีวิตการทางาน
0.767
24.93* <0.001
0.589
ความผูกพันต่อองค์กร
0.642
16.36* <0.001
0.412
หมายเหตุ * p < 0.05
เมื่อพิจารณารายด้านของความผูกพันต่อองค์กรและ
คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การธ ารงรั ก ษา
พนั กงานโรงแรมระดั บ 5 ดาว พบว่ า ความผู กพั นต่ อ
องค์กรทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่ และ
ด้านบรรทัดฐานสามารถใช้เป็นตั วพยากรณ์คาดการณ์
การธารงรักษาพนักงานได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดย

ความผูกพันต่อองค์กรทั้ง 3 ด้าน สามารถอธิบายความ
ผันแปรของการธารงรักษาพนักงานได้ร้อยละ 41.9 ความ
ผูกพันต่อองค์กรที่มีอิทธิพลต่อการธารงรักษาพนักงาน
สูงสุด คือ ด้านบรรทัดฐาน รองลงมา คือ ด้านการคงอยู่
และด้านจิตใจ รายละเอียดดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 วิเคราะห์อิทธิพลของความผูกพันต่อองค์กรรายด้านต่อการธารงรักษาพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ความผูกพันต่อองค์กร
สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน
t
p
R2
ด้านจิตใจ
0.136
2.589*
0.010
0.419
ด้านการคงอยู่
0.216
4.374*
0.000
ด้านบรรทัดฐาน
0.385
7.201*
0.000
หมายเหตุ * p < 0.05
สาหรับคุณภาพชีวิตการทางานทั้ง 8 ด้าน สามารถ
อธิบ ายความผัน แปรของการธารงรัก ษาพนัก งานได้
ร้อยละ 61.2 มีปัจจัย 4 ด้าน จากทั้งหมด 8 ด้าน โดย
ด้านที่มีอิทธิพลสูงที่สุด คือ ด้านการบริหารองค์กรของ
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ผู้บริหาร ด้านผลตอบแทน ด้านการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงาน และด้านความภาคภูมิใจต่อความรับผิดชอบ
ขององค์กร ตามลาดับ รายละเอียดดังตารางที่ 5

Vol. 16, No.2, July - December 2017

ตารางที่ 5 วิเคราะห์อิทธิพลของคุณภาพชีวิตการทางานรายด้านต่อการธารงรักษาพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว
ในเขตกรุงเทพมหานคร
สัมประสิทธิ์การ
ความผูกพันต่อองค์กร
t
p
R2
ถดถอยมาตรฐาน
0.251
5.610*
0.000
0.612
ด้านผลตอบแทน
ด้านความปลอดภัยและเงื่อนไขทางกายภาพในการทางาน
0.014
0.297
0.766
ด้านความมั่นคงในหน้าที่
-0.047
-0.921
0.358
ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
0.196
3.577*
0.000
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
0.032
0.678
0.498
ด้านการบริหารองค์กรของผู้บริหาร
0.283
5.246*
0.000
ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตและการปฏิบัตงิ าน
0.010
0.266
0.790
ด้านความภาคภูมิใจต่อความรับผิดชอบขององค์กร
0.168
3.321*
0.001
หมายเหตุ * p < 0.05
อภิปรายผล
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ความผูกพันต่อ
องค์กร และคุณภาพชีวิตในการทางานมีอิทธิพลต่อการ
ธารงรักษาพนักงานของโรงแรมระดับ 5 ดาว โดยสามารถ
อธิบายได้ดังนี้
พนักงานที่มี ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ตาแหน่งงาน
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การธารงรักษาพนักงานแตกต่างกัน โดยระดับผู้บริหาร
จะมีระดับความคิดเห็นในการธารงรักษาพนักงานมาก
ที่สุด รองลงมา คือ หัวหน้า และระดับทั่วไป ตามลาดับ
สอดคล้องกับการวิจัยของ Limyothin (2012) ที่ระบุว่า
พนั กงานกลุ่ ม หั ว หน้ า งานและพนั ก งานทั่ ว ไปมี ค วาม
คิดเห็นแตกต่างกัน โดยความตั้งใจจะลาออกจากงาน
ของพนักงานทั้งสองกลุ่มในโรงแรมไทยมีความแตกต่างกัน
ซึ่งอาจเกิดจากผลตอบแทน โอกาส และสวัส ดิการใน
การทางานที่แตกต่างกัน นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับ
ผลวิจัยของ Mowday, Porter and Steers (1982) ที่พบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อสภาพแวดล้อมในการทางาน
และส่ ง ผลการธ ารงอยู่ ข องพนั ก งานแต่ ล ะคนภายใน
องค์กรต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นไปได้ที่พนักงานที่มีรายได้
ต่างกัน จะมีความคิดเห็นและพฤติกรรมแตกต่างกันต่อ
การธารงอยู่ในองค์กร อาจเนื่องจากตาแหน่งงานหัวหน้า
งานจะมี ผ ลตอบแทน โอกาสและสวั ส ดิ ก ารมากกว่ า

พนักงานทั่วไป จึงทาให้สามารถทางานกับองค์กรต่อไป
ได้มากกว่าเมื่อเทียบกับพนักงานทั่วไป
ส่ ว นพนั กงานที่ มี ปั จ จั ย ด้ า นเพศ อายุ การศึกษา
และประสบการณ์ในการทางานที่ต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อการธารงรักษาพนักงานแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ ทั้งนี้ อาจเนื่องการทางานในโรงแรม
อาจมีระเบียบ ข้อบังคับ สวัสดิการที่ไม่ต่างกันระหว่าง
เพศ ทาให้ความคิดเห็นที่มีต่อการธารงรักษาในพนักงาน
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Treepasitchai
(2014) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการรักษาพนักงาน
ให้คงอยู่กับ องค์ก รในอุต สาหกรรมการโรงแรมระดับ
5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร และพบว่าปัจจัยด้านเพศ
ไม่มีผลกระทบต่อการรักษาพนักงาน และอายุไม่มีอิทธิพล
ต่อการธ ารงรักษาของพนั กงาน และยั ง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Wiriyakangsanon (2014) เรื่องปัจจัยที่มี
ผลต่ อ การคงอยู่ ของพยาบาลวิ ช าชี พ ในโรงพยาบาล
เอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ที่พบว่า อายุไม่มี
ความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในงาน ทั้งนี้ ผลการวิจัยนี้อาจ
เกิดจากการกระจุกตัวกันของข้อมูลในช่วงอายุหนึ่ง และ
การไม่แบ่งแยกการปฏิบัติงานตามช่วงอายุของพนัก งาน
ทาให้การตัดสินใจหรือระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ นอกจากนั้น ผลการวิจัยยัง
พบว่า ระดั บการศึกษาไม่ มี อิท ธิพ ลต่ อการธารงรักษา
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ของพนักงาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Limyothin
(2012) ที่ทาการศึกษาตัว แบบสมการโครงสร้า งของ
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจจะลาออกจากงาน
ของพนักงานโรงแรมในประเทศไทย โดยกล่าวว่า การศึกษา
ที่แตกต่างกันไม่ได้ทาให้ความตั้งใจลาออกแตกต่างกัน
ซึ่งการที่ระดับการศึ กษาไม่มีผลอาจมาจากปัจจัยอื่นๆ
เช่น พนักงานทุกคนต้องเข้าร่วมอบรมและฝึกฝนทักษะ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด มาตรฐานในการท างานและสร้ า งโอกาส
พัฒนาการทางานที่เท่าเทียมกัน
ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวม
มีอิทธิพลทางบวกต่อการธารงรักษาพนักงานโรงแรมระดับ
5 ดาว เนื่องจากความผูกพันต่อ องค์กรช่วยเสริมสร้าง
กาลังใจและความเชื่อมั่นในองค์กรที่พนักงานปฏิบัติงาน
(American Society for Training & Development
[ASTD] as cited in Paradise, 2008) พนักงานมีความ
พึงพอใจในเพื่อนร่วมงาน การมีส่วนร่วมในการบริหาร
และการพึ่งพาได้ขององค์กร ตรงกับทฤษฎีของ Dunham
et al. (1994) ว่าด้วยปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อ
องค์กร และสอดคล้องกับทฤษฏีของ Meyer et al. (1993)
ที่กล่าวว่า หากพนักงานมีความภาคภูมิใจ เกิดแรงบันดาลใจ
ในการทางาน และมั่นใจในผลประโยชน์ที่ได้รับ นาไปสู่
ความต้องการเป็นสมาชิกขององค์กร และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Treepasitchai (2014) และ Limyothin
(2012) ที่พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรมีอิทธิพลต่อการ
ธารงรักษาพนักงานและการลาออก
ในขณะที่คุณภาพชีวิตการทางานนั้นเป็นการศึกษา
แนวทางความเป็นมนุษย์และสังคมโดยรวมเพื่อสนอง
ความต้ องการของมนุ ษย์ ให้เกิดความพึ งพอใจ จึง เกิด
แรงผลั ก ดั น ให้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การธ ารงอยู่ ข อง
พนักงานในโรงแรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องความ
สัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรและการธารงรักษา
พนักงานของ Sirikamfull (2007) ซึ่งกล่าวว่า ความผูกพัน
ต่อองค์กรสามารถนามาใช้ทานายพฤติกรรมการคงอยู่
ของพนักงานได้ และงานวิจัยของ Deery and Jago (2015)
และ Amornwittawat (2012) ยัง เห็น สอดคล้องว่า
คุณภาพชีวิตมีความสัมพันธ์กับการธารงรักษาพนักงาน
และมีความสัมพันธ์ด้านลบต่อการลาออก เมื่อพิจารณา
การบริหารองค์ก รของผู้บ ริห ารรายด้า น ได้แ ก่ ด้า น
ผลตอบแทน ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และ
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ด้านความภาคภูมิใจต่อความรับผิดชอบขององค์กรพบว่า
มีอิทธิพลต่อการธารงรักษาพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Wailertsak and Matjirapa (2016) ที่พบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลทาให้พนักงานลาออกลดลง ได้แก่ ด้านการ
พัฒนาศักยภาพของบุคคล ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้า นการบริหารงานที่ เคารพสิ ท ธิแ ละความเสมอภาค
และด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ในขณะที่
อีก 4 ปัจจัยที่เหลือโดยเฉพาะด้านความมั่นคงที่มีระดับ
ความสัมพันธ์และอิทธิพลทางลบ ซึ่งอาจเกิดจากความ
ไม่พึงพอใจในโอกาสที่จะเติบโตในโรงแรม ตามระดั บ
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบกับปัจจัย
ร่วมอื่นๆ เช่น ภาระงานหรือชีวิตส่วนตัว ช่วงเวลาพักผ่อน
และปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้
ข้ อ เสนอแนะส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการโรงแรม
สามารถนาผลการวิจัยเรื่องความผูกพันต่อ องค์กร และ
คุณภาพชีวิตการทางานไปประกอบการตัดสินใจวางแผน
กลยุ ท ธ์ แ ละจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ม าตรฐานและ
ประสิทธิภาพเพื่อดึงดูดให้พนักงานอยู่กับโรงแรมนานขึ้น
โดยผู้ประกอบการโรงแรมควรส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
ทางาน ด้านความมั่นคงในหน้าที่ ควบคู่ไปกับด้านการ
พัฒนาศักยภาพของพนักงาน และความผูกพันต่อองค์กร
ด้านการคงอยู่และด้านจิตใจ โดยวางแผนโอกาสเส้นทาง
การท างานให้พนั กงานอย่ างชัด เจน เสนอทางเลือกที่
หลากหลายและเปิดกว้าง เช่น นโยบายการทางานข้าม
สายงานที่ทาอยู่ การจัดชุดกิจกรรม ฝึกอบรมต่างๆ เพื่อ
นาไปสู่การเลื่อนตาแหน่ง เพื่อให้เล็งเห็นถึงโอกาสในการ
เติ บ โตในโรงแรม เกิ ด เป็ น ความมั่ น คงและท้ า ทาย
คุณสมบัติในการทางานของพนักงาน ทั้งยังสร้างนิสัยใฝ่รู้
ให้พนักงาน ทาให้ประสิทธิภาพของการทางานเพิ่มขึ้นใน
ระยะยาวอีกด้วย
นอกจากนั้ น โรงแรมสามารถนามาดาเนินกลยุท ธ์
ร่ ว มกั บ ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คม โดยเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนพนักงานให้เข้าร่วมกิจกรรม
สาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อชุมชนโดยรอบ ซึ่งจะ
ทาให้ พ นั ก งานและชุ ม ชนโดยรอบเกิ ด การพู ด คุ ย
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด สร้างขวัญ กาลัง ใจในหมู่
ผู้ปฏิบัติงาน มีการปฏิสัมพันธ์และการร่วมมือกันปฏิบัติ
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หน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นไป เกิดเป็นความผูกพันต่อโรงแรมทั้งใน
ด้านบรรทัดฐานทางสัง คมที่สามารถน าไปบอกเล่าแก่
ครอบครัวและสังคมได้
ด้านการบริหารองค์กรของผู้บริหาร ควรให้พนักงาน
ได้รับข้อมูล ข่าวสาร ความเป็นไปของโรงแรมที่ถูกต้อง
เป็นจริงอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้รู้สึกถึงความโปร่งใส และ
ความยุ ติ ธ รรมของโรงแรม พิ จ ารณาลาดั บ ชั้ น ของ
ตาแหน่งงานให้ซับซ้อนน้อยลง เน้นให้พนักงานวิเคราะห์
ประเมินสถานการณ์ และกระจายให้อานาจในการตัดสินใจ
ให้โอกาสในการแสดงความสามารถแก่พนักงานแต่ละ
บุคคลมากขึ้น เปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของ
พนักงาน เพื่อให้พนักงานรู้สึกถึงคุณค่าของการทางาน
และการธารงอยู่ในโรงแรมของตน นอกจากนั้นแล้วควร
มีก ารพิจ ารณาปรับ ฐานเงิน เดือ น ให้ค่า ตอบแทนที่
เหมาะสมตามกฎหมาย และจัด สวัส ดิก ารที่ยืด หยุ่น
เหมาะสมกับ พนัก งานเป็น กลุ่ม ๆ ไป ทั้ง นี้ เนื่องจาก
พนักงานแต่ละคนมีความจาเป็นและความรู้ ในเรื่องของ
การเงินที่แตกต่างกัน การจัดแผนพัฒนาให้คาปรึกษา
ด้า นการจัด การเงิน ออมแก่พ นัก งานอาจจะเป็น อีก
ทางเลือกหนึ่ง
ด้านความปลอดภัยและเงื่อนไขทางกายภาพในการ
ทางาน โรงแรมควรปรับการทางานให้เป็นแบบกายศาสตร์
(ergonomics) คานึงถึงความสะดวกสบายและสุขอนามัย
ในการทางานของพนั ก งาน เนื่ อ งจากการทางานใน
อุตสาหกรรมโรงแรมนั้นมีช่ัวโมงการทางานที่ค่อนข้าง
นานกว่าบางอาชีพ พนักงานบางแผนกอาจต้องนั่ง ยืน หรือ
เดินตลอดทั้งวัน สิ่งเล็กน้อยอย่างเช่นไฟที่สว่างมากเกินไป
เก้าอี้ที่แข็งนั่งไม่สะดวก ลิฟต์พนักงานที่ต้องรอนาน หรือ
ขั้ น ตอนงานเอกสารต่ า งๆ ที่ เ กิ น ความจาเป็ น ก็ อ าจ
ก่อให้เกิดความราคาญหรือความเครียดสะสม และอาจ
เป็น เหตุผลหนึ่งของการลาออกได้ หากใส่ใจปรับ ปรุง
พื้นที่ นาอุปกรณ์ต่างๆ ที่เอื้ออานวยต่อการทางานและ
ประหยัดเวลาทางานได้มากขึ้น สุขภาพกายและจิตของ
พนักงานก็จะดีขึ้น งานก็จะดีตาม ความผูกพันต่อองค์กร
ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่ และด้านบรรทัดฐานก็จะถูก
เติมเต็มด้วยการรับรู้ และรู้สึกถึงความเอาใจใส่และข้อดี
ต่างๆ ในการทางานอยู่ที่โรงแรมด้วยเช่นกัน

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. การวิจัย ในครั้ง นี้เ ป็น การวิจัย เชิง ปริม าณที่มี
ลักษณะเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนั้น งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในครั้งต่อไป ควรเพิ่มการทาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้เห็น
ความแตกต่างของข้อมูลเชิงลึกในมุมมองพนักงานมากกว่า
ผลการวิเคราะห์จากค่าทางสถิติเพียงด้านเดียว
2. การวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะในโรงแรมระดับ 5 ดาว ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นอาจมีการศึกษาในพื้นที่อื่นๆ
เพื่อให้ทราบถึงความเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ
เช่น โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือโรงแรม 5 ดาวในจังหวัด
อื่นๆ เป็นต้น
3. อาจมีการใช้ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการลาออก หรือการธ ารงรักษาพนักงาน ควรเพิ่ ม
ปัจจัยด้านจานวนโรงแรมที่กลุ่มตัวอย่างเคยทางานมา
เพื่อให้เห็นถึงสถิติและอัต ราเฉลี่ย ของการเปลี่ ยนงาน
ของพนักงานโรงแรมมากขึ้น ทั้งยังน่าจะสามารถนามา
วิเคราะห์สถิติการเปลี่ยนงานของพนักงานโรงแรมในแต่ละ
ช่วงวัยได้ด้วย
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