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การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มีวั ต ถุ ป ระสงคเพื่ อศึ ก ษาปE จ จั ย สF ว นบุ คคล ความพึ ง พอใจในงาน แรงจู ง ใจในการ
ปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อวิเคราะหระดับความสัมพันธของปEจจัยสFวนบุคคล ตFอความ
พึงพอใจในงาน และแรงจูงใจที่มีผลตFอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไดMแกF แรงจูงใจในงาน และความพึง
พอใจในงาน ที่ไดMจากจํานวนประชากรทั้งสิ้น 100 คน โดยใชMแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขMอมูล วิเคราะห
ขM อมู ล โดยโปรแกรมคอมพิ ว เตอรสํ า เร็ จ รู ป โดยการแจกแจงความถี่ การหาคF า รM อยละ คF า เฉลี่ ย คF า ความ
เบี่ยงเบนมาตราฐาน และการวิเคราะหขMอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใชMสูตร t-test independent
จากผลการวิจัยพบวFา 1) ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของพนักงานโรงแรมเทวัญดารา รีสอรท
แอนด สปา ในภาพรวมทุกดMานอยูFในระดับมาก โดยดMานการจFายคFาตอบแทน อยูFในระดับมากที่สุด รองลงมาก
คือ ดMานผูMบังคับบัญชา และดMานความพอใจในตัวงาน 2) ผลการวิเคราะหระดับระดับแรงจูงใจของพนักงาน
โรงแรมเทวัญดารา รีสอรท แอนด สปา ในภาพรวมทุกดMานอยูFในระดับมาก โดยมีดMานลักษณะการทํางาน อยูF
ในระดับมาก รองลงมา คือ ดMานรางวัลตอบแทน และดMานรูปแบบการจัดการ 3) ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมเทวัญดารา รีสอรท แอนด สปา โดยภาพรวมพบวFา ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานอยูFในระดับมาก โดยขMอทFานไดMรับคําชมจากเพื่อนรFวมงานและผูMบังคับบัญชาเสมอ อยูFในระดับมาก
ที่สุด รองลงมา คือ ทFานสามารถทํางานเปWนไปตามเปXาหมาย และรองลงมา คือ ทFานสามารถทํางานที่ไดMรับ
มอบหมายไดMสําเร็จลุลFวงเปWนอยFางดี
คําสําคัญ การปฏิบัติงาน
Abstract
The purpose of this research was to 1) to study the personal factors that affect the
work of the Devan-Dara Resort and Spa staff and 2) to compare the opinions of the DevanDara Resort and Spa staff during the Performances of Dhevan-Dara Resort and Spa staff with
personal protection provided by 100 existing population using blogs to Data collection was
analyzed by computer program by frequency distribution, percentage, average, standard
deviation and data analysis to test the hypothesis using independent t-test formula.
The results of the study revealed that 1) Most of the samples were female, between
31-46 years, graduated from primary / secondary education with 1-3 years of working period
and monthly income. 2) The level of opinions of the employees towards the performance
of the employees of the Telecom Dara Resort and Spa in general is at a moderate level and
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should be specified as a proposal for the recognition of the organization's policies in the
process. Perception and participation in order, respectively. 3) Employees with different sex
and age have an effect on the work performance of Dhevan Dara Resort staff. The
perception of the policy on the maintenance of mutual benefits, creativity, participation and
perception were not different. 4) Workers with different levels of education, duration of work
and monthly incomes. Affecting the operation of the hotel staff Creativity in participation
and knowledge aspect were significantly different at the level of 0.05
Keywords Working
บทนํา
ปEจจัยหนึ่งที่ทําใหMบุคลากร หรือพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดMอยFางมีประสิทธิภาพนั้น คือ การที่
พนักงานรูMถึงทิศทางของหลักวิธีปฏิบัติ แนวทางการดําเนินงานทั้งของตน และขององคการในภาพรวม หรือที่
เรียกวFา นโยบายขององคการอยFางชัดเจน ซึ่งสอดคลMองกับแนวคิดของ Edword (1980 อMางถึงใน เรืองวิทย
เกษสุวรรณ, 2551) ที่กลFาววFา ถMาคําสั่ง ขFาวสาร หรือขMอมูลตFาง ๆ ที่ผูMกําหนดนโยบายมีไปยังผูMรับเอานโยบาย
ไปปฏิบัติ ยิ่งชัดเจนเทFาใด โอกาศที่ผูMรับเอานโยบายไปปฏิบัติจะสามารถปฏิบัติงานไดMสําเร็จลุลFวงก็จะยิ่งมาก
ขึ้นเทFานั้น
จากการศึกษาของ Mowday, Porter และ Steers (1987) กลFาววFา การรับรูMนโยบายองคการ เปWน
ปEจจัยหนึ่งที่กFอใหMเกิดความผูกพันตFอองคการนอกเหนือจากปEจจัยดMานบุคคล เชFน เพศ อายุ การศึกษา เปWนตMน
และปEจจัยภายนอก เชFน แรงดึงดูดจากองคการอื่นๆ สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เปWนตMน การรับรูMนโยบาย
เปWนปEจจัยหนึ่งที่สามารถนําไปปฏิบัติ เพื่อทําใหMระดับความผูกพันตFอองคการเพิ่มมากขึ้น และนําไปสูFเปXาหมาย
ที่องคการตMองการ
ความผู ก พั น ตF อ องคกรยั ง เปW น ปE จ จั ย หนึ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ และสF ง ผลตF อ ขวั ญ และกํ า ลั ง ใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน การสรMางความผูกพันตFอองคกรในหมูFบุคคลากรในองคกร จึงถือเปWนวิธีการหนึ่งของ
ผูMบริหารในการที่ทําใหMองคกรสามารถรักษาบุคลากรไวMกับองคกรไดMนาน ดMวยความเชื่อที่วFา ความผูกพันตFอ
องคกรมีความสัมพันธกับการที่บุคลากรจะมีความรูMสึกเปWนหนึ่งขององคกรที่ปฏิบัติงานอยูFและอาจคาดหวัง
ตFอไปไดMวFา บุคลากรที่มีความผูกพันตFอองคกรสูงจะทุFมเทความพยายามในการปฏิบัติงานที่เปWนประโยชนตFอ
องคกร ดังนั้น การศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันตFอองคกร จึงเปWนสิ่งสําคัญที่ผูMบริหารองคกรทุก ๆ องคกรจะตMอง
ใหMความสนใจ เพราะความผูกพันตFอองคกรมีสFวนเกี่ยวขMองอยFางมากตFอการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมถึง
ความผูกพันตFอองคกรจะสามารถทํานายประสิทธิผลการดําเนินงานขององคกรไดMดMวย ทั้งนี้เนื่องจากความ
ผูกพันเปWนความรูMสึกที่บุคคลไดMแสดงพฤติกรรมตอบสนองตFอองคกรในการยอมรับเปXาหมายรFวมกันในการ
ปฏิบัติงาน คFานิยมขององคกร การทุFมเทความพยายามเพื่อองคกร และความจงรักภักดีตFอองคกร (พรทิพย
ไชยฤกษ, 2555)
จากผลการวิจัยพบวFา บุคลากรที่มีความผูกพันตFอองคกรนั้น เกิดจากความสัมพันธกับเพื่อนรFวมงาน
ความนFาเชื่ อถือ ความมั่นคง และพึ่งพาไดMขององคกร ลั กษณะทFาที และบทบาทของผูMบังคับ บัญชา ระบบ
พิจารณาความดีความชอบ การมีสFวนรFวมแสดงความคิดเห็นตFอผูMบังคับบัญชา สภาพของการทํางาน รวมถึง
โอกาสกMาวหนMาในหนMาที่การงาน (ชิติกร บุญประคอง, 2550) ความผูกพันตFอองคกรจะเปรียบเสมือนตัวกระตุMน
ใหMบุคคลในองคกรปฏิบัติงานอยFางมีประสิทธิภาพ มีความผูกพันตFองาน เพราะงานคือหนทางที่เขาสามารถทํา
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ประโยชนใหMกับองคกรบรรลุเปXาหมายไดMสําเร็จ สามารถทํานายการเขMาออกของบุคคลากรไดM สามารถกําหนด
แนวทางการพัฒนา จัดทําแผนงานระยะยาวไดM มีการกําหนดเปXาหมายขององคกรถึงความสําเร็จ เปWนตัวชี้วัดที่
ดีมีประสิทธิภาพ ความผูกพันจะกFอใหMเกิดประโยชน คือ พนักงานมีความผูกพันตFอจุดหมาย เห็นคุณคFาของ
องคกรก็จะทําใหMทํางานไดMดี ก็จะปรารถนาที่จะอยูFกับองคกรไมFคิดจะยMายงาน ชFวยเหลืองานตามภาระหนMาที่
ของตนอยFางเต็มความสามารถ พนักงานมีความเต็มใจใชMความสามารถ ศากยะภาพของตัวทุFมไปใหMกับงาน ทํา
ใหMการออกจากงานนMอยลง มีผลงานดีขึ้น งานจะบรรลุเปXาหมายตามที่องคกรตั้งไวM การขาดงานหรือการหยุด
งานจะนMอยลง พนักงานมาทํางานตรงเวลา
องคกรตMองมองเห็นคุณคFาของสมาชิกมากกวFาที่จะมองที่ตัวบุคคล แลMวคFอย ๆ สรMางความประทับใจ
สรMางแรงจูงใจ จนกFอใหMเกิดความผูกพัน ความมีใจใหMแกFหนFวยงาน ไมFวFาหนFวยงานใดจะเกิดปEญหาอะไรขึ้นมา
คนที่จ ะเขMา มาชF วยแกM ไขบางที ไมFเ ฉพาะผูMบ ริห าร อาจจะเปWน สมาชิกในองคกรนั้น ๆ เอง (เยาวลั กษณ ศิ ริ
สุวรรณ. 2556)
ในงานวิจัยนี้ จึงมุFงศึกษาและวิจัย การปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมเทวัญดารา รีสอรท แอนด สปา
ผูMจัดทําไดMสังเกตุพฤติกรรมการทํางานของพนักงานระหวFางการปฏิบัติงาน พนักงานมีลักษณะการทํางานที่
ลFาชMาและไมFเขMาใจการทํางาน จึงนําไปสูFการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ เพื่อนําไปเปWนแนวทางในการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนFวยงานอื่น ๆ รวมทั้งจะเปWนแนวทางเพื่อการวางแผนและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลในอนาคตใหMเหมาะสมตFอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปEจจัยสFวนบุคคลที่สFงผลตFอการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมเทวัญ-ดารา รีสอรท
แอนด สปา
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานโรงแรมเทวัญ-ดารา รีสอรท แอนด สปา ระหวFางการ
ปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมเทวัญ-ดารา รีสอรท แอนด สปา กับปEจจัยสFวนบุคคล
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร
ประชากรที่ใชMในการศึกษา ไดMแกF พนักงานโรงแรมเทวัญดารา รีสอรท แอนด สปา จํานวน 100 คน
2. ขอบเขตตัวแปร
การปฏิบัติงานของพนักงานของพนักงานโรงแรมเทวัญดารา รีสอรท แอนด สปา ในดMานการรับรูM
นโยบายองคการ ดMานความผูกพันตFอองคการ ดMานความคิดสรMางสรรค ดMานการมีสFวนรFวม ดMานความรูM และ
ดMานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และปEจจัยสFวนบุคคลไดMแกF เพศ อายุ การศึกษา ระยะเวลาการทํางาน
และรายไดM
3. ขอบเขตเวลา
ระยะเวลาที่ใชMในการศึกษาและเก็บรวบรวมขMอมูลการวิจัยในครั้งนี้ อยูFระหวFาง เดือนเมษายน พ.ศ.
2561 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

788

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปWนการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อศึกษาปEจจัยสFวนบุคคล และการปฏิบัติงาน เพื่อ
วิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงาน โรงแรมเทวัญดารา รีสอรท แอนด สปา
2. ขั้นตอนการวิจัย
สํารวจรายชื่อพนักงานของโรงแรมเทวัญดารา รีสอรท แอนด สปา ทั้งหมดเพื่อดําเนินการเก็บ
ขMอมูลตามรายชื่อ ทําการแจกเอกสารเพื่อขอเก็บรวบรวมขMอมูลตFอพนักงานโรงแรมเทวัญดารา รีสอรท แอนด
สปา และติดตามเอกสารการเก็บขMอมูลจนครบถMวน
3. การเก็บรวบรวมขMอมูล
การเก็บรวบรวมขMอมูล ผูMวิจัยไดMดําเนินตามขั้นตอนตFาง ๆ ดังนี้
1) ผูMวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถึงกรรมการผูMจัดการ
และผูMจัดการฝwายบุคคลของโรงแรมเทวัญดารารีสอรตแอนดสปา เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวม
ขMอมูลจากพนักงาน
2) ผูMวิจัยดําเนินการรวบรวมขMอมูลดMวยตนเอง โดยผูMวิจัยรอรับแบบสอบถามคืนหลังจากผูMตอบ
แบบสอบถามกรอกขMอมูลเรียบรMอยแลMว
3) นําแบบสอบถามที่ไดMรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณเพื่อทําการวิเคราะหขMอมูล
4. การวิเคราะหขMอมูล
ผูMวิ จัย วิเ คราะหขM อมู ลโดยใชMโ ปรแกรมคอมพิ วเตอรสํา เร็ จรู ปทางสถิ ติ การวิเ คราะหขM อมู ลเพื่ อ
ทดสอบสมมติฐานโดยใชMสูตร t-test independent เพื่อทดสอบความแตกตFางระหวFางคFาเฉลี่ยของประชากร
2 กลุFม และทดสอบความแตกตFางระหวFางคFาเฉลี่ยของประชากรมากกวFา 2 กลุFมขึ้นไปโดยใชMการวิเคราะหการ
แปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ของตัวแปรดMานเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทํางาน
และรายไดMของพนักงาน
1) ขM อ มู ล ปE จ จั ย สF ว นบุ ค คลของผูM ต อบแบบสอบถามจํ า แนกตาม เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา
ระยะเวลาการทํางาน และรายไดMของพนักงาน มีลักษณะเปWนแบบสอบถามปลายป{ด โดยการแจกแจงความถี่
และหาคFารMอยละ
2) ขMอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ดMานการรับรูMนโยบายองคการ ดMานความผูกพันตFอองคการ ดMาน
ความคิดสรMางสรรค ดMานการมีสFวนรFวม ดMานความรูM และดMานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วิเคราะหโดยหา
คFารMอยละ (%) คFาเฉลี่ย ( ̅ ) และสFวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกณฑการตัดสินและเกณฑการพิจารณาผูMวิจัย
กําหนดเกณฑการแปลผลคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของพนักงานโรงแรมใชMวิธีอิงเกณฑ โดยแบFงออกเปWน 5
ระดับและใชMแบบมาตราสFวนประมาณคFา มี 5 ระดับ
ผลการวิจัย
1. กลุFมตัวอยFางสFวนใหญFเปWนเพศหญิง มีอายุอยูFระหวFาง 31-46 ป} จบการศึกษาระดับประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา มีระยะเวลาในการทํางาน 1-3 ป} และรายไดMเดือนละ 10,001-20,000 บาท
2. ระดับความคิดเห็นของพนักงานตFอการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมเทวัญดารารีสอรทแอนด
สปา โดยภาพรวมอยูFในระดับปานกลาง และหากพิจารณาเปWนรายขMอ ลําดับแรก ดMานการรับรูMนโยบายองคกร
อยูFในระดับปานกลาง รองลงมา ดMานความผูกพันตFอองคการ ดMานความคิดสรMางสรรค ดMานความรับรูM และดMาน
การมีสFวนรFวม เรียงตามลําดับ
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3. พนักงานที่มีเพศ และอายุ ตFางกัน มีผลตFอการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมเทวัญดารารีสอรท
แอนดสปา โดยภาพรวม ดMานการรับรูMนโยบายองคกร ดMานความผูกพันตFอองคการ ดMานความคิดสรMางสรรค
ดMานการมีสFวนรFวม และดMานความรับรูM ไมFแตกตFางกัน
4. พนักงานที่มีระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน และรายไดMตFอเดือน ตFางกัน มีผลตFอการ
ปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมเทวัญดารารีสอรทแอนดสปา โดยภาพรวม ดMานการรับรูMนโยบายองคกร ดMาน
ความผูกพันตFอองคการ ดMานความคิดสรMางสรรค ดMานการมีสFวนรFวม และดMานความรับรูM แตกตFางกัน อยFางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
จากขMอคMนพบ ความคิดเห็นของพนักงานตFอการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมเทวัญดารารีสอรท
แอนดสปา โดยภาพรวมอยูFในระดับปานกลาง และหากพิจารณาเปWนรายขMอ ลําดับแรก ดMานการรับรูMนโยบาย
องคกร อยูFในระดับปานกลาง รองลงมา ดMานความผูกพันตFอองคการ ดMานความคิดสรMางสรรค ดMานความรับรูM
และดMานการมีสFวนรFวม สามารถตอบสนองความตMองการของพนักงานไดMในระดับหนึ่ง ที่เปWนเชFนนั้นเพราะวFา
โรงแรมมีการกําหนดนโยบาย พันธกิจในการดําเนินงานของโรงแรมที่ชัดเจนโดยคํานึงถึงสถานการณตFางๆ ที่
เปลี่ ย นแปลงไป และไดM ส นั บ สนุ น งบประมาณอยF า งเหมาะสมเพื่ อ ใหM ก ารดํ า เนิ น งานตามนโยบายบรรลุ
วัตถุประสงค จึงทําใหMพนักงานทุFมเทความรูM ความสามารถในการปฏิบัติงานใหMดีที่สุดเพื่อใหMโรงแรมบรรลุ
เปXาหมายตามที่ไดMตั้งไวM
จากขMอคMนพบ พนักงานที่มีเพศ และอายุ ตFางกัน มีผลตFอการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมเทวัญ
ดารารีสอรทแอนดสปา โดยภาพรวม ดMานการรับรูMนโยบายองคกร ดMานความผูกพันตFอองคการ ดMานความคิด
สรMางสรรค ดMานการมีสFวนรFวม และดMานความรับรูM ไมFแตกตFางกัน แสดงใหMเห็นวFาไมFวFาพนักงานจะเปWนเพศชาย
หรือเพศหญิง หรือมีอายุเทFาไหรFก็ไมFสFงผลตFอการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมเทวัญดารารีสอรทแอนดสปา
เกิดขึ้นจากพนักงานทุกคนมีสFวนรFวมในการดําเนินงานพูดคุยปรึกษากับเพื่อนรFวมงาน หรือหัวหนMางานเกี่ยวกับ
ปEญหาและการปฏิบัติงานตามแผนงานที่องคการไดMกําหนดไวM และเสนอแนะปEญหาและแนวทางในการแกMไข
ปEญหาในการทํางานใหMหัวหนMางานหรือผูMบริหารทราบ ซึ่งสอดคลMองกับงานวิจัยของ Koufman (1949) ศึกษา
ปEจจัยที่เกี่ยวขMองกับการพัฒนาชุมชนในชนบท พบวFา อายุ เพศ การศึกษา ขนาดของครอบครัว อาชีพ รายไดM
และระยะเวลาการอยูFอาศัยในทMองถิ่น มีความสัมพันธกับระดับการมีสFวนรFวมของประชาชน
จากขMอคMนพบ พนักงานที่มีระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน และรายไดMตFอเดือน ตFางกัน มีผล
ตFอการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมเทวัญดารารีสอรทแอนดสปา โดยภาพรวม ดMานการรับรูMนโยบายองคกร
ดMานความผูกพันตFอองคการ ดM านความคิด สรMางสรรค ดMานการมี สFวนรF วม และดMา นความรับรูM แตกตFางกั น
อาจจะเปWนเพราะพนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงกวFา ระยะเวลาในการทํางานนานกวFา และรายไดMตFอเดือนสูง
กวFา มีหนMาที่รับผิดชอบมากกวFา มีความรูMความสามารถ และความเขMาใจสูงกวFา จึงมีความพรMอมและบทบาท
มากกวFาทําใหMมีสFวนรFวมในการพัฒนาความรูMและทักษะตFางๆไดMดีกวFา ซึ่งสอดคลMองกับงานวิจัยของ เรือโทหญิง
ป}ยะพรรณ พันป} (2548) พบวFา ขMาราชการกรม ราชองครักษมีการรับรูMนโยบายองคการอยูFในระดับปานกลาง
มีความผูกพันตFอองคการโดยรวมอยูFในระดับสูง โดยมีความผูกพันดMานความเชื่อมั่นอยFางแรงกลMาในการยอมรับ
เปXาหมายและคFานิยมของ องคการอยูFในระดับปานกลาง ความผูกพันตFอองคการดMานความเต็มใจที่จะทุFมเท
ความพยายามอยFางมาก ปฏิบัติงานเพื่อประโยชนขององคการ และดMานความปรารถนาอยFางแรงกลMาที่จะคงไวM
ซึ่งความเปWนสมาชิกภาพขององคการอยูFในระดับสูง สFวนผลการปฏิบัติงานนั้นอยูFในระดับปานกลาง นอกจากนี้
ขMาราชการกรมราชองครักษทีÉมีการศึกษาตFางกันมีการรับรูMนโยบายองคการแตกตFางกันอยFางมีนัยสําคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .05 ขMาราชการกรมราชองครักษที่มีรายไดMตFางกันมีความผูกพันตFอองคการ แตกตFางกันอยFาง
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขBอเสนอแนะ
1. ขMอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใชMงาน
ผูMบริหารควรมีการนํานโยบายสูFการปฏิบัติ โดยใหMพนักงานมีสFวนรFวมในการสนับสนุนงาน ทําใหM
เกิดความรูMสึกวFาหนMาที่การงานที่ทํามีคุณคFาและตนเองมีสFวนสําคัญอยFางยิ่ง มีการกําหนดบทบาทหนMาที่และ
การมอบหมายงานที่ชัดเจน และควรพิจารณาเรื่องการใหMผลตอบแทน ความเจริญกMาวหนMาและความมั่นคงใน
ชีวิต ซึ่งมีเปWนปEจจัยสําคัญที่จะทําใหMพนักงานมีความรักความผูกพันตFอองคการอันจะสFงผลใหMเกิดความพึงพอใจ
ในงาน ทุFมเทความรูM ความสามารถในการปฏิบัติงานใหMดีที่สุดเพื่อใหMโรงแรมบรรลุเปXาหมายตามที่ไดMตั้งไวM
2. ขMอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตFอไป
1) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปEจจัยดMานอื่นๆ ที่มีผลตFอการปฏิบัติงานของพนักงาน เพิ่มเติมใหMมี
ความหลากหลาย เพื่อเปWนแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงาน ตFอไป
2) ในการวิ จั ยครั้งตF อไปอาจดํ าเนิ นการในรู ป แบบของงานวิ จัย เชิ งคุณภาพที่มีการสังเกต การ
สัมภาษณเชิงลึก เพื่อใหMไดMขMอมูลในเชิงลึกมากขึ้น เพื่อที่จะนําผลการวิจัยมาวิเคราะหแนวทางปฏิบัติรFวมกัน
ทั้งนี้ เพื่อใหMการบริหารงานขององคการเปWนไปอยFางมีประสิทธิภาพ
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