การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความผูกพันในธุรกิจบริการ
ของพนักงานกลุ่ม GEN Y ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Human Resource Management and Commitment to Service Business of GEN Y
Employees in the Eastern and North Eastern Region
สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ1 ปรีชา คามาดี2 ละอองศรี เหนี่ยงแจ่ม3 ณฤพลวัทน์ โชติทุม4
ธารง เจียมทองอรุณ5 วรพล แจ่มสวัสดิ์6
Sompong Aussawariyathipat1 Preecha Khammadee2 Laongsri Niangchaem3
Narupollawat Chottum4 Thamrongk Jiamtongaroon5 Vorrapol Jamsawat6
สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก sp.ausa@hotmail.co.th
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุป ระสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับ การบริห ารทรัพยากรมนุษย์และระดับ ความผูกพันในธุรกิจ บริการของ
พนักงานกลุ่ม GEN Y ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากร
มนุษย์กับความผูกพันในธุรกิจบริการของพนักงานกลุ่ม GEN Y ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยได้แก่พนักงานที่ทางานในธุรกิจบริการในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 400 คน ด้วยการ
สุ่มแบบหลายขั้นตอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (Correlation coefficient) ผลจากการศึกษาพบว่า 1) การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในธุรกิจบริการของพนักงานกลุ่ม GEN Y ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( X = 3.86) 2) ความผูกพันในธุรกิจบริการของพนักงานกลุ่ม GEN Y ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.06) 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจบริการกับความผูกพันในองค์กร
โดยรวมพบว่ามีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความผูกพันในธุรกิจบริการ

ABSTRACT
This research aims to 1) study the level of human resource management and level of commitment in
the service business of GEN Y employees in the Eastern and North Eastern region. 2) The relationship
between human resource management and commitment service business of GEN Y employees in the eastern
and North Eastern region. The samples used in the study were 400 employees working in the Eastern and
North Eastern region, by multi-stage random sampling. Analyzed by using Frequency, Percentage, Mean,
Standard Deviation, Correlation coefficient. The research findings were; 1) Human resource management in
service business of GEN Y employees in the eastern and North Eastern region, All aspects was at a high level
( X = 3.86). 2) The commitment of service business of GEN Y employees in the eastern and North Eastern
region, All aspect was at a high level ( X = 4.06). 3) The relationship between human resource management
in service business and commitment to service business was relationship significant at .01 level.
Keyword: Human Resource Management, Commitment to Service Business

1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การมีส่วนสาคัญต่อความมีประสิทธิภาพ และความสาเร็จขององค์การ ปัจจัยทางด้านคุณภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งในการกาหนดโอกาสการเจริญเติบโตขององค์การได้ แต่ในขณะเดียวกันทรัพยากรมนุษย์ของแต่ละ
องค์กรก็ประสบกับปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายลักษณะ ว่าจะเป็นทั้งในลักษณะที่เกิดจากระดับความรู้ ความสามารถของบุคลากร การ
มีทัศนคติที่ ไม่ดีต่อองค์กร การขาดทักษะในการปฏิ บัติงาน การบริหารทรัพยากรมนุษ ย์ถือว่ าเป็ นกุญ แจสาคัญ ในการจัดการ
บริหารธุรกิจ จากความสาคัญ ของการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษย์ที่ กล่าวมานั้น การพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญของประเทศไทย ในยุคปัจจุบันจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมการ
บริการมีบทบาทที่สาคั ญต่อเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนาเงินตราต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายใน
ประเทศเพิ่มมากขึ้นทุกปี จึงนับได้ว่าเป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดการลงทุนอย่างต่อเนื่อง และทาให้เกิดการขยายโอกาสในด้านอาชีพและ
ธุรกิจบริการแก่คนไทย (กานต์ อ่อนน้อม, 2559)
ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญขององค์กรทุกองค์กรในปัจจุบัน เนื่องจากความสาเร็จขององค์กรต่าง ๆ
นั้นล้วนเกิดจากการมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรักในงาน สภาพของการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบันที่ทวีความรุนแรง
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การที่สังคมโลกและประเทศก้าวเข้าสู่สงั คมดิจทิ ัล รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจที่อยู่ในสภาวะซบเซา อานาจซื้อและ
กาลังซื้อของประชาชนในประเทศต่างลดลง ทาให้การแข่งขันของธุรกิจเพื่อความอยู่รอดในระยะยาวล้วนมีความสาคัญกับองค์กร
ต่างๆ เป็นอย่างยิ่ง สังคมเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน การบริหารจัดการถูกขับเคลื่อนโดยกลยุทธ์ที่คานึงถึงปัจจัยที่องค์กรได้เปรียบคู่
แข่งขันอื่น ทั้งกลยุทธ์เชิงรุก และกลยุทธ์เชิงรับ หรือกลยุทธ์ที่เน้นในด้านราคา หรือเน้นการสร้างความแตกต่าง กลยุทธ์ในการ
บริหารคนจะเป็นกลยุทธ์ที่ถือว่าเป็นแกนกลางหรือหัวใจขององค์กรอยู่เสมอในโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้รับ
การยอมรับและผู้คนต่างให้ความสาคัญมากขึ้น การบริหารคนเชิงกลยุทธ์จึงเปรียบเสมือนหัวใจของการบริหารทุนมนุษย์ในยุค
ปัจจุบัน
ในสังคมฐานความรู้ (knowledge Society) บทบาทของความรู้นั้นนับว่าเป็นสิ่งที่มีความสาคัญ โดยในระดับชาติบทบาท
ของทุนมนุษย์จะได้รับการยอมรับอย่างสูงสุด โดยนักเศรษฐศาสตร์ยอมรับว่าภายใต้ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทุนมนุษย์เป็น
สิ่งที่มีพลังในการขับเคลื่อนอย่างสาคัญ (นิสดารก์ เวชยานนท์ 2559, 41)
ในการบริหารองค์กรให้ประสบความสาเร็จพนักงานในองค์กรควรมีความรัก ความผูกพันต่อองค์กรของตนเอง อัตราการ
เปลี่ยนงานหรือการลาออกในองค์กรควรมีจานวนไม่มากนัก เนื่องจากหากองค์กรใดมีอัตราคงอยู่ของพนักงานสูงแสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนจากการศึกษาวิจัยของสมพงษ์ อัศวริยธิปัติและปรีชา คามาดี (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์กับความผูกพันในธุรกิจ บริการของพนักงานกลุ่ม GEN Y ในพื้นที่ภาคตะวันออกผลจากการศึกษาพบว่า 1) การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจบริการของพนักงานกลุ่ม GEN Y ในพื้นที่ภาคตะวันออกในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.86)
2) ความผูก พั น ในธุรกิจบริก ารของพนักงานกลุ่ม GEN Y ในพื้น ที่ภ าคตะวัน ออกในภาพรวมอยู่ในระดั บมาก ( X = 4.04) 3)
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจบริการกับความผูกพันในองค์กรโดยรวมพบว่ามีความสัมพันธ์กันที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้สุนันทา มิ่งเจริญพร (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับผลการ
ดาเนินงานขององค์การของธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่ผลการศึกษาพบว่า 1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ ธนาคารออมสิน
สานักงานใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง 2. ประสิทธิผลของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลการดาเนินงานขององค์การ ของ
ธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง 3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
การพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ในระดับ ปานกลาง 4. ประสิท ธิผ ลของการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ เป็ น ปัจ จัย ที่ ส่งผลต่อ ผ ลการ
ดาเนินงานขององค์การ ในระดับปานกลางอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปิยาพร ห้องแซง (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานสาขาธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจาก
การศึกษาพบว่า1) พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยรวมและรายด้านได้แก่ การสรรหา การคัดเลือก

การฝึกอบรมและการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ อยู่ในระดับ 2) พนักงานมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ความผูกพันทางจิต ใจ ความผูกพันการคงอยู่ และความผูกพัน
ด้านบรรทัดฐาน อยู่ในระดับมาก 3) พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์ในเรื่องความพันด้านบรรทัดฐาน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากที่มาและความสาคัญดังกล่าวข้างต้นทาให้คณะผู้วิจัยสนใจศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความผูกพัน
ในธุรกิจบริการของพนักงานกลุ่ม GEN Y ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ผลที่คาดว่าจะได้รับจะทาให้
ธุรกิจบริการในพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถนาผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการวางแผนการ
บริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมถึงยั่งยืนในการบริหารงานในอนาคตต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารทรัพยากรมนุษย์และระดับ ความผูกพันในธุรกิจบริการของพนักงานกลุ่ม GEN Y ในพื้นที่
ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความผูกพันในธุรกิจ บริการของพนักงานกลุ่ม GEN Y
ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลของธุรกิจบริการในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเกี่ยวข้องกับการสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผล และสิทธิประโยชน์
ที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน
2. พนักงานกลุ่ม GEN Y หมายถึง พนักงานที่ทางานในธุรกิจบริการในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่เกิดระหว่างปีพ.ศ. 2523-2540
3. ความผูกพันในองค์กร หมายถึง เป็นผลจากการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจบริการซึ่งเป็นผลให้เกิดความ
ผูกพันโดยเกี่ยวข้องกับด้านจิตใจ การคงอยู่ บรรทัดฐาน

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความผูกพันในธุรกิจ บริการของพนักงานกลุ่ม GEN Y ในพื้นที่ภาค
ตะวัน ออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ คณะผู้วิจั ยได้ ศึกษาแนวทางการบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์และได้ นาแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยของสมพงษ์ อัศวริยธิปัติและปรีชา คามาดี (2560) ทีไ่ ด้ศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์
กับความผูกพันในธุรกิจบริการของพนักงานกลุ่ม GEN Y ในพื้นที่ภาคตะวันออก และปิยาพร ห้องแซง (2555) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อความผูกพันในองค์ กรของพนักงานสาขาธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานครนามาพัฒนา
เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยดังนี้
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1. ด้านการสรรหา
2. ด้านการคัดเลือก
3. ด้านการพัฒนาและฝึกอบรม
4. ด้านการประเมินผล
5. ด้านสิทธิประโยชน์

ความผูกพันในธุรกิจบริการของพนักงาน
กลุ่ม GEN Y ในพื้นที่ภาคตะวันออก
ได้แก่
1. ความผูกพันด้านจิตใจ
2. ความผูกพันด้านการคงอยู่
3. ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานในธุรกิจบริการที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผู้วิจัยไม่ทราบจานวนกลุม่ ประชากรที่แน่นอนจึงได้ใช้สูตรการคานวณกลุม่ ตัวอย่างของ จึงได้ใช้สูตรคานวน
กลุ่มตัวอย่างของ W.G.cochran ดังนี้

เมื่อ

n
P
Z

คือ
คือ
คือ

จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจยั ต้องการสุ่ม (โดยทั่วไปนิยมใช้สัดส่วน 30% หรือ 0.30)
ระดับความมั่นใจที่กาหนด หรือระดับนัยสาคัญทางสถิติ โดยในการศึกษาครั้งนี้
คณะผู้วิจัยได้ใช้ค่า Z ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 เท่ากับ 1.96 (ความเชื่อมั่น95%)
d
คือ
สัดส่วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
จากสูตรการคานวณจะได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจานวน 322.56 หรือ 323 คน แต่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจยั
ได้กาหนดจานวนกลุม่ ตัวอย่างเท่ากับ 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน
5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และภูมิลาเนา
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจบริการในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
คะแนน
ระดับความคิดเห็น
5
มีความคิดเห็นมากที่สุด
4
มีความคิดเห็นมาก
3
มีความคิดเห็นปานกลาง
2
มีความคิดเห็นน้อย
1
มีความคิดเห็นน้อยที่สุด
ดังนั้นการอภิปรายผลการวิจัยผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการอภิปรายผลดังต่อไปนี้
เกณฑ์ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น (บุญชม ศรีสะอาด, 2554)
คะแนน
ระดับของความคิดเห็น
4.51 - 5.00
มีความคิดเห็นมากที่สุด
3.51 – 4.50
มีความคิดเห็นมาก
2.51 – 3.50
มีความคิดเห็นปานกลาง
1.51 – 2.50
มีความคิดเห็นน้อย
1.00 – 1.50
มีความคิดเห็นน้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันในธุรกิจบริการในพื้นที่ ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นแบบ
ประมาณค่า 5 ระดับโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

คะแนน
ระดับความคิดเห็น
5
มีความคิดเห็นมากที่สุด
4
มีความคิดเห็นมาก
3
มีความคิดเห็นปานกลาง
2
มีความคิดเห็นน้อย
1
มีความคิดเห็นน้อยที่สุด
ดังนั้นการอภิปรายผลการวิจัยผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการอภิปรายผลดังต่อไปนี้
เกณฑ์ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น (บุญชม ศรีสะอาด, 2554)
คะแนน
ระดับของการปฏิบัติ
4.51 - 5.00
มีความคิดเห็นมากที่สุด
3.51 – 4.50
มีความคิดเห็นมาก
2.51 – 3.50
มีความคิดเห็นปานกลาง
1.51 – 2.50
มีความคิดเห็นน้อย
1.00 – 1.50
มีความคิดเห็นน้อยที่สุด
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
5.3 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้น นาไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านได้
ตรวจสอบความสอดคล้ องกั บวั ตถุ ป ระสงค์ ในการศึ กษาวิจั ยโดยผลการทดสอบพบว่า ค่าความสอดคล้อ ง (Item-Objective
Congruence Index: IOC) ของข้อคาถามที่ใช้ในการศึกษาวิจั ยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีคุณภาพและ
สามารถใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้
สาหรับการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability)นั้นผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มชาวต่างชาติที่
มีลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ชุด ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับอยู่ที่ 0.84
5.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ลในการศึ กษาวิจั ยครั้งนี้ ได้แ ก่ ค่ าความถี่ ค่ าร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย และค่าส่ วน เบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (Correlation coefficient)
เกณฑ์การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความผูกพันในงาน คณะผู้วิจัยใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้
สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ (r) มีค่าตั้งแต่ -1 ถึง 1 ค่าลบ แสดงความสัมพันธ์ทางลบหรือทางตรงกันข้าม ค่า
บวก แสดงความสัมพันธ์ทางบวกหรือทางเดียวกัน
r = .50 ถึง 1.00 หรือ r = -.50 ถึง -1.00 ถือว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์ในระดับสูง
r = .30 ถึง .49 หรือ r = -.30 ถึง -.49 ถือว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
r = .10 ถึง .29 หรือ r = -.10 ถึง -.29 ถือว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์ในระดับต่า
r = .00 ถือว่าข้อมูลไม่มีความสัมพันธ์กัน

6. ผลการวิจัย
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลคณะผู้วิจัยสามารถนาเสนอผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการศึกษาโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 273 คน คิดเป็นร้อย
ละ 68.30 มีอายุอยู่ระหว่าง 25-29 ปีจานวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จานวน 281 คน

คิดเป็นร้อยละ 70.30 คน มีประสบการณ์ในการทางานระหว่าง 4 – 6 ปี จานวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนอยู่ระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท จานวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.30 ตามลาดับ
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผลจากการศึกษาพบดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจบริการของพนักงานกลุ่ม GEN Y ในพื้นที่
ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
SD.
ระดับ
อันดับ
X
ความ
คิดเห็น
1 ด้านการสรรหา
3.94 0.89
มาก
2
2 ด้านการคัดเลือก
3.87 0.79
มาก
3
3 ด้านการพัฒนาและฝึกอบรม
3.82 1.12
มาก
4
4 ด้านการประเมินผล
3.81 0.99
มาก
5
5 ด้านสิทธิประโยชน์
3.95 0.82
มาก
1
รวม
3.86 0.84
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจบริการของพนักงานกลุ่ม GEN Y ในพื้นที่ภาคตะวันออกและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
สามารถเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ด้านสิทธิประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.95) รองลงมาด้านการสรรหา มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.90) ด้านการคัดเลือกมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.86) นอกจากนี้เป็นด้านการพัฒนาและ
ฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.82) และด้านการประเมินผล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.81) ตามลาดับ
3. ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความผู ก พั น ต่ อ ธุ ร กิ จ บริ ก ารของพนั ก งานกลุ่ ม GEN Y ในพื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออกและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความผูกพันต่อธุรกิจบริการของพนักงานกลุ่ม GEN Y ในพื้นที่ภาคตะวันออก
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่
ความผูกพันต่อธุรกิจบริการ
SD.
ระดับ
อันดับ
X
ความ
คิดเห็น
1 ด้านความผูกพันด้านจิตใจ
4.05 0.68
มาก
2
2 ด้านความผูกพันด้านการคงอยู่
3.98 0.77
มาก
3
3 ด้านความผูกพันด้านบรรทัดฐาน
4.14 0.56
มาก
1
รวม
4.06 0.61
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่ า ความผู ก พั น ต่ อ ธุ ร กิ จ บริ ก ารของพนั ก งานกลุ่ ม GEN Y ในพื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออกและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยสามารถ
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ด้านความผูกพันด้านบรรทัดฐาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.14) รองลงมาด้านความ
ผูกพันด้านจิตใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.05) และด้านความผูกพันด้านการคงอยู่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =
3.98) ตามลาดับ

4. ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อความผูกพันในธุรกิจ บริการของพนักงาน
กลุ่ม GEN Y ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลจากการศึกษาสามารถนาเสนอได้ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความผูกพันในธุรกิจบริการของพนักงานกลุ่ม
GEN Y ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
n
r
P
ด้านการสรรหา
400
0.652
0.00**
ด้านการคัดเลือก
400
0.733
0.00**
ด้านการพัฒนาและฝึกอบรม
400
0.667
0.00**
ด้านการประเมินผล
400
0.473
0.00**
ด้านสิทธิประโยชน์
400
0.512
0.00**
** < 0.01
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันต์ (Pearson’s Correlation Coefficient) ระหว่าง
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ บริการกับความผูกพันโดยรวมพบว่ามีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันเมื่อ พิจารณาความสัมพันธ์เป็นรายด้านพบว่า ด้านการสรรหา ด้านการคัดเลือก ด้าน
การพัฒนาและฝึกอบรม ด้านสิทธิประโยชน์มีความสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์กรที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง ส่วนด้านการประเมินผลมีความสัมพันธ์กับความผูกพันที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง

7. อภิปรายผล
จากผลการศึกษาเกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ บริการของพนักงานกลุ่ม GEN Y ในพื้นที่ภาคตะวันออก
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.86) ซึ่งอาจอธิบายได้ว่าธุรกิจบริการในพื้นที่ภาคตะวันออกและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยมีแนวทางการกาหนดกลยุทธ์การ
บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีวิธีการที่เหมาะสม อาจมีการอธิบายความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงานได้
ทราบ มีความชัดเจนในการดาเนินงานทาให้พนักงานในองค์กร สามารถรับรู้ถึงแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างดี
นอกจากนี้ในด้านการศึกษาความผูกพันที่มี ต่อองค์กรพบว่า ความผูกพันต่อธุรกิจ บริการของพนักงานกลุ่ม GEN Y ในพื้นที่ภาค
ตะวันออกและภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนือ ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( X = 4.06) ซึ่งอาจเป็ น ผลสืบ เนื่อ งมาจากการบริห าร
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรต่างที่ทาให้พนักงานรู้สึกมีความสุข มีความมั่นคงในการทางาน ระบบการขึ้นเงินเดือนที่เหมาะสมทาให้
เกิดความผูกพันในองค์กร โดยสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของปิยาพร ห้องแซง (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการศึกษาพบว่า พนักงานมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
นอกจากนี้ผลจากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อความผูกพันในธุรกิจบริการของ
พนักงานกลุ่ม GEN Y ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในภาพรวมพบว่ามีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นการอธิบายค่าเฉลี่ยของการบริหารทรัพยากรมนุษย์และความผูกพันในงานของพนักงานกลุ่ม GEN Y
ได้เป็นอย่างดี ผลที่ได้จากการศึกษามีความสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพัตรา ธัญน้อม (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความผูกพันต่อองค์การ: กรณีศึกษาโรงเรียนลาซาล ผลจากการศึกษาพบว่าการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการธารงรักษาและป้องกันทรัพยากรมนุษย์มี

ความสัมพั นธ์กับ ความผูก พันต่ อองค์การของบุ คลากรโรงเรียนลาซาล อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ ระดับ 0.01 โดยขนาดของ
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลางและแปรผันไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของสมพงษ์ อัศว
ริยธิปัติและปรีชา คามาดี (2560) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความผูกพันในธุรกิจ
บริการของพนักงานกลุ่ม GEN Y ในพื้นที่ภาคตะวันออกผลจากการศึกษาพบว่า 1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจบริการของ
พนักงานกลุ่ม GEN Y ในพื้นที่ภาคตะวันออกในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.86) 2) ความผูกพันในธุรกิจบริการของพนักงาน
กลุ่ม GEN Y ในพื้นที่ภาคตะวันออกในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.04) 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ในธุรกิจบริการกับความผูกพันในองค์กรโดยรวมพบว่ามีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
8.1 .1 ผลที่ ได้ จ ากการศึ ก ษาวิจั ย ในครั้ งนี้ องค์ ก รธุร กิ จ ในภาคบริ ก ารทั้ งในเขตพื้ น ที่ ภ าคตะวัน ออกและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถนาข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ เพื่อให้การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัตงิ าน และสิ่งสาคัญที่ธุรกิจบริการในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกจะได้รับคือ
การเกิดความผูกพันที่ดีของบุคลากรในองค์กร ซึ่งก่อเกิดการจ้างงานในระยะยาวที่ส่งผลต่อภาพรวมในการบริหารของธุรกิจบริการ
ต่อไปในอนาคต
8.1.2 องค์กรภาคอุตสาหกรรมการผลิต สามารถนาผลไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มี
มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากพนักงาน และทาให้เกิดความจงรักภักดีในหมู่พนักงานต่อไปในอนาคต
8.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
8.2.1 สาหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันที่มีต่อองค์กรของพนักงานในพื้นที่อื่น
ๆ เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างของข้อมูลที่เป็นความหลากหลายของพนักงานที่อยู่ในองค์กรต่าง ๆ ได้
8.2.2 ในการศึกษางานวิจัยอาจมีการเปลี่ยนรูปแบบของสถิติ ซึ่งผู้วิจัยอาจใช้วิธีการสร้างโมเดล แบบจาลอง หรือกล
ยุทธ์ที่ส่งผลต่อความผูกพันในงานของพนักงานในธุรกิจบริการ ทั้งนี้เพื่อให้ธุรกิจบริการต่าง ๆ สามารถนาโมเดล รูปแบบ หรือกล
ยุทธ์ที่ได้จากการศึกษาวิจัยนาไปเลือกใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของธุรกิจในพื้นที่ต่าง ๆ
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