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บทคัดย่ อ
ทรั พยากรบุ คคลถื อเป็ นปั จจัยสาคัญที่ จะช่ วยผลักดันให้ธุ รกิ จดาเนิ นไปได้อย่างราบรื่ น
และมัน่ คง โดยเฉพาะธุ รกิจบริ การที่บุคลากรต้องมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้บริ การอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งจะมี
ผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ หากบุคลากรมีความผูกพัน และรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งในองค์การ
แล้ว ย่อมท างานด้วยความรู้ สึ ก เต็มใจที่ จะอุ ทิ ศตนเอง เพื่ อให้ องค์ก ารประสบความส าเร็ จ ซึ่ ง
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบตั ิงานและศึกษาความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานนวดแผนไทย กรณี ศึกษา ร้านบ้านสวนมาสสาจ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากพนักงานนวดแผนไทยของร้ านบ้านสวนมาสสาจทั้งหมด 4 สาขา รวมทั้งสิ้ นจานวน
112 คน และวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ส ถิ ติ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และสถิ ติ
ไคส-สแควร์
ผลการศึ ก ษาพบว่ า พนั ก งานนวดแผนไทยทั้ง หมดเป็ นผู ้ห ญิ ง มี ช่ ว งอายุ ร ะหว่ า ง
36 - 40 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึ กษาต่ ากว่าอนุ ปริ ญญา มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนน้อยกว่าหรื อ
เท่ากับ 15,000 บาท มีความชานาญในการทางานนวดแผนไทยมากกว่า 5 ปี และมีอายุการทางานที่
ร้านบ้านสวนมาสสาจ มากกว่า 5 ปี พนักงานส่ วนใหญ่มีภาระงานนวดแผนไทย ให้บริ การนวดแก่
ผูม้ าใช้บริ การ 3-4 คนต่อวัน เคยเข้ารับการเรี ยนรู้การนวดแผนไทย จากศูนย์ฝึกอาชี พมาแล้ว จึง
ไม่เคยได้รับการฝึ กอบรบเพิ่มเติมจากทางร้านบ้านสวนมาสสาจ และได้รับเงินพิเศษเฉลี่ยต่อเดื อน
จากผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารต่ า กว่า 5,000 บาท และผลการศึ ก ษาความผู ก พัน ต่ อ องค์ก ารพบว่า พนัก งาน
นวดแผนไทย มีความผูกพันโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่าความผูกพันต่อองค์การในปั จจัย
ด้านลักษณะงานมีระดับมาก 3 อันดับแรกคือ เรื่ องงานที่ได้รับมี ความชัดเจน ทั้งด้านกฎระเบี ยบ
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ขอบเขต และหน้าที่ของตน เรื่ องสามารถทราบถึงความพึงพอใจของลูกค้า หลังการรับการบริ การ
และเรื่ องงานมีลกั ษณะท้าทาย กระตุน้ ให้ใช้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ ความผูกพันต่อองค์การใน
ปั จจัยด้านประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างปฏิบตั ิงานมีระดับมาก 3 อันดับแรก คือ เรื่ องมีความมัน่ คง
ในการทางานกับทางร้ าน เรื่ องรู ้ สึกถึ งความสาคัญ และรู ้ สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์การ และเรื่ อง
สภาพแวดล้อมและบุคลากรในร้าน มีบรรยากาศที่ดีเหมาะสมแก่การทางาน การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่า งลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลกับ ความผูก พัน ต่ อ องค์ก ารพบว่า รายได้ต่ อ เดื อ น และระยะเวลา
ปฏิ บตั ิงาน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การทั้งในปั จจัยด้านลักษณะงาน และด้านประสบการณ์ ที่
ได้รับระหว่างปฏิ บตั ิงาน อายุ มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การในปั จจัยด้านประสบการณ์ที่ไ ด้รับ
ระหว่างปฏิ บตั ิงาน ระดับการศึกษา ความชานาญในงาน และสถานภาพสมรส ไม่มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การ
การศึกษานี้ มีขอ้ เสนอแนะคือ ผูป้ ระกอบการควรบริ หารระบบการให้บริ การของพนักงาน
นวดแผนไทย โดยกระจายภาระงานให้แก่พนักงานด้วยความเหมาะสมและยุติธรรม และควรจัดให้
มีการอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้พนักงานปฏิ บตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นที่
พึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ พร้อมทั้งพิจารณาเงิ นค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับปริ มาณงานที่ได้รับ
มอบหมาย เพราะรายได้ต่อเดื อนมี ผ ลต่ อความผูก พันต่ อองค์ก ารมากที่ สุ ด หากพนัก งานไม่ มี
ความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ ย่อมจะนาไปสู่ การออกจากงานในที่สุด
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