การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณี อนันตราหัวหิน
รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Employees’ Job Satisfaction A Case Study of Anantara Hua Hin
Resort & Spa, Prachuap Khirikhan
เกตุอัมพร ไชยนาพงษ์1

บทคัดย่อ

การวิ จั ยครั้ งนี้ มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อ (1) ศึ กษาระดั บความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติ งานของพนั กงานโรงแรมอนั นตรา
หั วหิ น รี ส อร์ ท แอนด์ สปา จั ง หวั ด ประจวบคิ รี ขั น ธ์ และ(2) เปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง าน
ของพนักงานโรงแรมอนันตรา หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ จาแนกตามปัจจัยบุคคล ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถาม
ไปยังพนักงานที่กาลังทางานใน ปัจจุบันของอนันตรา หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา จานวน 200 คน เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา
ผู้ วิ จั ยได้ ตรวจสอบความถู กต้ องครบถ้ วนและสมบู รณ์ ของข้ อมู ลพบว่ ามี จ านวนทั้ งสิ้ น 200 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 100.00
โดยใช้ แ บบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ ค่ า ความถี่ (frequency) ค่ า ร้ อ ยละ
(percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่าที (t-test) และค่าเอฟ (F-test)
พบว่า (1) พนักงานโรงแรมอนันตรา หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานโรงแรมอนันตรา หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคิรีขันธ์
มี ความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติ งาน อยู่ ในระดั บปานกลางทุ กด้ าน ดั งนี้ ด้ านสภาพแวดล้ อมและความปลอดภั ยในการท างาน
ด้านลักษณะงาน ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านรายได้และผลตอบแทน ด้านการควบคุมบังคับบัญชา และ ด้านความมั่นคง
และความก้าวหน้าในงาน ตามล าดั บ (2) พนักงานโรงแรมอนันตรา หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ที่ มีเพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ตาแหน่งงาน และประสบการณ์ในการทางานต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน, ด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทางาน, ด้านลักษณะงาน

Abstract

This research. The purpose of this study was to (1) study the satisfaction of employees of
Anantara Hua Hin Resort and Spa in Prachuap Khiri Khan and (2 ) compare the satisfaction of
employees of Anantara Hua Hin Resort Prachuap Khiri Khan Province Classified by personal
factors. Researchers distributed questionnaires to employees who were working on At present,
Anantara Hua Hin Resort & Spa received 2 0 0 questionnaires. The researcher checked the
accuracy, completeness and completeness of the data. It was found that there were 200 people
or 1 0 0 .0 0 % using questionnaire as a tool. research The statistics used in the research were
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test. The research found that: (1)
Anantara Hua Hin Resort and Spa staff at Prachuap Khiri Khan Overall job satisfaction was rated at a
moderate level. When considering each side, the staff of Anantara Hua Hin Resort & Spa, Prachuap
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Khiri Khan Have a job satisfaction On the medium level, all aspects of the environment and work
safety. Aspect Colleagues Income and returns Supervisory and security control, and job advancement,
respectively. (2) Employees of Anantara Hua Hin Resort & Spa, Prachuap Khiri Khan Province who
have different sex, age, education, marital status, employment status and work experience. There
was no difference in overall job satisfaction. The monthly income factor is different.
Keywords: Job satisfaction, environment and work safety, job characteristics

บทนา

ผู้บริหารจึงต้องตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนา
พนักงานในโรงแรมให้มี คุณภาพที่ดีขึ้น นอกจากการ
ดาเนินการของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโรงแรม
แล้วพนั กงานเองก็ จ าเป็ นที่ จะต้องให้ ความร่วมมื อ
ด้วยโดยการตระหนักถึ งความส าคัญของการพั ฒ นา
ตนเองมี ความคิ ดที่ จะปรั บปรุ งตนเอง ต้ องการ
เปลี่ ย นแปลงตนเองให้ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี คุ ณ ค่ า
ซึ่ง โดยธรรมชาติของมนุษ ย์แล้วทุ ก คนมี ค วาม
ต้อ งการที่ จ ะเห็ น ตนเองก้ าวไปสู่ ค วามส าเร็ จ
และต้ อ งการที่ จ ะปรับ ปรุง ตนเองให้ ก้ าวหน้ า
และประสบความส าเร็ จในชี วิ ต การพั ฒนาตนเอง
จึ งเป็ นพื้ นฐานและเป็ นสิ่ งที่ พนั กงานต้ องมี ก่ อน
การพั ฒนาอื่นใด (อนุ กู ล เยี่ ยงพฤกษาวัลย์ , 2535)
ดังนั้น ผู้บริหารควรสนับสนุนพนักงานในโรงแรม
ให้ มี ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ตนเองก่ อ นที่ จ ะไป
พัฒ นาในด้านอื่น ๆ ซึ่งการส่งเสริมให้พนัก งาน
พั ฒ นาตนเองนั้ น จะส่ ง ผลดี ต่ อ พนั ก งานเอง
และส่งเสริมความรู้สกึ เห็นคุณค่าแห่งตนให้สงู ขึ้น
และช่วยให้ ส ามารถท างานที่ ได้ รับ มอบหมาย
อย่างเต็ม ศัก ยภาพ อีก ทั้ ง ยัง ส่ ง ผลดีต่อ คนอื่ น
เนื่ อ งจากพฤติ ก รรมของพนั ก งานแต่ ล ะคน
มี อิทธิพลซึ่ งกั นและกั น จึงนับได้ ว่าเป็นการเตรีย ม
ตัวเองต่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่ ดีของผู้อื่น
และส่งผลดีต่อโรงแรมรวมทั้งประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานด้วย (เรียม ศรีทอง, 2542 : 155)

ตลาดท่ องเที่ ยวหลัก ของไทยในภู มิ ภ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้น
อย่างเด่นชัดตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
ประกอบกั บมี ปัจจัยเกื้อหนุนการขยายตัวของตลาด
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจงึ ส่งผลดีต่อธุรกิจการบริการ
ทาให้เกิดการแข่งขันในด้านการให้บริการของโรงแรมสูงขึ้น
โดยโรงแรมแต่ละแห่งต่างมุ่งพั ฒ นาจุดเด่นเพื่ อ
สร้างความแตกต่างด้านการบริการลูกค้าเพื่อให้สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาใช้บริการในโรงแรมของตน
ให้มากที่ สุด ดังนั้น จึงพยายามหาเทคนิคและวิธีการ
เพื่อสร้างความได้เปรียบและสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่ง ขัน ระยะยาวที่ คู่แข่ งขั นไม่ ส ามารถ
ลอกเลียนแบบได้ ผู้บริหารจึงต้องพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการบริการให้ เป็ นที่ ยอมรับและถึ งพอใจ
ของลูกค้า เพราะสิ่งส าคั ญที่ จะสร้างความแตกต่ าง
และทาให้ลูกค้ารับรู้ได้ คือ คุณภาพของการให้บริการ
ที่ ดี นั่ น เอง (ชั ย สมพล ชาวประเสริ ฐ , 2546)
ผู้ บ ริ ห ารโรงแรมจึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นา
ฝึกอบรมพนักงานที่เป็นผู้ให้บริการแก่ลูกค้าโดยตรง
โดยเฉพาะพนั กงานที่ อยู่ ในแผนกต้ อนรับส่ วนหน้ า
แผนกอาหารและเครื่องดื่ม และแผนกแม่ บ้าน
ซึ่งมีความใกล้ชิดกับลูกค้ามาก เพื่อให้พนักงาน
เหล่านั้นสามารถให้ บริการได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิภาพ
และเป็ นไปตามมาตรฐานที่ โรงแรมก าหนด ดั ง นั้ น
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ดังนั้น ผู้บริหารควรเริ่มจากการส่งเสริมให้ พนัก งาน
มี ความต้ องการในการพั ฒนาตนเอง โดยการกระตุ้ น
ในปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อการพัฒนาตนเอง
ของพนักงาน เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้สึกเห็นคุณค่า
แห่งตนและมี แรงบันดาลใจที่ ดีในการพั ฒนาตนเอง
โดยปั จ จัย ที่ ช่ วยส่ง เสริม ความต้อ งการเรีย นรู้
และพั ฒนาตนเองของพนั กงาน คื อ แรงจู งใจใฝ่ สั มฤทธิ์
คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นแรงปรารถนาเพื่อมุ่งความสาเร็จ
และเป็ นการพัฒนาเพื่ อความเป็นเลิศ อั นเป็นแรงขับ
ส่วนบุ คคลที่ จะท าให้ ผลงานนั้น ๆ ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้
คนที่มีแรงจูงใจชนิดนี้มักชอบคิดที่จะทางานให้ดีขึ้น
หาทางก้ าวหน้าในอาชีพ ของตนและมี ความรู้สึก
พึงพอใจกับความสาเร็จ การที่พนักงานมีความพึงพอใจ
ในงานที่ ตนเองท าอยู่ จะท าให้ บุ คคลนั้ น มี ความรั ก
ความภักดีต่อองค์กรและพร้อมที่จะทุ่มเทและพัฒนา
ตนเองให้ ปฏิ บั ติ งานได้ อย่ างมี ประสิทธิภาพ ดั งนั้ น
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจึงเป็นอีกปัจจัยที่ช่วย
ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของพนักงานได้ ซึ่งถ้ามี การ
ส่งเสริมปัจจัยดังกล่าวจะทาให้พนักงานสามารถปฏิบัติ
หน้ าที่ ได้เ ป็น อย่างดี มี ความตั้งใจในการปฏิ บั ติ งาน
อย่างเต็มความสามารถ และเป็นไปตามมาตรฐานที่โรงแรม
กาหนดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าจนได้รับ
การยอมรับ ซึ่งการให้บริการที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ
เป็นสาคัญ
ปั จจุ บั นสภาพแวดล้ อมต่ าง ๆ รอบตั วเรา
ล้วนแต่มีการเปลีย่ นไปทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็น สภาพทางสังคม
การเมื อง เศรษฐกิ จ รวมไปถึ งวิ กฤติ เศรษฐกิ จโลก
ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่ออุ ตสาหกรรมการท่ อ งเที่ ยว
และการบริการของประเทศไทย รวมถึงโรงแรมอนันตรา
หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา ซึ่งผลการดาเนินการ
ขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้มีผลกระทบ
ต่ อ สวัส ดิ ก าร รายได้ บรรยากาศขององค์ ก ร

ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อพนักงานของ
โรงแรมอนันตรา หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา กับ
องค์กรอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านรายได้ สวัสดิการ
ผลการด าเนิ น การ ฯลฯ ซึ่ ง ผลกระทบต่า ง ๆ
เหล่ านี้ ส่ งผลถึ งความพึ งพอใจในการท างานของ
พนักงาน
ธุรกิจโรงแรมเป็น “ธุรกิจการให้บริการ”
กับแขกผู้มาใช้บริการ โดยเป็นธุรกิจที่ต้องดาเนินการ
ตลอดเวลา 24 ชั่ วโมงต่ อวั น และ 7 วันต่ อสั ป ดาห์
ไม่มีวันหยุดจึงต้องมีผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงาน
อย่างสม่าเสมอในการให้บ ริก ารแก่แขกที่ มาใช้
บริการในโรงแรมอนันตรา หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา
ไม่ ว่าจะเป็น ด้ านห้ องพั ก หรื อด้านห้ องอาหาร
ฉะนั้นพนักงานเหล่านี้จะต้องได้รับการฝึกอบรม
และดูแลเอาใจใส่ เพื่อให้มีมาตรฐานในการให้บริการ
ตรงตามมาตรฐานของโรงแรม เพราะความประทั บใจ
ของแขกผู้ มี ใช้ บริ การเป็ นสิ่ งที่ ส าคั ญที่ สุ ดในการ
ดาเนินการกิจการโรงแรม หากแขกผู้มาใช้บริการ
ประทับใจการให้บริการและกลับมาใช้บริการของโรงแรม
อย่างสม่าเสมอ จะทาให้อัตราการเข้าพักของโรงแรม
(Occupancy Rate) สู ง และอั ตราส่ วนแบ่ งการ
ให้บริการ (Serviced Charge) จะสูงตามไปด้วย
ฉะนั้นบริการที่ มีคุณภาพจะเกิ ดขึ้นได้จากการที่
พนั ก งานให้ บ ริ ก ารด้ ว ยจิ ต ส านึ ก ของความ
รับผิดชอบด้วยความเอาใจใส่ต่อแขกและพร้อมที่จะ
เสนอตัวเองเข้าบริการด้วยความเต็มใจ ซึ่งทางโรงแรม
อนันตรา หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา จะต้องจัดให้
มีการฝึกอบรมมาตรฐานการให้บริการของโรงแรม
แก่ พ นั ก งานที่ เ ข้ า มาท างานอย่ า งสม่ าเสมอ
เพื่ อรักษารูปแบบและเอกลักษณ์ ของการให้บริการ
ของโรงแรมอนันตรา หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปาไว้
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ดังนั้น ในการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ต่อองค์ กร โรงแรมอนั นตรา หั วหิ น รีสอร์ ท แอนด์ สปา
จึง เป็ น สิ่ง ที่ อ งค์ ก รควรให้ ค วามตระหนัก และ
ให้ความสาคัญ เพราะทางองค์กรสามารถนาข้อมูลที่ได้
จากการตรวจสอบนั้น มาวิเคราะห์และสามารถนามา
ตอบคาถามเหล่านี้ได้เช่น การรักษาพนักงานให้อยู่กับ
องค์กรนานๆ หรือแนวโน้มการลาออก ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลสามารถนาข้อมูลที่ได้จากจุดนี้ นามาวางนโยบาย
การบริหารเพื่ อเป็ นการสร้างและตอบสนองความ
พึงพอใจของพนักงาน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิท ธิภาพ
และประสิทธิผลนั้นเอง

ปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมในงาน หรือสิ่งที่ได้รับจาก
การปฏิบัติงานของคนซึ่งอาจจะได้รับมาจากองค์กรโดยตรง
หรือได้รับผ่านมาจากบุคคลอื่น ๆ ในองค์กร นอกจากนี้
ศิริ วรรณ เสรีรั ตน์ และคนอื่น ๆ (2541, หน้ า 100)
นิยามความหมาย ความพึงพอใจในงาน หมายถึง
ทั ศ นคติ ทั่ ว ไปของบุ ค คลที่ มี ต่ อ งานของเขา
งานของคนใดคนหนึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามหมาย
มากกว่ า การเป็ น สิ่ ง ที่ ป รากฏให้ เ ห็ น เท่ า นั้ น
เช่น การพิม พ์ การรอคอยลูก ค้า การขับ รถส่ง
ของงานที่ทาจะรวมถึงการมีปฏิกิริยาโต้ตอบต่อ
กั นกั บผู้ร่วมงานและเจ้ านาย การท าตามกฎเกณฑ์
และนโยบายขององค์ กร การท างานให้ มี คุ ณภาพ
เข้าขั้นมาตรฐาน การมี ชีวิตอยู่กั บสภาพการท างาน
ซึ่งบ่อยครั้งมี คุณภาพต่ากว่ าที่ เราคิดและอื่น ๆ
ซึ่งสิ่งต่าง ๆ ดังที่ กล่าวมาพนักงานจะมี การประเมิ น
ว่าเขาพอใจหรือไม่
จากความหมายของความพึงพอใจในงาน
และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่กล่าวมาทั้งหมด
เป็ นเรื่องที่ เกี่ ยวข้องกั น กล่าวคือ ทั้ งความพึ งพอใจ
ในงานและความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติ งาน
ต่างมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพราะความเห็น
ของนักบริหารระยะแรก ๆ เชื่อว่า เมื่อบุคคลเกิดความ
พึงพอใจในงาน จะกระตุ้นให้เขาพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
แต่นักวิชาการรุ่นหลัง ๆ กลับมีความเห็นว่า ความพึงพอใจ
จะเกิดขึ้นต่อเมื่อบุคคลได้ลงมือปฏิบัติงานนั้น ๆ
แล้วลักษณะงานที่เขาปฏิบัติ และปัจจัยแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องจะเป็นรางวัลส่งผลให้เขาพึงพอใจที่
จะปฏิบัติงานนั้นต่อไป
ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจในงาน
และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นความรู้สึก
หรือทัศนคติที่ บุคคลมี ความพึงพอใจในงานที่ ปฏิบัติ
มีความพร้อม ความตั้งใจ และความเต็มใจ ปฏิบัติงานที่

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาระดั บความพึ งพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมอนันตรา หัวหิน
รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคิรีขันธ์
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมอนันตรา หัวหิน
รีส อร์ ท แอนด์ สปา จั ง หวัด ประจวบคิ รีขั น ธ์
จาแนกตามปัจจัยบุคคล
ทบทวนวรรณกรรม
แนวความคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับความ
พึงพอใจ
ความพึ งพ อใจในการป ฏิ บั ติ ง าน
ถือเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้บุคคลมีความรู้สึกที่ดี
ต่อการปฏิบัติงานรวมถึงเป็นแรงกระตุ้นที่ช่วยให้
บุคคลมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ
ทาให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย
หรื อภารกิ จที่ ได้ ก าหนดไว้ ซึ่ ง เบญจพร ถี ระรั ก ษ์
(2547, หน้า 21) กล่าวว่า ความพึงพอใจในงาน
หมายถึ ง ความรู้ สึ กด้ านบวกของบุ คคลที่ มี ต่ อการ
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ได้รับมอบหมายจากองค์การ โดยองค์การจะต้อง
จัดผลประโยชน์ตอบแทนแก่บุคคลผู้นั้นทางด้านวัตถุ
และจิตใจ เพื่อสนองความต้องการของผูป้ ฏิบัติงาน
อันนาไปสู่ความรู้สึกพึงพอใจและกระตุ้นความผูกพันทางใจ
ก่อนให้เกิดเป็นความพยายามพร้อมทีจ่ ะปฏิบัติงานนั้น
ไปไม่ มีที่สิ้นสุด ฉะนั้นจุดตรวจสอบที่ สาคัญก็คือ
การพิ จ ารณาว่า ผู้ป ฏิ บั ติงานรับ รู้ถึ งสิ่งที่ ได้รั บ
ตอบสนองนั้นเหมาะสมพอเพี ยงที่ จะไปกระตุ้น
ความรู้สึกด้านพึงพอใจมากหรือน้อยเพียงใด
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในงาน
กันตนา เพิ่ มผล (2541) กล่าวว่างานไม่ ใช่
ตั วแปรอย่ างเดี ยวที่ ท าให้ คนพอใจ ยั งมี ตั วแปรอื่ น
มากมายที่ เกี่ ยวข้องกับการทางานรวมทั้ งความรับผิดชอบ
ความสัมพันธ์ สิ่งตอบแทนตลอดจนการให้รางวัล
การที่จะท าความเข้าใจเกี่ยวกับความพึงพอใจในการท างาน
ทัศนคติที่มีต่องาน เราอาจต้องวิเคราะห์องค์ประกอบ
ส าคั ญ ขั้ นต้ น ใน การท างาน เสี ยก่ อ นดั งนี้
งาน (Work) ค่าจ้าง (Pay) โอกาสที่ จะได้รับการ
เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง (Promotion) การยอมรับ
(Recognition) ผลประโยชน์ (Benefit) สภาพการ
ท า ง า น (Working Conditions) ร ว ม ไป ถึ ง
สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะทางกายภาพ (Physical
Environment) หั วห น้ าห รื อ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชา
(Leader) เพื่อนร่วมงาน (Co-works) องค์การการ
จั ด การหรื อ การบริ ห าร (Organization and
Management)
แนวคิดและทฤษฎี เกี่ย วกับการบริห าร
จัดการ
การบริห าร หมายถึ ง กระบวนการ
ของการวางแผน การจัดองค์การ การมีส่วนร่วม
และการควบคุมกาลังความพยายามของสมาชิก
องค์การ และการใช้ทรัพยากรอื่นๆ เพื่ อความส าเร็จ

ในเป้าหมายขององค์การที่กาหนดไว้ (สมยศ นาวีการ,
2538: 18) นอกจากนี้การบริหารยังเป็นกระบวนการ
ของการรวบรวมทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่อ ย่างจ ากั ด
เพื่ อนาไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุ ประสงค์ ที่ ก าหนด
โดยผู้บริหารเป็นผู้นาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่การใช้
ประโยชน์สู งสุ ดจากทรัพยากรที่ ไม่ ใช่มนุษย์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
อยู่ตลอดเวลา ซึ่ง สร้อยตระกู ล อรรถมานะ (2545:
421) ได้ กล่ าวไว้ ว่ า กระบวนการจั ดการ หมายถึ ง
กระบวนการดาเนิ นงานจะต้ องเป็ นไปตามขั้น ตอน
ตามล าดับ เป็ นการตั ดสินใจล่ วงหน้ าว่าจะท าอะไร
ที่ ไหน เมื่ อใด โดยใคร นอกจากจะเป็ นการลดความ
ไม่แน่นอนแล้ว ยังทาให้สมาชิกในองค์กรมีความมั่นใจ
ในการท างานท าให้ การท างานมี ประสิ ทธิ ผ ล
การจัดลาดับการท างานที่ ดีไม่ ควรมี ลักษณะตายตัว
ต้องยืดหยุ่น ได้ตามสถานการณ์ อาจมี การปรับปรุงแก้ ไข
หรื อ ปรั บ เปลี่ ย นล าดั บ การท างานได้ เ สมอ
ส่ งผลให้ การปฏิ บั ติ งานเกิ ดประสิ ทธิผลมากขึ้ นด้ วย
นอกจากนี้ สุรัสวดี ราชกุลชัย (2543: 3) ยังกล่าวไว้ว่า
“การบริ หาร” (Administration) และ“การจั ด การ”
(Management) มี ความหมายแตกต่ างกั นเล็ ก น้ อ ย
โดยการบริหารจะสนใจและสัมพั นธ์กั บการก าหนด
นโยบายไปลงมื อปฏิ บั ติ นั กวิ ชาการบางท่ าน
ให้ความเห็นว่าการบริหารใช้ในภาครัฐ ส่วนการจัดการ
ใช้ ในภาคเอกชน อย่ างไรก็ ดี ในต าราหรื อหนั งสื อ
ส่ วนใหญ่ ทั้ ง 2 ค านี้ มี ความหมายไม่ แตกต่ างกั น
สามารถใช้แทนกันได้และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) งานวิ จั ย ครั้ง นี้ เ ป็ น

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)

Vol.4 No.2 (July–December 2014) ISSN 1905-2219
64

งานวิจัยเชิงส ารวจที่ มุ่ งเน้ นส ารวจข้อเท็ จจริงต่างๆ
ของพนักงาน
กลุ่มตัวอย่างในการทาวิจัยครั้งนี้ ทาการเทียบ
ตารางประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejeie &
Morgan (Krejeie, n.d. อ้ างถึ งใน: พวงรั ตน์ ทวี รั ตน์ ,
2540, หน้า 103) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 200 คน
จากการยอมรับของอาจารย์ที่ ปรึกษา และท าการสุ่ม
ตัวอย่างแบบ Multi Stage Sampling คือเป็นการ
สุ่ ม ตั ว อย่ างเลื อ กประชากรจากทุ ก ฝ่ า ยของ
อนั นตรา หั วหิ น รี สอร์ ท แอนด์ สปา และค านวณ
การสุ่มตัวอย่างแบบกาหนดสัดส่วน (Proportionate
Sampling) เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามจานวนที่ตั้งไว้
เค รื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใน ก ารวิ จั ย ค รั้ ง นี้ คื อ
แบบสอบถามซึ่งมีลักษณะคาถามแบบปลายปิด
(Close - ended question) และค าถามปลายเปิ ด
(Open - ended question) เพื่ อสอบถามพนั ก งาน
อนั นตรา หั วหิ น รีสอร์ ท แอนด์ สปา ต าบลหั วหิ น
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ แบ่งออกเป็น
3 ส่ วน ดั ง นี้ (1) ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบ
แบบสอบถามประกอบด้ ว ย เพศ อายุ ระดั บ
การศึก ษา สถานภาพการสมรส ตาแหน่ง งาน
รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์ในการทางาน
(2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
อนั น ตราหั วหิ น รี ส อร์ท แอนด์ สปา จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ และ (3) ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
พนั ก งานอนั นตราหั วหิ น รีส อร์ท แอนด์ สปา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยคานวณ
จากความสอดคล้อ งคือ ดัชนี ความสอดคล้อ ง
ระหว่างข้อ คาถามกั บ วัตถุ ป ระสงค์ (Index of
Item-Objective Congruence) หรื อ เรี ยกย่ อ ๆ ว่ า

ค่า IOC โดยคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 3 ท่าน ผลการประเมินค่าความเทีย่ งตรง
ของแบบสอบถาม หรือค่าสอดคล้องระหว่างข้อคาถาม
กั บ วั ตถุ ป ระสงค์ (IOC: Index of item objective
congruence) โดยการพิจ ารณาจากการแสดง
ความคิด เห็ น ของผู้ท รงคุ ณ วุฒิ ทั้ ง 3 ท่ านด้ว ย
ค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามเท่ากับ 0.78
แปลผลได้ ว่ าจุ ด ประสงค์ นั้ น วั ด ได้ ค รอบคลุ ม
เนื้ อ หาโดยที่ ข้ อ ค าถามนั้ น สามารถวั ด ได้ ต รง
จุดประสงค์จึงสามารถนาไปใช้ได้
นาแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจาก
ผู้เชี่ยวชาญปรับแก้และเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบความเที่ ยงตรงของแบบสอบถามอี กครั้ ง
จากนั้นนาแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้
(try out) กั บ พนัก งานอนันตราหัวหิน รีส อร์ท
แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคี รีขันธ์ จ านวน 30 คน
ผลการวิเ คราะห์ ค่ าความเชื่ อ มั่ น (reliability)
ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีห าค่าสัม ประสิท ธิ์
อั ลฟา ของครอนบาค (Cronbach) ผลการทดสอบ
ความเชื่อมั่น โดยรวม ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.907 หลังจากนั้นนาแบบสอบถามทีผ่ ่านกระบวนการ
ทดสอบเครื่องมื อแล้วมาจัดพิมพ์เพื่อดาเนินการเก็ บ
ข้อมูล
การเก็ บ ข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจะใช้
วิธี ก ารเก็ บ โดยสุ่ ม ตั ว อย่ างแบบง่า ย (Simple
Random Sampling) โดยผู้ วิ จั ยได้ ขอความร่ ว มมื อ
จากพนักงานอนันตราหัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา
จังหวั ดประจวบคี รี ขั นธ์ ในการเก็ บรวบรวมข้ อ มู ล
โดยการนาแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล
และตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล หากข้อคาถามใด
ไม่ สมบู รณ์ จะท าการสั มภาษณ์ เพิ่ มเติ ม เพื่ อให้ ได้
ข้อมูลที่สมบูรณ์
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การวิเคราะห์ข้อมู ลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
(descriptive statistics) วิ เคราะห์ ด้ วยโปรแกรมส าเร็ จรู ป
ซึ่ ง ส ถิ ติ ที่ ใช้ ใน ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ค รั้ ง นี้ คื อ
(1) หาค่ า ความถี่ (frequency) และร้ อ ยละ
(percentage) ของปัจ จัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม (2) หาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) ของค ะ แ น น
จากการตอบแบบสอบถามโดยแทนความหมาย
ของคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานอนันตราหัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (3) ค่า t-test (Independent
t-test) ใช้วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่
ของกลุ่มตัวอย่ าง 2 กลุ่ม ที่ มี ระดั บนั ย ส าคั ญ .05
สาหรับ สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์นั้นในขั้นแรก
จะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างความ
แปรปรวนของตั ว แปรอิ ส ระกลุ่ ม ทั้ ง 2 กลุ่ ม
โดยใช้ สถิ ติ Levene’s test ซึ่ งหากผลการทดสอบ
พบว่า ค่าความแปรปรวนของตัวแปรอิสระกลุ่ม
ทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน (ค่า Sig. มีค่ามากกว่า
หรือเท่ากับ 0.05) ก็จะใช้ค่า Equal Variances
Assumed แต่ หากผลการทดสอบพบว่ าความ
แปรปรวนของตั ว แปรอิ ส ระกลุ่ ม ทั้ ง 2 กลุ่ ม
แตกต่ างกั น (ค่ า Sig. มี ค่ าน้ อยกว่า 0.05) ก็ จะใช้ ค่ า
Equal Variances not Assumed (กั ลยา วาณิ ชย์ บั ญชา,
2545: 135) และ (4) ใช้ สถิ ติ วิ เคราะห์ F-test
(Independent sample F-test) แบบการวิ เ คราะห์
ความแปรปรวนทางเดี ยว One-way ANOVA (Oneway Analysis of Variance) ใช้ เปรี ยบเที ยบค่ า เฉลี่ ย
ของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม และถ้าผลการทดสอบ
มี ความแตกต่ างอย่ างมี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ แล้ ว
ต้ องท าการทดสอบเป็ นรายคู่ ต่ อไป เพื่ อดู ว่ ามี คู่ ใด
ที่ แตกต่ างกั นโดยใช้ วิธี Fisher’s Least Significant

Difference (LSD) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545:
332-333)
ผลการวิจัย
1. พนักงานโรงแรมอนั นตรา หั วหิ น รี ส อร์ ท
แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ มีความพึงพอใจ
ในการปฏิ บัติงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง
เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้าน พบว่า พนั กงานโรงแรม
อนั นตรา หัวหิ น รี ส อร์ท แอนด์ สปา จั ง หวั ด
ประจวบคิรีขันธ์ มี ความพึ งพอใจในการปฏิบั ติง าน
อยู่ในระดับปานกลางทุ กด้าน ดังนี้ (1) ด้านสภาพแวดล้อม
และความปลอดภัยในการทางาน (2) ด้านลักษณะงาน
(3) ด้ า นเพื่ อ นร่ ว มงาน (4) ด้ า นรายได้ แ ละ
ผลตอบแทน (5) ด้านการควบคุม บัง คับ บัญ ชา
และ (6) ด้ านความมั่ นคงและความก้ าวหน้ าในงาน
ตามลาดับ
2. ผลการทดสอบสมมติฐาน (1) พนักงาน
โรงแรมอนั น ตรา หั วหิ น รี ส อร์ ท แอนด์ สปา
จังหวัดประจวบคิรขี ันธ์ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน ในภาพรวม ไม่ แตกต่างกั น ที่นัยส าคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 (2) พนั กงานโรงแรมอนั นตรา
หั วหิ น รี สอร์ ท แอนด์ สปา จั งหวั ดประจวบคี รี ขั นธ์
ที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันที่นัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 (3) พนักงานโรงแรมอนันตรา หัวหิน
รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ที่มีระดับ
การศึกษาต่างกั น มี ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันที่นัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 (4) พนักงานโรงแรมอนันตรา หัวหิน
รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ที่มีสถานภาพ
สมรสต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันที่นัยสาคัญทางสถิติ
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ที่ ระดั บ .05 (5) พนั กงานโรงแรมอนั นตรา หั วหิ น
รี ส อร์ ท แอนด์ สปา จั งหวั ดประจวบคี รี ขั นธ์
ที่มีตาแหน่งงานต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันที่นัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 (6) พนักงานโรงแรมอนันตรา หัวหิน
รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ที่มีรายได้
ต่อเดื อนต่ างกั น มี ความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติ งาน
โดยภาพรวมแตกต่ างกั น อย่างมี นัยส าคัญ ทาง
สถิติที่ ระดับ .01 (7) พนัก งานโรงแรมอนันตรา
หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ที่มีประสบการณ์ในการทางานต่างกัน มีความพึงพอใจ
ในการปฏิ บั ติ งาน โดยภาพรวม ไม่ แตกต่ างกั นที่
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ด้ านเพื่ อนร่ วมงาน ด้ านผู้ บั งคั บ บั ญ ชา และ
ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก โดยภาพรวม
พนักงานมี ความพึ งพอใจในระดับปานกลางทุ กด้ าน
และสอดคล้องกั บผลงานวิจัยของ ศุลีพร จิตต์ เที่ ยง
(2553) ศึก ษาความพึง พอใจในการท างานกั บ
ความผู กพั นต่ อองค์ การของพนั กงานบริ ษั ท กสท
โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) สานัก งานใหญ่
พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในงานพอสมควร
(X = 3.31) โดยมีความพึงพอใจในส่วนของปัจจัย
จูงใจมากกว่าปัจจัยค้าจุนหรือปัจจัยอนามัย
2. พนักงานโรงแรมอนันตรา หัวหิน รีสอร์ท
แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ที่มีเพศต่างกัน
มี ความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติ งาน ในภาพรวม
ไม่ แตกต่างกั น ที่ นัยส าคัญ ทางสถิติที่ ระดับ .05
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ รพีพรรณ สุพรรณพัฒน์
(2555) ศึกษาเรื่อง ศึกษาความพึงพอใจในงานและ
ความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานโรงแรมโซฟิ เทล
เซนทารา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร พบว่า พนักงานที่มี
เพศ ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในงานโดยรวม
ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
สุเทพ พานิชพันธ์ (2552) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ มี
ความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนั กงานบริษั ท มิ คุนิ (ประเทศไทย) จ ากั ด
พบว่า พนักงานที่มีเพศต่างกัน มีระดับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
3. พนั กงานโรงแรมอนั นตรา หั วหิ น รี ส อร์ ท
แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ที่ มีอายุ ต่างกั น
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม
ไม่ แตกต่างกั นที่ นัยสาคัญ ทางสถิติที่ ร ะดับ .05
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุเทพ พานิชพันธ์
(2552) ศึก ษาเรื่อง ปัจจัยที่ มีความสั มพันธ์กั บ
ระดั บ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของ

อภิปรายผล
1. พนักงานโรงแรมอนั นตรา หั วหิ น รี ส อร์ ท
แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ มีความพึงพอใจ
ในการปฏิ บัติงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง
เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้าน พบว่า พนั กงานโรงแรม
อนั นตรา หัวหิ น รี ส อร์ท แอนด์ สปา จั ง หวั ด
ประจวบคิรีขันธ์ มีความพึ งพอใจในการปฏิบั ติง าน
อยู่ในระดับปานกลางทุ กด้าน ดังนี้ (1) ด้านสภาพแวดล้อม
และความปลอดภัยในการทางาน (2) ด้านลักษณะงาน
(3) ด้านเพื่อนร่วมงาน (4) ด้านรายได้และผลตอบแทน
(5) ด้านการควบคุมบังคับบั ญชา และ (6) ด้านความ
มั่ น คงและความก้ า วหน้ า ในงาน ตามล าดั บ
สอดคล้องกั บผลงานวิ จัยของ สุเทพ พานิชพั นธ์
(2552) ศึก ษาเรื่อง ปัจ จัยที่ มี ความสัม พั นธ์กั บ
ระดั บ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของ
พนักงานบริษัท มิคุนิ (ประเทศไทย) จากัด พบว่า
ความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติ งานของพ นั กงาน
ด้านลักษณะของงาน ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า
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พนั ก งานบริ ษั ท มิ คุ นิ (ประเทศไทย) จ ากั ด
พบว่า พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีระดับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน และสอดคล้อง
กั บ ผลงานวิจั ย ของ รพี พ รรณ สุ พ รรณพั ฒ น์
(2555) ศึกษาเรื่อง ศึก ษาความพึงพอใจในงาน
และความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานโรงแรม
โซฟิ เทล เซนทารา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร
พบว่า พนักงานที่มีอายุ ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจ
ในงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน
4. พนั กงานโรงแรมอนั นตรา หั วหิ น รี ส อร์ ท
แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ที่ มีร ะดับ
การศึกษาต่างกั น มี ความพึ งพอใจในการปฏิบัติงาน
โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันที่นัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุเทพ
พานิชพันธ์ (2552) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กั บระดั บความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติ ง านของ
พนั ก งานบริ ษั ท มิ คุ นิ (ประเทศไทย) จ ากั ด
พบว่ า พนั ก งานที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาต่ า งกั น
มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
และสอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิจั ย ของ รพี พ รรณ
สุพรรณพัฒน์ (2555) ศึกษาเรื่อง ศึกษาความพึงพอใจ
ในงานและความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานโรงแรม
โซฟิ เทล เซนทารา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร
พบว่า พนักงานที่ มีระดับการศึกษา ต่างกั น มีระดับ
ความพึงพอใจในงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน และ
ยังสอดคล้ องกั บผลงานวิ จัยของ แววนภา พั นเรื อ ง
(2553) ศึกษาเรื่อง ความพึ งพอใจในการปฏิบั ติ ง าน
ของพนักงานโรงแรมในอาเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พบว่า ระดับการศึกา ต่างกัน มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมไม่แตกต่างกัน
5. พนั กงานโรงแรมอนั นตรา หั วหิ น รี ส อร์ ท
แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ที่มีตาแหน่ง

งานต่างกั น มี ความพึ ง พอใจในการปฏิ บัติง าน
โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันที่นัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ต่างกับผลงานวิจัยของ แววนภา พันเรือง
(2553) ศึกษาเรื่อง ความพึ งพอใจในการปฏิบั ติ ง าน
ของพนักงานโรงแรมในอาเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พบว่ า ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ในหน่ ว ยงาน ต่ า งกั น
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
โรงแรมแตกต่างกัน และต่างกับผลงานวิจัยของ
อิศเรศร์ ไชยะ (2553) ศึกษาเรื่อง การบริห าร
จัด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์กั บ
ความพึง พอใจในการปฏิ บั ติง านของบุ ค ลากร
สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พบว่า บุคลากรที่มีประเภทของบุคลากร ต่างกัน
มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของ
บุคลากรในสถาบันการพลศึกษาแตกต่างกัน
6. พนั กงานโรงแรมอนั นตรา หั วหิ น รี ส อร์ ท
แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ที่มี รายได้
ต่อเดื อนต่ างกั น มี ความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติ งาน
โดยภาพรวมแตกต่ างกั น อย่างมี นัยส าคัญ ทาง
สถิติที่ ระดับ .01 สอดคล้องกั บผลงานวิจัยของ
แววนภา พั นเรือง (2553) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมในอาเภอ
เกาะสมุยจังหวัด สุราษฎร์ธานี พบว่า รายได้ ต่างกั น
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
โรงแรมแตกต่างกั น แต่ต่างกับผลงานวิจัยของ สุเทพ
พานิ ช พั น ธ์ (2552) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัท มิคุนิ (ประเทศไทย) จากั ด
พบว่ า พนั ก งานที่ มี ร ายได้ ต่ อ เดื อ นต่ า งกั น
มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านไม่
แตกต่างกัน
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7. พนั กงานโรงแรมอนั นตรา หั วหิ น รี ส อร์ ท
แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ที่มีประสบการณ์
ในการทางานต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันที่นัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุเทพพานิชพันธ์
(2552) ศึก ษาเรื่อง ปัจจัยที่ มีความสัมพั นธ์กั บ
ระดั บ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของ
พนั ก งานบริ ษั ท มิ คุ นิ (ประเทศไทย) จ ากั ด
พบว่ า พนั กงานที่ มี อายุ งานต่ างกั น มี ระดั บความ
พึงพอใจในการปฏิ บั ติงานไม่ แตกต่างกั น และ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ รพีพรรณ สุพรรณพัฒน์
(2555) ศึกษาเรื่อง ศึก ษาความพึงพอใจในงาน
และความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานโรงแรม
โซฟิ เทล เซนทารา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร
พบว่า พนักงานที่มี ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต่างกั นมี
ระดับความพึงพอใจในงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน

ในการท างาน และเดิ นทางเข้ า-ออก ควรสนั บ สนุ น
และปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และสิ่งอานวย
ความสะดวกอื่ น ๆ ให้ มี ความทั นสมั ย เพี ยงพอและ
มีคณ
ุ ภาพ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้บริหารควรมีการพิจารณาความสามารถ
ในการท างานของพนั กงานเพื่ อท าการเลื่ อนขั้ น
เลื่อนตาแหน่ง ปรับเงินเดือน รวมทั้งการเพิ่มสวัสดิการ
ให้ แก่ พนั กงานอย่ างเป็ นธรรม และมี เกณฑ์ ในการ
พิจ ารณาอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความมั่ นใจ
และให้ความยุติธรรมแก่พนักงาน รวมถึงเป็นการสร้าง
ขวัญและกาลังใจในการทางานมากขึ้น และก็จะส่งผล
ให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรอีกด้วย
4. ทาให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองได้รับมอบหมาย
งานที่มีคุณค่า มีความสาคัญ และรู้สึกว่างานเป็นสิง่ ที่
ท้าทายความสามารถ โดยอาจยกย่องชมเชย หรือชี้ให้
พนั กงานเห็ นว่ าหน้ าที่ ที่ ตนได้ รั บ มอบหมาย
มีความสาคัญต่อโรงแรมอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้พนักงาน
เกิดความภาคภูมิใจ มีความสุขเมื่อได้ปฏิบัติงาน
และเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติหน้าที่
ของตนอย่ างเต็ มความสามารถ การที่ โรงแรมท าให้
พนั กงานรั บรู้ว่างานที่ ตนได้รั บมอบหมายมี คุ ณ ค่ า
ถื อเป็ นสิ่ งส าคั ญ อย่ างมาก เพราะโดยส่ วนใหญ่
การปฏิบัติงานในโรงแรมจะมีพนักงานเพียงบางส่วน
เท่ านั้นที่ ต้องติดต่อโดยตรงกั บลูกค้า และพนัก งาน
ที่เหลือจะเป็นพนักงานที่ไม่ได้พบปะกับลูกค้าโดยตรง
ทาให้บ่อยครั้งที่พนักงานเกิดความรู้สึก ว่าภาระ
งานของตนไม่มีความสาคัญต่อการบริการลูกค้าเท่าที่ควร
ซึ่งแท้ที่จริงแล้วหน้าที่ทุกหน้าที่ต่างมีความสาคัญต่อ
การให้บริการลูกค้าทั้งสิ้น เพียงแต่พนักงานขาด
ถึง ความตระหนั ก รู้ ในความส าคั ญ ของหน้ า ที่
ตนเองเท่านั้น

ข้อเสนอแนะ
1. ผู้ บริ หารควรมี การกระจายงาน มอบหมายงาน
ให้กับพนักงานร่วมกันแสดงความคิดเห็นด้านการบริหารงาน
เพื่อเพิ่มความรู้สึกมีอิสระในการทางาน อาจมี การโยกย้าย
ตาแหน่งหรือแผนกหน้าที่ในการท างาน เพื่ อเป็นการ
เพิ่มทักษะการทางานในด้านอื่น ๆ แก่พนนักงาน
ทาให้พนักงานมี การปฏิสัมพันธ์กั นให้มากยิ่งขึ้น
โดยการปรับเปลีย่ นแผนผังขององค์การให้มีความสะดวก
ในการติดต่อและประสานงานกัน ผู้บริหารอาจต้องมี
การจัดอบรมเพื่อเพิ่มพู นความรู้ให้แก่พนักงานทุก ๆ
คนอย่างเท่าเทียมกัน
2. ผู้บริหารควรให้ความสนใจในการปรับ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่ อ ให้มี อ ากาศ
ถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่างที่เหมาะสม โดยเฉพาะในพื้นที่
อาคารจอดรถที่ พ นั ก งานเกิ ดความไม่ ส ะดวก
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