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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานโรงแรม
ใบหยกสกายมีวัถตุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาในประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม (2) เพ่ือศึกษา
หาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมจากปัจจัยที่มีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างานได้แก่ ปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน ปัจจัยความพึงใจ (3)เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในการศึกษาครั้งนี้คือ
พนักงานโรงแรมใบหยกสกายใช้ตัวอย่างจ านวนทั้งหมด 400 คน ใช้การสุ่มแบบสะดวก ได้ท าการทดสอบ
คุณภาพของแบบสอบถามใน 2 ด้าน เพ่ือให้แบบสอบถามมีคุณภาพ คือ ความเที่ยงตรง (Validity) และความ
เชื่อถือได้หรือความเชื่อมั่น (Reliability)  

 ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 306 คน คิด
เป็นร้อยละ 76.5 อายุ 26-30 ปี จ านวน151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกันจ านวน 225 
คน คิดเป็นร้อยละ 56.3 มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 และมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จ านวน 137 คนคิดเป็นร้อยละ 34.3 ระดับการตัดสินใจของปัจจัย
แรงจูงใจในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถามด้านความส าเร็จในการท างานอยู่ในระดับมาก  ระดับการ
ตัดสินใจของปัจจัยความพึงพอใจในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก ระดับการตัดสินใจของ
ปัจจัยประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานอยู่ในระดับมาก  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
แรงจูงใจในการท างานต่อปัจจัยประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานด้วย Regression โดยใช้สถิติ F – test 
พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน (F = 18.183 P = .000) ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยแรงจูงใจ
ในการท างานมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน เป็นการยอมรับสมมติฐาน เมื่อพิจารณา
ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และด้านความรับผิดชอบในงานแตกต่างกัน 
ส่งผลให้ปัจจัยปัจจัยแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจัยประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานเป็นการยอมรับ
สมมติฐาน 
ค าส าคัญ :  ปัจจัย, การเพ่ิมประสิทธิภาพ, การปฏิบัติงานของพนักงาน 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were: 1.) to study the work performance of Baiyoke 

Sky Hotel Employees. 2) To study guidelines for improving work performance of Hotel 
employees based on factors that affect the improvement of work performance such as 
Motivation and job Satisfaction. 3) To study the problems and obstacles as well as 
recommendation for Job Performance of Hotel Employees. The sample used for this 
research was 400 Employees of Baiyoke Sky Hotel, and was selected using the Convenience 
Sampling method. To ensure the quality of the questionnaire design, they have been 
subjected to Validity and Reliability tests. 

The results revealed that the majority of the of the respondents (76.5 percent ) 
were male, 306 people); 37.8 percent (151 people )were aged between 26-30 years; 56.3 
percent (225 people) were married; 40 Percent (160 people) had education levels higher 
than Bachelor’s Degree; and 34.3 Percent (137 people) earned 10,001- 20,000 baht per 
month. The level of decision making of work motivation factors of respondents in terms of 
achievement was at a high level. The level of decision making of job satisfaction factors of 
respondents was at a high level. The level of decision making of work performance factors of 
respondents was at a high level. The correlation test regarding the motivational factors 
towards work performance, using the F- Statistic Regression, found that Motivational factors  
(F = 18.183 P = .000) which was less than 0.05; which means that the hypothesis of 
Motivational factors influencing the Work performance of Employees is accepted. When 
considering the aspects of Recognition, Job Description, and Different Job Responsibilities, it 
was found that they cause the hypothesis of Motivation influencing Work performance to be 
accepted.  
 

ภูมิหลัง 
ในปัจจุบันองค์การต่างๆ ต่างให้ความส าคัญต่อทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือว่า “คน” เป็น“ทุนมนุษย์” ซึ่ง

มีความส าคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น เพ่ือเป็นการดูแลรักษาคนเพ่ือให้อยู่กับองค์การนานๆ จึงได้ให้ความสนใจกับ
คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life) ของผู้ปฏิบัติงานเป็นสิ่งส าคัญ เพราะหากผู้ปฏิบัติงานมี
คุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว ผลการปฏิบัติงานย่อมมีประสิทธิภาพดีขึ้นตามไปด้วย ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
ชีวิตการท างานที่ดี (Management System of Quality of Work Life) คือ การที่บุคคลมีองค์ประกอบ
คุณภาพชีวิตครบถ้วนด้านร่างกายและสังคม ท าให้บุคคลนั้นๆ มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี สามารถปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ การท างานเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ ดังนั้น จึง
จ าเป็นต้องท าให้บุคคลท างานได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีจะสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพ
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ของผลงาน ส่วนใหญ่พบว่าองค์ประกอบที่ส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ได้แก่ ลักษณะงาน 
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน การปกครองบังคับบัญชา และสภาพแวดล้อมในการท างาน รวมทั้งอุปกรณ์
ส านักงานที่เอ้ืออ านวยต่อการท างาน สิ่งเหล่านี้สามารถสร้างความพึงพอใจในการท างานให้กับผู้ปฏิบัติงานได้
และยังมีบทบาทในการก าหนดระดับคุณภาพชีวิตของการท างานของบุคคลได้ทั้งสิ้น ซึ่งเหล่านี้ต่างมีอิทธิพลต่อ
การท างาน ทัศนคติเป็นส่วนส าคัญอย่างหนึ่งของชีวิตมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับงานอาชีพ (Career) ว่าจะมี
ความก้าวหน้า หยุดอยู่กับที่ หรือถดถอยหลัง ซึ่งทัศนคติที่มีต่องานหรือต่อองค์กรจะส่งผลอย่างลึกซึ้งไม่
เพียงแต่วิธีท างานเท่านั้น แต่ยังกระทบต่อคุณภาพชีวิต ตลอดช่วงเวลาของการท างานอีกด้วย เนื่องจากปัจจัย
เหล่านี้จะส่งผลถึงความพอใจในงานหรือไม่พอใจในงาน ความพอใจในงานถือเป็นทัศนคติพ้ืนฐานของคนที่มีต่อ
งานที่ตนท าทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งกลายเป็นผลผลิต หรือการบริการตามแต่ละ
ประเภทขององค์การ  ซึ่งน าไปสู่ความส าเร็จและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์การ โดยทั่วไปมนุษย์แต่ละคนมี
ลักษณะหลากหลายแตกต่างกันในด้าน ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบที่ท าหน้าที่ในการปฏิบัติ
ภารกิจต่างๆ ให้องค์การบรรลุเป้าหมาย การด าเนินการให้มนุษย์สามารถสร้างสรรค์งานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น
ต้องอาศัยคุณภาพทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ  

เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2548)ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจในการท างานของบุคคลในองค์การมีผลต่อ
ความส าเร็จของงานและองค์การรวมทั้งความสุขของผู้ท างานด้วย องค์การใดก็ตาม หากบุคคลไม่มีความพึง
พอใจในการท างาน ก็จะเป็นมูลเหตุหนึ่งที่ท าให้ผลงานและการปฏิบัติงานต่ า คุณภาพของงานลดลง มีการขาด
งาน ลาออกจากงาน หรืออาจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและปัญหาทางวินัยได้อีกด้วย ในทางตรงข้ามหาก
องค์การมีบุคลากรที่มีความพึงพอใจในการท างานสูง ก็จะมีผลทางบวกต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ความพึง
พอใจในการท างานยังเป็นเครื่องหมายแสดงถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ดังนั้น ถ้าหากหน่วยงานใดให้
ความส าคัญของการสร้างความพึงพอใจในการท างานให้เกิดขึ้นกับคน ในหน่วยงานและมีความเข้าใจในปัจจัย
หรือองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน อีกทั้งตระหนักอยู่เสมอว่า ความรู้สึกพึงพอใจนั้น
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์หรือตามเวลา จะท าให้หน่วยงานนั้นประสบความส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

การสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานให้เกิดขึ้นแก่พนักงานโรงแรมใบหยกสกายต้องให้
ความส าคัญและสร้างความตระหนักอยู่เสมอว่า ความพึงพอในในการปฏิบัติ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของความส าเร็จในการท างานในองค์การ 

อารี เพชรผุด (2550) ได้กล่าวว่าการด าเนินการขององค์การจะบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ได้นั้นย่อม
มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการด้วยกันปัจจัยหนึ่งซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งคือทรัพยากรบุคคลถึงแม้เงินวัสดุ
อุปกรณ์ อาคารสถานที่หรือสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ จะมีอย่างครบถ้วนเพียบพร้อมแต่หากบุคลากร ของ
องค์การนั้นๆขาดความรู้ความสามารถก็จะท าให้การบริหารงานประสบความส าเร็จได้ยาก ซึ่งองค์การทราบดีว่า
การบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นปัจจัยส าคัญสุดในการบริหารมนุษย์นั้นเป็นทรัพยากรที่มีชีวิตจิตใจมี
ความรู้สึกนึกคิดความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในงานและทักษะที่แตกต่างกันการที่องค์การจะสามารถน า
ศักยภาพในแต่ละบุคคลออกมาได้อย่างเต็มที่นั้นย่อมต้องใช้กลยุทธ์จิตวิทยาหรือต้องใช้แรงจูงใจซึ่งแรงจูงใจมี
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ความจ าเป็นและส าคัญกับองค์การต่างๆ ทุกองค์การเนื่องจากแรงจูงใจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
มนุษย์เพ่ือไปสู่เป้าหมาย 

วิไลวรรณ ศรีสงคราม (2547 : 7) กล่าวว่าพฤติกรรมที่กระท าออกมาของบุคคลนั้นเป็นพฤติกรรมที่
เต็มเปี่ยมไปด้วยความตั้งใจจึงมีผลต่อผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นบวกดังนั้นการน าทรัพยากรมนุษย์ซึ่งถือเป็น
ทรัพย์อันมีค่าและมีศักยภาพที่สุดในหน่วยงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้นจ าเป็นต้องมีการใช้วิธีการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจให้พนักงานในองค์การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งนี้
เพ่ือให้หน่วยงานสามารถอยู่รอดได้ในภาวการณ์เศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกันอย่างสูงต้องน ากลยุทธ์การบริหาร
ต่างๆ มาใช้รวมทั้งต้องมีการปรับตัวทั้งนี้เพ่ือน าองค์การไปสู่ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ท่ีได้วางไว้ 

ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์(2551:98) ได้มีข้อสงสัยในงานวิจัยว่าเมื่อองค์กรต้องการให้พนักงานมีความ
พอใจในการท างาน และให้พนักงานปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและทุ่มเทให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ ผู้บ ริหารจะต้อง
พยายามหาวิธีการที่จะท าให้บุคลากรแสดงศักยภาพอย่างแท้จริง โดยการสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตของ
บุคคล เพ่ือให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี เพราะคุณภาพชีวิตการท างานจะให้ความส าคัญกับผลของ
งานที่มีต่อบุคคล และประสิทธิภาพขององค์กร ดังนั้น ผู้ศึกษาจึ งสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานโรงแรมใบหยกสกาย  เพ่ือต้องการทราบว่าปัจจัยใดบ้างที่มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและแรงจูงใจของพนักงานพนักงานโรงแรมใบหยกสกายและมี
ผลมากน้อยเพียงไร เพ่ือผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้น าผลการวิจัยนี้ไปใช้ในการก าหนดแนวทางการบริหาร
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในองค์การให้เกิดความพึงพอใจในและแรงจูงใจงานอันจะน าไปสู่การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและน าไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่
องค์การได้ตัง้ไว้การศึกษาในเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมใบหยกสกาย เพ่ือหา
แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม โดยมุ่งเน้น 3 เรื่อง ได้แก่ แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม,ความพึงพอใจในการปฎิบัติงาน ที่มีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานโรงแรม  

ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น โดยอุตสาหกรรมภาคต่างๆ มีการ  ขยายตัว
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถน ารายได้เข้าสู่ประเทศได้ ปีละกว่าหนึ่งล้าน
ล้านบาท ในแต่ละปีประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศจ านวนมากที่เข้ามา ทั้งเพ่ือท่องเที่ยว พักผ่อน 
และท าธุรกิจต่างๆ ซึ่งอัตราการเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาใน  ประเทศมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น โดย
สถิติในปี พ.ศ. 2556 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศจ านวน 26,735,583 คน เพ่ิมขึ้นจากปี 2555 คิดเป็น ร้อย
ละ 19.60 สร้างรายได้ให้กับประเทศจ านวน 1,171,651.42 ล้านบาท (กรมการท่องเที่ยว, 2557, หน้า 1, 42) 
ดังนั้น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วเมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่ม ประเทศที่ก าลังพัฒนา ท าให้ประเทศไทยเป็นประเทศแถวหน้าในด้านการจัดการการ
ท่องเที่ยว การเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวส่งผลให้ธุรกิจบริการด้านต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรง 
และทางอ้อมมีการเจริญเติบโตตามไปด้วย ธุรกิจหนึ่งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ส าคัญและ  สามารถท า
รายได้ให้กับประเทศอย่างเห็นได้อย่างชัดเจนคือธุรกิจการโรงแรม  
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โรงแรมในประเทศไทยหลายแห่งได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในล าดับต้นๆ ของโลกด้านการ  ให้บริการ 
และเป็นธุรกิจชนิดที่เติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ท า ให้เกิดรายได้แก่เจ้าของกิจการและ  บุคลากรที่
เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก การขยายตัวที่เพ่ิมขึ้นของธุรกิจโรงแรมก่อให้เกิดการแข่งขันด้าน การตลาดและเกิด
การกระจุกตัวของโรงแรมบริเวณใกล้เคียงกัน รวมทั้งปัญหาการแย่งบุคลากรที่มี  ความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์สูงระหว่างโรงแรมด้วยกัน ถึงแม้ว่าธุรกิจโรงแรมจะประสบ ปัญหาบ้างแต่ก็มีวิธีการใช้กลยุทธ์ด้าน
ต่างๆ เพ่ือดึงดูดใจให้ลูกค้าก็สามารถอยู่รอดได้ในภาวะการ แข่งขันสูง รวมถึงการให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดี 
มีคุณภาพ เกิดความประทับใจ มีความทรงจ าที่ดี และท าให้อยากกลับมาใช้บริการโรงแรมอีกครั้ง หรือแนะน า
บอกต่อคนที่รู้จักให้มาใช้บริการ ทั้งในส่วน ของการจัดเลี้ยง งานแต่งงาน งานวันเกิด ใช้บริการห้องอาหาร 
ห้องพักเพ่ือพักผ่อนหรือเพ่ือความ บันเทิง รวมถึงเพ่ือการเจรจาธุรกิจ 

เนื่องจากธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจการให้บริการกับผู้มาใช้บริการ โดยเป็นธุรกิจที่ต้องด าเนินการ  
ตลอด 24 ชั่วโมงและไม่มีวันหยุด จึงต้องมีผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน เพียงพอ สม่ าเสมอ 
เพ่ือให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการในโรงแรม พนักงานทุกระดับซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุด  จะต้องได้รับการ
ฝึกอบรมเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และพัฒนาดูแลเอาใจใส่เพ่ือให้มีมาตรฐานในการให้บริการตรง
ตามมาตรฐานสากลของโรงแรม ดังนั้น ความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน ทุกระดับโดยเฉพาะพนักงานบริการจึง
เป็นสิ่งส าคัญเพราะความประทับใจของผู้มาใช้บริการเป็นสิ่งที่ ส าคัญที่สุดในการด าเนินการธุรกิจโรงแรม จาก
การที่พนักงานบริการเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการให้บริการเพราะเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่าง ผู้มาใช้บริการกับ
โรงแรม วิธีการส าคัญที่ท าให้เกิดการบริการที่มีคุณภาพคือ การเพ่ิมประสิทธิภาพของ  พนักงานให้เป็น
บุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีใจรักในงานบริการอย่างแท้จริง มีทักษะใน  การบริหารจัดการ มี
เทคนิคและจิตส านึกในการบริการ สิ่งส าคัญคือความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความเพียรพยายามปฏิบัติงาน
ให้บรรลุผลส าเร็จ การเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานและการพิจารณาหา เหตุผลและวางแผนในการปฏิบัติงาน การ
ที่พนักงานมีแรงจูงใจในการท างานจะท าให้การท างานนั้นมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ซึ่งจาก งานวิจัยหลายชิ้นระบุ
ว่า ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม  ปฏิบัติงานนั้นมีหลายด้าน เช่น 
ความรู้สึกผูกพันหรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร สภาพการท างาน สวัสดิการ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา การ
มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการท างาน เป็นต้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานโรงแรมใบหยกสกาย ( ตึกใบหยก 2) ย่านประตูน้ า เพราะเป็นโรงแรม
ที่มีความพร้อมในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับต้นๆ ของประเทศ ซึ่งเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการให้บริการของโรงแรมให้เกิดประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรของ
ประเทศไทยให้มีคุณภาพรวมถึงยกระดับคุณภาพของ ธุรกิจโรงแรมภายในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวง
และเมืองหลักของประเทศไทย 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. ศึกษาในประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม 
2. ศึกษาหาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมจากปัจจัยที่มีผลต่อ

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานได้แก่ ปัจจัยแรงจูงใจในการท างานปัจจัยความพึงใจ 
3. ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน

โรงแรมใบหยกสกาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในการศึกษาครั้งนี้คือพนักงานโรงแรมใบหยกสกาย 
โดยการศึกษาครั้งนี้จะใช้ตัวอย่างจ านวนทั้งหมด 400 คน  

ใช้การสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) คือ เข้าไปแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่
ยินดีและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 

สรุปผล 
1. ผลการศึกษาคุณสมบัติของผู้กรอกแบบสอบถาม มีดังนี้ 

  ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 306 คน 
คิดเป็นร้อยละ 76.5 อายุ 26-30 ปี จ านวน151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกันจ านวน 
225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.3 มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 และมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 

2. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย มีดังนี้ 
  2.1 ระดับการตัดสินใจของปัจจัยแรงจูงใจในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถามด้านความส าเร็จ
ในการท างานอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.76 และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่
ที่ 4.02 ซึ่งอยู่ในระดับมาก โดยมีตัวบ่งชี้ คือ หัวหน้างานไว้วางใจและเชื่อมั่นในความสามารถของท่าน ด้านการ
ได้รับความยอมรับนับถืออยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.82 และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า
ค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 3.93 ซึ่งอยู่ในระดับมาก โดยมีตัวบ่งชี้ คือ ท่านได้รับมอบหมายให้ท างานที่ส าคัญ ด้าน
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.65 และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า
ค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 3.71 ซึ่งอยู่ในระดับมาก โดยมีตัวบ่งชี้ คือ งานของท่านมีความท้าทายและน่าสนใจ ด้าน
ความรับผิดชอบในงานอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.72 และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าค่าเฉลี่ย
สูงสุดอยู่ที่ 3.82 ซึ่งอยู่ในระดับมาก โดยมีตัวบ่งชี้ คือ งานที่ท่านได้รับมอบหมายเป็นงานที่ต้องใช้ความ
รับผิดชอบสูง ด้านความก้าวหน้าในการท างานอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.77 และเมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 3.98 ซึ่งอยู่ในระดับมาก โดยมีตัวบ่งชี้ คือ องค์กรมีการส่งเสริม
ความก้าวหน้าให้แก่บุคลากร 
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 2.2 ระดับการตัดสินใจของปัจจัยความพึงพอใจในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.70 และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 3.91 ซึ่งอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีตัวบ่งชี้ คือ สถานที่ท างานของท่านเสริมสร้างบรรยากาศในการท างาน 

 2.3 ระดับการตัดสินใจของปัจจัยประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.74 
 

อภิปรายผล 
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างด้วย Regression โดยใช้สถิติ F – test พบว่าพบว่า ปัจจัย

แรงจูงใจในการท างาน (F = 18.183 P = .000) ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน
มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน เป็นการยอมรับสมมติฐาน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และด้านความรับผิดชอบในงาน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่า ปัจจัยแรงจูงใจในการท างานมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน เป็นการยอมรับสมมติฐาน แสดงว่าผลการศึกษาข้างต้นสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร (ศิราภา รุ่งสว่าง, 2554) ซึ่งได้ศึกษาไว้ว่า การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรโดยภาพรวมแล้ว พบว่าด้านการส่งไปศึกษาดูงานและด้านการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการท างาน มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน ทั้งใน
ด้านปริมาณของงาน และด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในความคิดของผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการท างานและสอดคล้องกับ นุชนภา โกมารทัต (2553) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การ
ท างาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส าหรับบาง คนเครื่องล่อใจหรือสิ่งจูงใจที่ต้องการอาจอยู่ ในรูปของตัว
เงิน (Financial Incentives) เช่น โบนัสค่านายหน้า ส่วนแบ่งจากก าไร เป็นต้น แต่กับบุคคลบางกลุ่มอาจ
ต้องการสิ่งจูงใจที ่ไม่ใช่เงิน (Non-Financial Incentives) เช่น การ ยกย่อง การยอมรับ การมีชื่อเสียง เป็นต้น 
และ สอดคล้องกับณัฏฐ์กฤตา อภิโชติภพนิพิฐ (2550) ไว้ว่า วิธีการการจูงใจ มีอยู่ 3 วิธี ได้แก่ การจูงใจด้วย
ผลตอบแทนที่เป็นเงิน การจูงใจ ด้วยสิ่งจูงใจที่ไม่เป็นเงิน และการจูงใจด้วยงาน ซึ่งการเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อน
ขั้น การเลื่อน เงินเดือน สามารถน าไปใช้เป็นสิ่งจูงใจให้เกิด ความขยันและทุ่มเทในการท างาน และการได้ รับ
การยกย่องชมเชย ตลอดจนการให้เกียรติ จากผู้บังคับบัญชา หรือเพ่ือนร่วมงาน ช่วยให้มี ก าลังใจที่จะกระท า
ความดีต่อไป 
 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจัยประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงานด้วย Regression พบว่า ปัจจัยความพึงพอใจในการท างานมีค่า Sig เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยความพึงพอใจในการท างานมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงาน เป็นการยอมรับสมมติฐาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างาน
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานและความสามารถในการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนยาน
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ยนต์แห่งหนึ่ง ในเขตประกอบการสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์คจังหวัดระยอง  (โกวิท สะอาดแก้ว , 
2553) ซึ่งได้ศึกษาไว้ว่า ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างานมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการใช้ชีวิตในการท างานและชีวิตส่วนตัวมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับปานกลางเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พนักงานสามารถแบ่งเวลาในการท างานเวลาส่วนตัวและเวลาให้กับครอบครัวได้
อย่างเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยมากสุด ได้แบ่งชีวิตคนออกเป็ น 4 ส่วน ได้แก่ (1) ชีวิตส่วนตัว เป็นส่วนที่เราท าอะไร
ให้ตนเองหรือให้ (2) ชีวิตสังคม คนเรานั้นจะใช้ชีวิตทั้งหมดเพ่ือส่วนตัวและครอบครัวเพียงอยางเดียวไม่ได้ 
เพราะเราไม่สามารถมีชีวิตอยูตามล าพังได้ (3) ชีวิตการท างาน ผู้ที่ท าประโยชน์ให้แก่ผู้อ่ืนโดยสิ้นเชิงโดยไม่มี
เวลาเป็ นของตนเอง และ (4) ชีวิตส่วนที่เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ คนเรานั้นนอกจากจะมีชีวิตทั้งส่วนตัว สังคม 
และการท างานความพึงพอใจในการท างานมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่าด้านสภาพการท างานมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยูใน่ ระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดยเรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อยพบวาการได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ในเวลาพักที่องค์กรกาหนดไว้มีต่าค่าเฉลี่ยมากสุดอาจเป็ นเพราะ
องค์กรได้กาหนดเวลาพักให้กับพนักงานโดยค านึงถึงระยะเวลาการท างานของพนักงานได้อย่างเหมาะสมซึ่ง
สอดคล้องกบดักลาสแมคเกรเกอร์ (Mcgregor. 1960) ได้ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกบพฤติกรรมของมนุษย์ ข้อ 
สมมติฐานเกี่ยวกบทฤษฎี Y (Theory Y Assumption) เป็ นแนวคิดที่นิยมใช้ในปัจจุบันเป็ นที่มาของหลักการ
ด้านมนุษย์สัมพันธ์ซึ่งเชื่อวามนุษย์เป็นผู้ที่ชอบสังคม (Man is a Social man) มนุษย์อยูคนเดียวไม่ได้ต้องการ
สังสรรค์กนและอยู่ในระบบสังคมมีการช่วยเหลือซึ่งกนและกันโดยสมมติฐานของทฤษฎี Y คือความพยายาม
ของมนุษย์ทั้งทางกายและทางใจในการท างานเป็ นไปตามธรรมชาติเช่นเดียวกับการพักผ่อนหรือการหาความ
เพลิดเพลิน  ความสามารถในการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านทัศนคติที่มีต่อการท างาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดย
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยพบวาให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมขององค์การมีค่าเฉลี่ยระดับมากสุดอาจมี
สาเหตุจากการรณรงค์ให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของพนักงานที่แท้จริงการฝึ กอบรม
จะท าให้พนักงานเกิดทัศนคติในเชิงบวกกบองค์กรเช่นการท างานเป็นทีมเป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ McClelland 
(1993) ให้ความหมายของสมรรถนะว่าคือบุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคลซึ่งสามารถผลักดันให้
ปัจเจกบุคคลนั้นสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดี  

 

ข้อเสนอแนะ 
  เพ่ือให้ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายต่อไปได้ในทัศนที่กว้างมากขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ในการ
อธิบายปรากฏการณ์และปัญหาด้านการบริหารงานด้านต่างๆ หรือปัญหาอ่ืนๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน ผู้วิจัยจะ
ขอเสนอแนะประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1. ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรอ่ืนๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ท าการศึกษาอยู่นี้ เช่นตัว
แปรส่วนบุคคล ตัวแปรด้านแรงจูงใจ เพ่ือให้ทราบความสัมพันธ์พื้นฐานให้ครบถ้วน 
 2. ควรใช้สถิติในแง่มุมอ่ืนๆ มาประกอบการวิจัยให้มากยิ่งขึ้น เช่นการเปรียบเทียบและระหว่าง
ปัจจัยต่างๆ เพื่อให้มีข้อมูลที่ครอบคลุมและน าไปใช้ประโยชน์ได้หลายแนวทางมากยิ่งข้ึน 


