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บทค ัดย่อ 

 การศึกษาวิจัย เร่ือง การเปรียบเทียบความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานท าความสะอาดห้องพักในโรงแรม 5 ดาวโดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานท าความสะอาดห้องพักในโรงแรม 5 ดาว 2) ศึกษา
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานท าความสะอาดห้องพักในโรงแรม 5 ดาว และ 3) เปรียบเทียบระดับความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานท าความสะอาดห้องพักในโรงแรม 5 ดาว จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานและรายได้เฉล่ียต่อเดือน กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน หัวหน้าประจ าช้ัน และพนักงานท าความสะอาดห้องพัก ซ่ึงเป็นพนักงานท่ีท างาน
ในโรงแรม 5 ดาว จ านวน 120 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถ่ี       
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าความแปรปรวนทางเดียว วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์   
 ผลการวิจัย พบว่า 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการท างานประมาณ 1-3 ปี และมีรายได้เฉล่ียเดือนละ 10,001-15,000 บาท 2) ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานห้องพักในโรงแรม 5 ดาว โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วยทุกด้าน และ 3) การวิเคราะห์การเปรียบเทียบความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ท าความสะอาดห้องพักในโรงแรม 5 ดาว จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานและรายได้เฉล่ียต่อเดือน ผลการวิจัย พบว่า โดย
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

ค  าส าค ัญ : ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน, พนักงานท าความสะอาดห้องพัก, โรงแรม 5 ดาว, แผนกแม่บ้าน 
 

Abstract 

A comparative study of operational success for room attendants in 5-star-hotel aims to study the 
personal characteristics and the key to success of the 5-star-hotel room attendants. In addition, we would 
compare the performance level of the 5-star-hotel room attendants classified by work experience and average 
monthly income. Research samples are housekeeper manager, floor supervisor and room cleaning staff. Statistics 
used in the data analysis are frequency, percentage, mean, standard deviation and the analysis of variance which 
the statistical analysis is estimated from completed statistical program. 

The research findings were as follows: 1) Analyzing data on personal attributes, we found that most 
respondents had work experiences for 1-3 years and 10,001-15,000 baht of average monthly income 2) 
Respondents have a positive opinion on the success of their 5-star-hotel rooms which the overall answer were 
measured in the fair level of agreement. When considering each aspect, we found that there were all agree in 
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every respect. In addition 3) a comparative analysis of the performance of room attendants in 5-star-hotel 
classified by work experience and average monthly income, we found that both overall and individual aspects 
were not statistically significant different at the 0.05 
 

Keyword: Operational Success, Room Attendant, 5-star-hotel, Housekeeping Department 
 

บทน า 

 ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจท่ีมีความส าคัญและมีอิทธิพลต่อการขยายตัวของการท่องเท่ียวโดยตรง ซ่ึงสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ
ไทยเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องมาตลอด ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจบริการประเภทหนึ่ง โดยหลักส าคัญในการบริการ 
คือ ความพึงพอใจของลูกค้า การสร้างความประทับใจคร้ังแรก จึงถือว่าเป็นหัวใจส าคัญท่ีควรค านึงมากท่ีสุด การท่ีจะให้ลูกค้าเกิด
ความประทับใจได้นั้นก็เนื่องมาจากการบริการท่ีมีคุณภาพเป็นการบริการจัดการตามความคาดหวังของลูกค้า โดยการบริการท่ีได้รับ
นั้นจะต้องเท่ากับหรือมากกว่าท่ีลูกค้าคาดหมาย งานโรงแรมเป็นการขายไมตรีจิต ดังนั้นทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยหลักท่ีต้องให้
ความส าคัญควบคู่กันไปด้วยกล่าวคือ เมื่อเกิดความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทุกแขนง ท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงต่อการปฏิบัติงานในองค์กรทุกแห่งอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ดังนั้นองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ต้องมีการปรับตัวให้มี
ความสามารถในเชิงการแข่งขันได้ต่อไป บุคลากรของแต่ละองค์กรในทุกระดับถือเป็นกลไกท่ีส าคัญท่ีท าให้การปรับตัวขององค์กร
เกิดข้ึนได้อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงกล่าวว่า “มนุษย์เป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดในการบริหารถึงแม้ว่าคุณค่าของมนุษย์จะเป็นนามธรรมเป็น
ส่ิงท่ีจับต้องไม่ได้และไม่สามารถใช้หลักเกณฑ์ก าหนดคุณค่าเช่นเดียวกับวัตถุหรือสินค้าอ่ืนได้ แต่ก็ยังถือว่ามนุษย์เป็นทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจท่ีมีท้ังคุณค่าและเกียรติภูมิ” ฉะนั้นองค์กรธุรกิจจึงพยายามเก็บรักษา บ ารุง ดึงดูดคนดีมีความรู้ความสามารถไว้ใน
หน่วยงานให้มากท่ีสุดยาวนานท่ีสุด เพื่อประสิทธิผลขององค์กร ถ้าพิจารณาในเชิงระบบแล้วการได้มาซ่ึงบุคลากร การรักษาไว้ การ
พัฒนาให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจท่ีจะอยู่ปฏิบัติงานกับองค์กร เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวเนื่องเป็น
ลูกโซ่ ต้ังแต่การวางนโยบาย การก าหนดแผน การเลือกสรรหา การให้สวัสดิการ ประโยชน์เก้ือกูล การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
เล่ือนต าแหน่ง การโอนย้าย การพ้นต าแหน่งหน้าท่ี โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานเหล่านี้  เป็นส่วนส าคัญอย่างหนึ่ง
ของความพอใจหรือไม่พอใจของบุคลากรและปัจจุบันในสนามการค้าโลกท่ีรุนแรงข้ึนทุกท่ีไม่ใช่แค่การแข่งขันกันท่ีราคาจากการผลิต
ด้วยแรงงานราคาถูกอีกต่อไป แต่เป็นการแข่งขันกันด้วยคุณภาพเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า (อัฐพงศ์ แสงงาม, 2555) 
 ปัจจุบันธุรกิจโรงแรมมีอัตราการจ้างงานเพิ่มข้ึนและมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเร่ือย เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่อาเซียนเป็นท่ี
เรียบร้อย ย่ิงท าธุรกิจโรงแรมมีการแข่งขันมากข้ึนและมนุษย์ถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญมากในธุรกิจโรงแรม นอกจากมีการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีแล้ว การพัฒนาบุคลากรเพื่อสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของการท างานได้อย่างมีความสุขและลดอัตรา
การเข้าออกของพนักงานท าความสะอาดห้องพัก 
 แผนกแม่บ้านถือว่าเป็นแผนกท่ีมีความส าคัญมากในธุรกิจโรงแรมและยังมีส่วนงานอ่ืนท่ี ข้ึนตรงกับแผนกแม่บ้าน เช่น 
งานซักรีด งานดอกไม้ งานท าความสะอาดห้องพัก งานท าความสะอาดบริเวณสาธารณะ งานดูแลเคร่ืองแบบพนักงาน งานต้นห้อง 
งานมินิบาร์ (Mini-bar) และงานสวน โดยเฉพาะอย่างย่ิงงานท าความสะอาดห้องพักเป็นงานท่ีต้องท างานแข่งกับเวลาเพื่อให้ลูกค้า
ได้รับห้องพักอย่างรวดเร็วและสะอาด นอกจากนี้ยังต้องติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ในโรงแรม เช่น แผนกต้อนรับส่วนหน้า 
แผนกช่าง เป็นต้น ดังนั้นบุคลากรในงานท าความสะอาดห้องพักจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะเพื่อจะสนับสนุน
แผนกต่างๆ ข้างต้นเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานและท าให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมาใช้บริการห้องพัก งาน
ท าความสะอาดห้องพักเป็นงานละเอียดต้องใช้ความอดทนสูงและเป็นงานบริการท่ีส าคัญ เพราะโรงแรมและลูกค้าท่ีมาพักต้องการ
ความสะอาด สะดวกสบาย บริการอย่างเป็นมิตร และยังต้องมีความรู้ ทักษะความช านาญต่างๆ ซ่ึงพนักงานท าความสะอาดห้องพัก
ของโรงแรมมีจ านวนไม่น้อย มีระดับความส าคัญท่ีแตกต่างกันต้ังแต่พนักงานท าความสะอาดห้องพัก หัวหน้าประจ าช้ัน ผู้ช่วย
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ผู้จัดการแม่บ้าน และผู้จัดการแม่บ้าน โดยแต่ละต าแหน่งจะประสบความส าเร็จในอาชีพต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านจนสามารถ
ยกระดับตนเองจากต าแหน่งระดับล่างจนถึงระดับบนของแผนกแม่บ้าน ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในต าแหน่งดังกล่าว
น้อยลงเร่ือยๆ  เนื่องจากเด็กรุ่นใหม่มองว่าต าแหน่งนี้ไม่ก้าวหน้า เงินเดือนน้อย และรู้สึกอายผู้อ่ืน ซ่ึงส าหรับคนท่ีมีการศึกษาสูงจะ
มองว่างานนี้ไม่เหมาะสมคุณวุฒิท่ีตนเองได้ร่ าเรียนมา และมักจะเรียกเงินเดือนท่ีสูง 
 ดังนั้นจึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานท าความสะอาดห้องพักในโรงแรม 
5 ดาว ท่ีท าให้ผู้ท่ีประกอบอาชีพพนักงานท าความสะอาดห้องพักในโรงแรมประสบความส าเร็จจนสามารถยกระดับตนเอง ท้ังใน
เร่ืองต าแหน่งงาน มีรายได้ท่ีเพิ่มสูงข้ึน และได้รับการยอมรับในงานบริการ นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลและเกียรติบัตรรับรองคุณงาม
ความดี เช่น รางวัลพนักงานดีเด่นประจ าเดือน และประจ าปี แข่งขันทักษะวิชาชีพการปูเตียงจากสมาคมแม่บ้านไทยและอบรม
ทดสอบประเมินสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพการท่องเท่ียวตามมาตรฐานอาเซียน แผนกแม่บ้าน ต าแหน่งพนักงานท าความสะอาด
ห้องพัก การได้รับเชิญไปถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน/นักศึกษาหรือในหน่วยงานต่างๆ จากความส าเร็จท่ีกล่าวข้างต้น มีปัจจัยหลาย
ประการท่ีจะส่งผลให้ประสบความส าเร็จไม่ว่าจะเป็นการศึกษาและความรู้ในการท างาน ความช านาญและทักษะวิชาชีพ แรงจูงใจ
ในการตัดสินใจเลือกอาชีพ ความพึงพอใจในงาน และความรับผิดชอบ ส่ิงเหล่านี้ เป็นปัจจัยท่ีเป็นองค์ประกอบท่ีท าให้ผู้ประกอบ
อาชีพพนักงานท าความสะอาดห้องพักจะประสบความส าเร็จและเป็นผู้ท่ีสามารถให้ความคิดเห็นท่ีจะเป็นแนวทางท่ีจะช่วย
สร้างสรรค์ให้งานแม่บ้านในโรงแรมมีคุณภาพตามท่ีลูกค้าต้องการ ซ่ึงผลท่ีได้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ท่ีเก่ียวข้องกับ
งานอาชีพพนักงานท าความสะอาดห้องพักและผู้สนใจท่ีจะประกอบในอาชีพนี้ในอนาคต ได้พัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าสู่อาชีพนี้ เพื่อให้ประสบความส าเร็จในอาชีพนี้ได้ 
 

วัตถุประสงคข์องการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานท าความสะอาดห้องพักในโรงแรม 5 ดาว  
 2. เพื่อศึกษาความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานท าความสะอาดห้องพักในโรงแรม 5 ดาว  
 3. เพื่อเปรียบเทียบระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานท าความสะอาดห้องพักในโรงแรม 5 ดาว จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างานและรายได้เฉล่ียเดือน 
 

ประโยชน์ที่ได้ร ับ 
 1. ผลการวิจัยสามารถเป็นข้อมูลสารสนเทศให้กับผู้ประกอบอาชีพพนักงานท าความสะอาดห้องพักส าหรับพัฒนาตนเองให้
ประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงานมากย่ิงข้ึน 
 2. ผลจากการวิจัยเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นส าหรับผู้ท่ีสนใจท่ัวไปประกอบการตัดสินใจก่อนเข้าสู่อาชีพพนักงานท าความสะอาด
ห้องพักในโรงแรม 
 3. เป็นข้อมูลสารสนเทศของผู้ประกอบการท าให้ทราบถึงระดับความส าเร็จในอาชีพพนักงานท าความสะอาดห้องพัก เพื่อ
วิเคราะห์ผลท่ีได้รับและน ามาใช้เป็นข้อมูลในแต่ละแผนกเพื่อหาทางเสริมสร้างและแก้ไข 
 

แนวค ิด ทฤษฎ ี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1. แนวคดิเกีย่วกับปจัจยัความส าเรจ็ในการประกอบอาช ีพพนักงานท าค วามสะอาดห้องพัก ในโรงแรม  

 1.1 การศ ึกษาและความร ู้ในการท างาน กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการ
ถ่ายทอดความรู้การฝึกฝน การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง ความก้าวหน้าทางวิชาการการสร้างองค์
ความรู้อันเกิดจากสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (Bloom, 1957) 
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 1.2 ความช  านาญและทักษะวิชาช ีพ ความช านาญ และความรู้ เป็นส่ิงท่ีสะสมมาจากประสบการณ์ การเรียนรู้ 
การศึกษาค้นคว้า รวมท้ังความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ ความเข้าใจสารสนเทศท่ีได้รับมาจากประสบการณ์ ส่ิงท่ีได้รับ ได้ยิน 
ได้ฟัง การคิดหรือปฏิบัติ (วิชุดา จิวประพันธ์, 2553) 
 1.3 แรงจูงใจในการตดัสนิใจเลอืกอาชพี การน าปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การท าให้ต่ืนตัว การคาดหวัง การใช้เคร่ืองล่อ และการ
ลงโทษ มาเป็นตัวผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างมีทิศทางเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายหรือเงื่อนไขท่ีต้องการ (วราภรณ์ ค้อชากุล, 2552) 
 1.4 ด ้านความพึงพอใจในงาน งานไม่ใช่ตัวแปรอย่างเดียวท่ีท าให้คนพอใจ ยังมีตัวแปรอ่ืนมากมายท่ีเก่ียวข้องกับ
การท างาน เช่น งานท่ีท า ค่าจ้าง โอกาสท่ีจะได้เล่ือนต าแหน่ง การยอมรับ ผลประโยชน์ สภาพการท างาน หัวหน้าหรือ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานนโยบายการจัดการและการบริหาร (จารุณี ศิริเรืองสกุล, 2556) 
 1.5 ด ้านความร ับผ ิดชอบในหน้าที่ การท่ีรู้จักว่าหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนมีอะไร ต้องท าอย่างไร จึงจะได้ช่ือว่า
เป็นผู้ท่ีรู้จักหน้าท่ีและมีความรับผิดชอบไม่มีการก้าวก่ายหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้อ่ืน พยามท าหน้าท่ีของตนท่ีได้รับมอบหมาย
ให้ดีท่ีสุดและส าเร็จผล (พุทธชาด เผ่ือนเผ่างาม, 2552) 
 2. ความร ู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาช ีพพนักงานท าความสะอาดห้องพัก 
 2.1 ความหมายของพนักงานท าความสะอาดห้องพัก หมายถึง ผู้รับผิดชอบด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และความสวยงามของห้องพัก รวมท้ังดูแลความสะดวกสบายของแขกผู้เข้าพัก นอกจากนี้ ยังต้องเข้าใจพฤติกรรม 
ลักษณะนิสัย และขนบธรรมเนียมประเพณีของแขกผู้เข้าพัก เพื่อสร้างความประทับใจและเกิดความต้องการกลับมาใช้บริการ 
 2.2 สมรรถนะตามหน้าที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2558) ได้มีการ
ก าหนดสมรรถนะตามหน้าท่ีมี 4 ข้อ ดังนี้ 
  2.2.1 สมรรถนะตามหน้าท่ี 1 ท าความสะอาดและจัดเตรียมห้องพักส าหรับลูกค้า เป็นความส าคัญอันดับแรก
ของโรงแรมและเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบหลักของพนักงานท าความสะอาดห้องพัก เพราะมี ผลต่อรายได้ของโรงแรมโดยตรง 
ดังนั้นพนักงานท าความสะอาดห้องพักจึงจ าเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการท าความสะอาดห้องพัก ซ่ึงแต่ละโดรงแรมจะมี
เทคนิคและหลักการท าความสะอาดห้องพักท่ีแตกต่างไป  
  2.2.2 สมรรถนะตามหน้าท่ี 2 พัฒนาข้อมูลความรู้ให้เป็นปัจจุบัน หากโรงแรมตระหนักถึงคุณค่าของความรู้
ท้องถ่ิน ก็จะต้องศึกษาจากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ เพื่อจะได้ให้ความรู้ท่ีถูกต้องแก่แขกท่ีเข้าพัก ซ่ึงพนักงานท าความสะอาด
ห้องพักก็ต้องมีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ต่างๆ ด้วยเช่นกัน 
  2.2.3 สมรรถนะตามหน้าท่ี 3 ให้บริการงานแม่บ้านท่ัวไปแก้ลูกค้า พนักงานท าความสะอาดห้องพักต้อง
ให้บริการท่ัวไปต่างๆ แก้ลูกค้า 4 ด้าน คือ  

 2.2.3.1 รับการร้องขอบริการ 
 2.2.3.2 ให้บริการตามค าร้องขอ 
 2.2.3.3 ให้ค าแนะน าแก้แขกผู้เข้าพัก 
 2.2.3.4 ติดต่อประสานงานกับแผนกอ่ืน 

  2.2.4 สมรรถนะตามหน้าท่ี 4 ดูแลและให้บริการกรณีมีส่ิงของสูญหาย การจัดการเก่ียวกับของสูญหาย
และการคืนของให้แก่ลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการภายในโรงแรม เป็นหน้าท่ีรับผิดชอบหนึ่งของพนักงานท าความสะอาดห้องพัก 
ซ่ึงต้องคอยดูแลสอดส่องส่ิงของหรืออุปกรณ์ท่ีมีอยู่ภายในห้องพัก รวมท้ังตรวจดูความเรียบร้อยของบริเวณโดยรอบห้องพัก 
ท าให้พนักงานท าความสะอาดห้องพักมักจะเป็นผู้พบส่ิงของต่างๆ ท่ีลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการท าตกหล่นหรือสูญหาย 
 
 
 
 



70  Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University 

Vol 13 NO 1  January - April  2019  

 3. งานวิจัยที่เกี่ยวข ้อง  
  กนกพร กระจางแสง และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2560) ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของแรงจูงใจในการท างานและ
การสนับสนุนจากองค์กรท่ีส่งผลต่อคุณภาพในการปฏิบัติงานผ่านความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลนครธน 
พบว่า 1) แรงจูงใจในการท างานมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพในการปฏิบัติงานของบุคลกร 2) แรงจูงใจในการท างานมี
อิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์กร 3) การสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพการปฏิบัติงาน 4) การ
สนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์กร 5) ความผูกพันต่อองค์กรมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพใน
การปฏิบัติงาน ดังนั้นองค์กรควรก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของบุคลากร ซ่ึงจะท าให้บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพและน าไปสู่คุณภาพในการปฏิบัติงานและสร้างช่ือเสียงให้กับ
องค์กรต่อไป 
  วสันต์ กานต์วรรัตน์ (2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับความส าเร็จในการประกอบอาชีพพนักงานบริการ
ส่วนหน้าในโรงแรม 5 ดาว กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก มีเพียงด้านการใช้อิทธิพลท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วน
ระดับความส าคัญของความส าเร็จในการประกอบอาชีพพนักงานบริการส่วนหน้าในโรงแรม 5 ดาว กรุงเทพมหานครผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส า คัญต่อความส าเ ร็จในการประกอบอาชีพพนักงานบริการส่วนหน้าในโรงแรม 5 ดาว 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลกับ
ความส าเร็จในการประกอบอาชีพพนักงานบริการส่วนหน้าในโรงแรม 5 ดาว กรุงเทพมหานครพบว่า มีความสัมพันธ์กัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเว้นด้านเพศ ไม่มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 ส าหรับ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับความส าเ ร็จในการประกอบอาชีพพนักงานบริการส่วนหน้าในโรงแรม 5 ดาว 
กรุงเทพมหานคร พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเว้นด้านการตัดสินใจไม่มีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  ประสพสุข ภาคีวัตร์ (2556) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานของพนักงานแผนกแม่บ้าน
โรงแรมพีแอนด์พี กรุงเทพ พบว่า ลักษณะงานตรงกับทักษะความสามารถ พอใจในหน้าท่ีการงาน ลักษณะงานถูก
สุขลักษณะ และเวลาการท างาน เหมาะสม สถานท่ีท างานเดินทางสะดวก สวัสดิการซักรีดมีความสะอาด เรียบร้อย มี
สวัสดิการเร่ืองวันหยุด พักผ่อนประจ าปีนโยบายเงินสะสม (Provident Fund) มีความร่วมมือในการท างาน พนักงาน
ท างานทดแทน หน้าท่ีกันได้มีการแบ่งงานในการท างาน ผู้บังคับบัญชามีความเป็นกันเอง มีการรับฟังข้อคิดเห็นเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงาน งานท่ีท าในปัจจุบันก่อให้เกิดประสบการณ์ความช านาญ และงานท่ีปฏิบัติได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน 
  จารุณี ศิริเรืองสกุล (2556) ศึกษาเร่ือง แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานแผนก
แม่บ้าน โรงแรมเพรสซิ เดนท์โซลิแทร์ กรุงเทพ พบว่า พนักงานพึงพอใจในลักษณะงานท่ีได้รับเวลาในการปฏิบัติงานมี
ความเหมาะสมและลักษณะงานถูกสุขลักษณะ สถานท่ีท างานเดินทางสะดวก มีห้องน้ า ห้องเปล่ียนเส้ือผ้ามีความเหมาะสม
ปลอดภัยและมีความปลอดภัยในการเดินทาง พึงพอใจด้านสวัสดิการวันหยุดและพักผ่อนประจ าปี  มีนโยบายเงิน
เกษียณอายุรวมท้ังค่าประกันสุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานดีมีการให้ความร่วมมอืในการท างาน มีการแบ่งงานกัน
ท า ผู้บังคับบัญชาได้เป็นพี่เล้ียงสอนงาน มีความเป็นกันเอง งานท่ีปฏิบัติในปัจจบัุนก่อให้เกิดประสบการณ์และความช านาญ 
และได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน 
  อัฐพงศ์ แสงงาม (2555) ศึกษาเร่ือง ความส าเร็จในการประกอบอาชีพพนักงานแม่บ้านโรงแรมจังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบอาชีพพนักงานแม่บ้านโรงแรม จังหวัดเชียงใหม่ ของผู้จัดการ
แผนกแม่บ้าน ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน หัวหน้าพนักงานแผนกแม่บ้าน และพนักงานแผนกแม่บ้าน โดยปัจจัยท้ัง 5 ด้าน 
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มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่  ด้านการศึกษา และความรู้ในการท างาน ด้านความช านาญและทักษะวิชาชีพ ด้าน
แรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกอาชีพ ด้านความพึงพอใจในงาน และด้านความรับผิดชอบ 
  วิชุดา จิวประพันธ์ (2553) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมผีลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์ปฏิบัติการ
เอกสารสัญญา ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน พบว่า อายุ สถานภาพ รายได้ อายุงาน มีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
  อภิชาต กรรมสิทธ์ิ (2551) ศึกษาเร่ืองคุณสมบัติของพนักงานของโรงแรมบูติคท่ีประสบผลส าเ ร็จในจังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า คุณสมบัติท่ัวไปท่ีส าคัญท่ีสุดของพนักงานส่วนหน้าและส่วนหลัง โดยความคิดเห็นของผู้จัดการและหัวหน้า 
ฝ่ายต่างๆ สอดคล้องกัน คือ ด้านการมีทักษะและความช านาญในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกันกับผู้ใช้บริการคุณสมบัติท่ีควรมี
มากท่ีสุด คือ ด้านการมีทักษะและความช านาญในการปฏิบัติงาน 

 

อุปกรณ์และวิธ ีด าเนินการวิจัย  
 1. ประช ากรและต ัวอย่าง 
  1.1 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ได้แก่ ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน หัวหน้าประจ าช้ัน และพนักงานท าความสะอาด
ห้องพัก ซ่ึงเป็นพนักงานท่ีท างานในโรงแรม 5 ดาว (สมาคมโรงแรมแห่งประเทศไทย มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย, 2559)  
  1.2 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั ได้แก่ ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน หัวหน้าประจ าช้ัน และพนักงานท าความสะอาด
ห้องพัก ซ่ึงเป็นพนักงานท่ีท างานในโรงแรม 5 ดาว ซ่ึงผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างในสัดส่วนท่ีเท่ากัน ประกอบด้วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน จ านวน 1 คน หัวหน้าแม่บ้านประจ าช้ัน จ านวน 1 คน และ
พนักงานท าความสะอาดห้องพัก จ านวน 10 คน จากโรงแรมท้ังหมด 10 โรงแรม ได้กลุ่มตัวอย่างท้ังส้ิน 120 คน 
 2. เค ร ื่องม ือที่ใช ้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
  ตอนท่ี 2 ความส าเร็จในการปฏิบัติของพนักงานท าความสะอาดห้องพักในโรงแรม 5 ดาว ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
 3. การวิเค ราะห์ข ้อม ูล 
  3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) ใช้วิธีการหาค่าความถ่ี (Frequency) แล้วสรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage)   
  3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานท าความสะอาดห้องพักในโรงแรม 5 ดาว 

ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  3.3 การวิเคราะห์การเปรียบเทียบระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานท าความสะอาดห้องพักในโรงแรม 5 ดาว 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน และรายได้เฉล่ียเดือน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: 
ANOVA) กรณีพบความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม ผู้วิจัยจะวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ (Scheffe) 
 

ผลการวิจัย  

 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีประสบการณ์ใน
การท างานประมาณ 1-3 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 34.20 และมีรายได้เฉล่ียเดือนละ 10,001-15,000 บาท จ านวน 45 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.50 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นต่อความส าเ ร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานท าความ
สะอาดห้องพักในโรงแรม 5 ดาว โดยแสดงเป็นภาพรวมและรายด้าน ปรากฏผลดังตารางท่ี 1  
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ตารางที ่1 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความความคิดเห็นต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน    
ท าความสะอาดห้องพักในโรงแรม 5 ดาว โดยภาพรวม และรายด้าน   
 

ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน  
ของพน ักงานท าความสะอาดห้องพักในโรงแ รม 5 ดาว    S .D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น  

เฉล่ียรวมด้านการศึกษาและความรู้ในการท างาน 4.32 0.47 เห็นด้วย 

เฉล่ียรวมด้านความช านาญและทักษะวิชาชีพ 4.27 0.25 เห็นด้วย 

เฉล่ียรวมด้านแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกอาชีพ 4.33 0.31 เห็นด้วย 

เฉล่ียรวมด้านความพึงพอใจในงาน 4.30 0.32 เห็นด้วย 

เฉล่ียรวมด้านความรับผิดชอบในหน้าที่ 4.29 0.35 เห็นด้วย 

โดยภาพรวม 4.30 0.17 เห็นด้วย 

  จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคิดเห็นต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานท าความสะอาด
ห้องพักในโรงแรม 5 ดาว โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วยทุกด้าน 
 

 3. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานท าความสะอาดห้องพกัในโรงแรม 5 ดาว 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานและรายได้เฉล่ียต่อเดือน ดังตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3 
 

ตารางที ่2 การเปรียบเทียบความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานพนักงานท าความสะอาดห้องพักในโรงแรม 5 ดาว โดย
ภาพรวม จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  
 

ความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานของ

พน ักงานท าความ
สะอาดห้องพักใน
โรงแรม 5 ดาว 

ประสบการณ์ในการท างาน  

F- 
Value 

P- 
Value 

ต่ ากว่า 1 ปี 1-3 ปี 4-6 ปี 7-10 ปี 
มากกว่า 10 

ปี 

  S .D. 
  S .D. 

  S .D. 
  S .D. 

  S .D. 

เฉล่ียรวมด้านการศึกษา
แ ล ะ ค ว า ม รู้ ใ น ก า ร

ท างาน 

4.3
7 

.42
4 

4.2
2 

.46
8 

4.3
5 

.49
5 

4.3
6 

.46
5 

4.4
2 

.61
0 

.717 .582 

เฉ ล่ี ยร วมด้ า นคว า ม
ช า น า ญแ ล ะ ทั ก ษ ะ
วิชาชีพ 

4.2
6 

.24
2 

4.2
9 

.26
3 

4.2
5 

.26
2 

4.2
4 

.25
5 

4.2
7 

.29
8 

.199 .938 

เฉล่ียรวมด้านแรงจูง ใจ

ในการตัด สินใจเลือ ก
อาชีพ 

4.3

9 

.33

3 

4.3

1 

.30

2 

4.2

3 

.27

3 

4.2

9 

.34

6 

4.5

0 

.29

4 

1.711 .152 

เฉล่ียรวมด้านความพึง
พอใจในงาน 

4.3
3 

.28
8 

4.2
8 

.31
1 

4.2
8 

.34
6 

4.3
0 

.34
5 

4.3
6 

.33
9 

.175 .951 

เฉ ล่ี ยร วมด้ า นคว า ม
รับผิดชอบในหน้าที่ 

4.3
8 

.37
2 

4.2
7 

.33
1 

4.2
6 

.31
7 

4.2
6 

.40
9 

4.2
6 

.54
5 

.482 .749 

โดยภาพรวม 
4.3

5 

.16

7 

4.2

7 

.18

5 

4.2

7 

.18

1 

4.2

9 

.16

6 

4.3

4 

.13

1 
.822 .514 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 



Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University  73 

Vol 13 NO 1  January - April  2019 

 จากตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ท าความสะอาดห้องพักในโรงแรม 5 ดาว จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) 
มีค่า P = .514 ซ่ึงมากกว่า .05 หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานในห้องพักโรงแรม 5 ดาว โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานท าความสะอาดห้องพักในโรงแรม 5 ดาว โดย
ภาพรวม จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

ความส าเร ็จในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานท าความสะอาดห้องพักใน

โรงแรม 5 ดาว 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

F- 
Value 

P- 
Value 

ต่ ากว่า 10,000 
บาท 

10,001 -
15,000 บาท 

15,001 -
20,000 บาท 

มากกว่า 
20,001 บาท 

  S.D. 
  S.D. 

  S.D. 
  S.D. 

เฉลี่ยรวมด้านการศึกษาและความรู้ ใ นการ
ท างาน 

4.33 .472 4.25 .464 4.37 .468 4.36 .524 .522 .668 

เฉลี่ยรวมด้านความช านาญและทักษะวิชาชีพ 4.25 .269 4.30 .254 4.26 .244 4.23 .287 .325 .807 
เฉลี่ยรวมด้านแรงจูงใจในการตัดสินใจ เลือก
อาชีพ 

4.43 .329 4.30 .310 4.28 .291 4.35 .340 1.018 .388 

เฉลี่ยรวมด้านความพึงพอใจในงาน 4.32 .298 4.30 .318 4.30 .346 4.27 .295 .064 .979 
เฉลี่ยรวมด้านความรับผิดชอบในหน้าท่ี 4.45 .370 4.25 .332 4.25 .334 4.34 .436 1.565 .202 

โดยภาพรวม 4.36 .175 4.28 .180 4.29 .174 4.29 .165 .775 .511 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ท าความสะอาดห้องพักในโรงแรม 5 ดาว จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) มี
ค่า P = .511 ซ่ึงมากกว่า .05 หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานในห้องพักโรงแรม 5 ดาว โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

สร ุปและอภปิรายผล 
จากผลการวิจัยท่ีส าคัญตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยพบประเด็นท่ีน่าสนใจ ซ่ึงจะน ามาอภิปราย ดังนี้ 
1. ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานท าความสะอาดห้องพักในโรงแรม 5 ดาว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานในห้องพักของโรงแรม 5 ดาว โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่
ในระดับเห็นด้วยทุกด้าน ซ่ึงสอดคล้องกับอัฐพงศ์ แสงงาม (2555) ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบ
อาชีพพนักงานแม่บ้านโรงแรม จังหวัดเชียงใหม่  โดยปัจจัยท้ัง 5 ด้าน มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการศึกษาและความรู้ใน
การท างาน ด้านความช านาญและทักษะวิชาชีพ ด้านแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกอาชีพ ด้านความพึงพอใจในงาน และด้านความ
รับผิดชอบ และสอดคล้องกับอภิชาต กรรมสิทธ์ิ (2551) ผลการศึกษา พบว่า คุณสมบัติท่ัวไปท่ีส าคัญท่ีสุดของพนักงานส่วนหน้าและ
ส่วนหลัง โดยความคิดเห็นของผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายต่างๆ สอดคล้องกัน คือ ด้านการมีทักษะและความช านาญในการปฏิบัติงาน 
สอดคล้องกับประสพสุข ภาคีวัตร์ (2556) จากการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อแรงจูงใจในการท างานของพนักงานแผนกแม่บ้าน พบว่า 
ลักษณะงานตรงกับทักษะความสามารถ พอใจในหน้าท่ีการงาน ลักษณะงานถูกสุขลักษณะ และเวลาการท างานเหมาะสม มีสวัสดิการ
เร่ืองวันหยุด พักผ่อนประจ าปี มีนโยบายเงินสะสม (Provident Fund) มีความร่วมมือในการท างาน พนักงานท างานทดแทนหน้าท่ีกันได้ 
มีการแบ่งงานในการท างาน ผู้บังคับบัญชามีความเป็นกันเอง มีการรับฟังข้อคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงาน งานท่ีท าในปัจจุบัน
ก่อให้เกิดประสบการณ์ความช านาญ และงานท่ีปฏิบัติได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน สอดคล้องกับวสันต์ กานต์วรรัตน์ (2557) 
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ผลการวิจัย พบว่า ระดับความส าคัญของความส าเร็จในการประกอบอาชีพพนักงานบริการส่วนหน้าในโรงแรม 5 ดาว กรุงเทพมหานคร 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับจารุณี ศิริเรืองสกุล (2556) จากการศึกษาความพึงพอใจ
ในปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกแม่บ้าน โรงแรมเพรสซิเดนท์โซลิแทร์ กรุงเทพ พบว่า พนักงานพึงพอใจ
ในลักษณะงานท่ีได้รับเวลาในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม และลักษณะงานถูกสุขลักษณะพึงพอใจด้านสวัสดิการวันหยุดและ
พักผ่อนประจ าปี มีนโยบายเงินเกษียณอายุ รวมท้ังค่าประกันสุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานดี มีการให้ความร่วมมือในการ
ท างาน มีการแบ่งงานกันท า ผู้บังคับบัญชาได้เป็นพี่เล้ียงสอนงาน มีความเป็นกันเอง งานท่ีปฏิบัติในปัจจุบันก่อให้เกิดประสบการณ์
และความช านาญ และได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน และสอดคล้องกับกนกพร กระจางแสง และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2560) 
ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการท างานมีอิทธิพลทางบวกกับคุณภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เนื่องจากแรงจูงใจเป็นเหมือนแรง
ขับเคล่ือนท่ีส าคัญต่อการกระท าหรือพฤติกรรมของมนุษย์ในการท างานใดๆ  ถ้าบุคลากรมีแรงจูงใจในการท างานยอมท าให้บุคลากรเกิด
ความขยันขันแข็งและกระตือรือร้นมากข้ึน และบุคลากรจะได้รับการพิจารณาผลตอบแทนการปฏิบัติงานในรูปแบบการเพิ่ มข้ึนของ
ค่าตอบแทน การเล่ือนต าแหน่ง การสนับสนุนด้านทรัพยากร และสวัสดิการเมื่อบุคลากรรับรู้ว่าองค์กรให้การสนับสนุนเป็นอย่ างดี
บุคลากรจึงทุ่มเทและต้ังใจท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

2. การวิเคราะห์การเปรียบเทียบความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานท าความสะอาดห้องพักในโรงแรม 5 ดาว 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานและรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ไม่สอดคล้องกับวสันต์ กานต์วรรัตน์ (2557) ผลการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลกับความส าเร็จใน
การประกอบอาชีพพนักงานบริการส่วนหน้าในโรงแรม 5 ดาว กรุงเทพมหานคร พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และไม่สอดคล้องกับวิชุดา จิวประพันธ์ (2553) ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ รายได้ และอายุงาน 
มีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข ้อเสนอแนะส าหร ับงานวิจัยในค ร ั้งนี้ 
 1.1 จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานประมาณ 1-3 ปี ดังนั้นผู้บริหารควร

สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดัน
บุคลากรให้ปฏิบัติงานในต าแหน่งท่ีสูงข้ึน เช่น หัวหน้างาน เพื่อส่ังสมประสบการณ์ในการท างาน อันจะส่งเสริมให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จมากย่ิงข้ึน  

 1.2 จากผลการวิจัย พบว่า ด้านความช านาญและทักษะวิชาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย 
ซ่ึงมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเมื่อเทียบกับด้านอ่ืนๆ อีก 4 ด้าน ดังนั้นผู้บริหารควรพัฒนาบุคลากรให้มีความช านาญเก่ียวกับข้ันตอนต่างๆใน
การท างาน ให้พนักงานท าความสะอาดห้องพัก ให้พนักงานสามารถเรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง สามารถท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบการท างานให้ได้มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับในงานบริการ ฝึกฝนให้พนักงานมีทักษะในการใช้
อุปกรณ์ในการท าความสะอาดและสารเคมีต่างๆ มีความสามารถแบ่งเวลาในการท างานได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้พนักงานมีทักษะพื้นฐานเพียงพอท่ีจะปรับใช้กับเทคโนโลยีใหม่ๆ 
 2. ข ้อเสนอแนะในการวิจัยในค ร ั้งต ่อไป  
  2.1 ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของท าพนักงานท าความสะอาดห้องพักใน
โรงแรม 5 ดาว  
  2.2 ควรเพิ่มขอบเขตการวิจัยให้กว้างข้ึน โดยศึกษาโรงแรมในเขตอ่ืน เพราะความแตกต่างทางสภาพแวดล้อม และ
สถานท่ีอาจท าให้มีผลการศึกษาท่ีแตกต่างกันออกไป 
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