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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบความสาเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานทาความสะอาดห้องพักในโรงแรม 5 ดาวโดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานท าความสะอาดห้ องพั กในโรงแรม 5 ดาว 2) ศึ กษา
ความสาเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานทาความสะอาดห้องพักในโรงแรม 5 ดาว และ 3) เปรี ยบเที ยบระดั บความส าเร็ จในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานทาความสะอาดห้องพักในโรงแรม 5 ดาว จาแนกตามประสบการณ์ในการทางานและรายได้ เฉลี่ ยต่ อเดื อน กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน หัวหน้าประจาชั้น และพนักงานทาความสะอาดห้องพัก ซึ่งเป็นพนั กงานที่ ท างาน
ในโรงแรม 5 ดาว จานวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิ ติที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลได้ แก่ ค่ าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความแปรปรวนทางเดียว วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) การวิ เคราะห์ ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บปั จ จั ยด้ านคุ ณลั กษณะส่ วนบุ คคล ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการท างานประมาณ 1-3 ปี และมี รายได้ เฉลี่ ยเดื อนละ 10,001-15,000 บาท 2) ผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานห้องพักในโรงแรม 5 ดาว โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บเห็ นด้ วย และเมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วยทุกด้าน และ 3) การวิเคราะห์การเปรียบเที ยบความส าเร็ จในการปฏิ บั ติงานของพนั กงาน
ทาความสะอาดห้องพักในโรงแรม 5 ดาว จาแนกตามประสบการณ์ ในการท างานและรายได้ เฉลี่ ยต่ อเดื อน ผลการวิ จั ย พบว่ า โดย
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคั ญทางสถิติที่ ระดั บ 0.05
ค าสาค ัญ : ความสาเร็จในการปฏิบัติงาน, พนักงานทาความสะอาดห้ องพัก, 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
ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่มีความสาคัญและมีอิทธิพลต่อการขยายตัวของการท่องเที่ยวโดยตรง ซึ่ งสร้ า งรายได้ เข้ าสู่ ประเทศ
ไทยเป็นจานวนมาก และมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องมาตลอด ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจบริการประเภทหนึ่ง โดยหลั กส าคั ญในการบริ การ
คือ ความพึงพอใจของลูกค้า การสร้างความประทับใจครั้งแรก จึงถือว่าเป็นหั วใจส าคั ญที่ ควรคานึ งมากที่ สุ ด การที่ จะให้ ลู กค้ าเกิ ด
ความประทับใจได้นั้นก็เนื่องมาจากการบริการที่มีคุณภาพเป็นการบริการจัดการตามความคาดหวั งของลู กค้ า โดยการบริ การที่ ได้ รั บ
นั้นจะต้องเท่ากับหรือมากกว่าที่ลูกค้าคาดหมาย งานโรงแรมเป็นการขายไมตรีจิต ดังนั้นทรัพยากรมนุ ษย์ ถื อเป็ นปั จจั ยหลั กที่ ต้องให้
ความสาคัญควบคู่กันไปด้วยกล่าวคือ เมื่อเกิดความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ วทางด้ านเทคโนโลยี และนวั ตกรรมทุ กแขนง ท าให้ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงต่อการปฏิบัติงานในองค์กรทุกแห่งอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ดังนั้นองค์ กรหรื อหน่ วยงานต่ างๆ ต้ องมี การปรั บตั วให้ มี
ความสามารถในเชิงการแข่งขันได้ต่อไป บุคลากรของแต่ละองค์กรในทุ กระดั บถื อเป็ นกลไกที่ ส าคั ญที่ ท าให้ การปรั บตั วขององค์ กร
เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกล่าวว่า “มนุษย์เป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดในการบริหารถึงแม้ว่าคุณค่าของมนุ ษย์ จะเป็ นนามธรรมเป็ น
สิ่งที่จับต้องไม่ได้และไม่สามารถใช้หลักเกณฑ์กาหนดคุณค่าเช่นเดียวกับวัตถุหรือสินค้าอื่นได้ แต่ก็ยังถื อว่ ามนุ ษย์ เป็ นทรั พยากรทาง
เศรษฐกิจที่มีทั้งคุณค่าและเกียรติภูมิ” ฉะนั้ นองค์ กรธุ รกิ จจึ งพยายามเก็ บรั กษา บ ารุ ง ดึ งดู ดคนดี มี ความรู้ ความสามารถไว้ ใน
หน่วยงานให้มากที่สุดยาวนานที่สุด เพื่อประสิทธิผลขององค์กร ถ้าพิจารณาในเชิ งระบบแล้ วการได้ มาซึ่ งบุ คลากร การรั กษาไว้ การ
พัฒนาให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจที่จะอยู่ปฏิ บั ติงานกั บองค์ กร เป็ นกระบวนการที่ เกี่ ยวเนื่ องเป็ น
ลูกโซ่ ตั้งแต่การวางนโยบาย การกาหนดแผน การเลือกสรรหา การให้สวัสดิการ ประโยชน์ เกื้ อกู ล การประเมิ นผลการปฏิ บั ติงาน การ
เลื่อนตาแหน่ง การโอนย้าย การพ้นตาแหน่งหน้าที่ โดยปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ปฏิบั ติงานเหล่ านี้ เป็ นส่ วนส าคั ญอย่ างหนึ่ ง
ของความพอใจหรือไม่พอใจของบุคลากรและปัจจุบันในสนามการค้าโลกที่รุนแรงขึ้นทุกที่ไม่ใช่ แค่ การแข่ งขั นกั นที่ ราคาจากการผลิ ต
ด้วยแรงงานราคาถูกอีกต่ อไป แต่เป็นการแข่งขันกันด้วยคุณภาพเพื่อสร้างความประทับใจให้กั บลูกค้า (อัฐพงศ์ แสงงาม, 2555)
ปัจจุบันธุรกิจโรงแรมมีอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่ มขึ้ นเรื่ อย เนื่ องจากประเทศไทยเข้ าสู่ อาเซี ยนเป็ นที่
เรียบร้อย ยิ่งทาธุรกิจโรงแรมมีการแข่งขันมากขึ้นและมนุษย์ถือว่าเป็นทรัพยากรที่สาคัญมากในธุ รกิ จโรงแรม นอกจากมี การพั ฒนา
ด้านเทคโนโลยีแล้ว การพัฒนาบุคลากรเพื่อสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้ อมของการท างานได้ อย่ างมี ความสุ ขและลดอั ตรา
การเข้าออกของพนั กงานท าความสะอาดห้ องพัก
แผนกแม่บ้านถือว่าเป็นแผนกที่มีความสาคัญมากในธุรกิจโรงแรมและยั งมี ส่ วนงานอื่ นที่ ขึ้ นตรงกั บแผนกแม่ บ้ าน เช่ น
งานซักรีด งานดอกไม้ งานทาความสะอาดห้องพัก งานทาความสะอาดบริ เวณสาธารณะ งานดู แลเครื่ องแบบพนั กงาน งานต้ นห้ อง
งานมินิบาร์ (Mini-bar) และงานสวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทาความสะอาดห้องพั กเป็ นงานที่ ต้องท างานแข่ งกั บเวลาเพื่ อให้ ลู กค้ า
ได้รับห้องพักอย่างรวดเร็วและสะอาด นอกจากนี้ยังต้องติดต่อประสานงานกั บแผนกต่ างๆ ในโรงแรม เช่ น แผนกต้ อนรั บส่ วนหน้ า
แผนกช่าง เป็นต้น ดังนั้นบุคลากรในงานทาความสะอาดห้องพักจึ งจ าเป็ นต้ องมี ความรู้ ความสามารถและทั กษะเพื่ อจะสนั บสนุ น
แผนกต่างๆ ข้างต้นเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานและทาให้เกิดความพึ งพอใจของลู กค้ าที่ มาใช้ บริ การห้ องพั ก งาน
ทาความสะอาดห้องพักเป็นงานละเอียดต้องใช้ความอดทนสูงและเป็นงานบริการที่ ส าคั ญ เพราะโรงแรมและลู กค้ าที่ มาพั กต้ องการ
ความสะอาด สะดวกสบาย บริการอย่างเป็นมิตร และยังต้องมีความรู้ ทักษะความช านาญต่ างๆ ซึ่ งพนั กงานท าความสะอาดห้ องพั ก
ของโรงแรมมีจานวนไม่น้อย มีระดับความสาคัญที่แตกต่ างกั นตั้ งแต่ พนั กงานท าความสะอาดห้ องพั ก หั วหน้ าประจ าชั้ น ผู้ ช่ วย
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ผู้จัดการแม่บ้าน และผู้จัดการแม่บ้าน โดยแต่ละตาแหน่ งจะประสบความส าเร็ จในอาชี พต้ องอาศั ยปั จจั ยหลายด้ านจนสามารถ
ยกระดับตนเองจากตาแหน่งระดับล่างจนถึงระดับบนของแผนกแม่ บ้ าน ปั จจุ บั นคนส่ วนใหญ่ ให้ ความสนใจในตาแหน่ งดั งกล่ าว
น้อยลงเรื่อยๆ เนื่องจากเด็กรุ่นใหม่มองว่าตาแหน่งนี้ไม่ก้าวหน้า เงินเดือนน้อย และรู้ สึ กอายผู้ อื่ น ซึ่ งส าหรั บคนที่ มี การศึ กษาสู งจะ
มองว่างานนี้ไม่เหมาะสมคุณวุฒิที่ตนเองได้ร่ าเรียนมา และมักจะเรียกเงินเดือนที่สูง
ดังนั้นจึงทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความสาเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานท าความสะอาดห้ องพั กในโรงแรม
5 ดาว ที่ทาให้ผู้ที่ประกอบอาชีพพนักงานทาความสะอาดห้องพั กในโรงแรมประสบความส าเร็ จจนสามารถยกระดั บตนเอง ทั้ งใน
เรื่องตาแหน่งงาน มีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น และได้รับการยอมรับในงานบริการ นอกจากนี้ ยั งได้ รั บรางวั ลและเกี ยรติ บั ตรรั บรองคุ ณงาม
ความดี เช่น รางวัลพนักงานดีเด่นประจาเดือน และประจ าปี แข่ งขั นทั กษะวิ ชาชี พการปู เตี ยงจากสมาคมแม่ บ้ านไทยและอบรม
ทดสอบประเมินสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพการท่องเที่ยวตามมาตรฐานอาเซี ยน แผนกแม่ บ้ าน ตาแหน่ งพนั กงานท าความสะอาด
ห้องพัก การได้รับเชิญไปถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน/นักศึกษาหรือในหน่วยงานต่างๆ จากความส าเร็ จที่ กล่ าวข้ างต้ น มี ปั จจั ยหลาย
ประการที่จะส่งผลให้ประสบความสาเร็จไม่ว่าจะเป็นการศึกษาและความรู้ ในการท างาน ความช านาญและทั กษะวิ ชาชี พ แรงจู งใจ
ในการตัดสินใจเลือกอาชีพ ความพึงพอใจในงาน และความรับผิ ดชอบ สิ่ งเหล่ านี้ เป็ นปั จจั ยที่ เป็ นองค์ ประกอบที่ ท าให้ ผู้ ประกอบ
อาชีพพนักงานทาความสะอาดห้ องพั กจะประสบความส าเร็ จและเป็ นผู้ ที่ สามารถให้ ความคิ ดเห็ นที่ จะเป็ นแนวทางที่ จะช่ วย
สร้างสรรค์ให้งานแม่บ้านในโรงแรมมีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งผลที่ได้ สามารถน าไปใช้ เป็ นแนวทางส าหรั บผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
งานอาชีพพนักงานทาความสะอาดห้องพักและผู้สนใจที่จะประกอบในอาชีพนี้ในอนาคต ได้พัฒนาตนเองเพื่ อเตรี ยมความพร้ อมก่ อน
เข้าสู่อาชีพนี้ เพื่อให้ประสบความสาเร็จในอาชีพนี้ได้

วัตถุประสงค์ของการวิจ ัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณลั กษณะส่ วนบุ คคลของพนักงานทาความสะอาดห้องพักในโรงแรม 5 ดาว
2. เพื่อศึกษาความสาเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานทาความสะอาดห้องพักในโรงแรม 5 ดาว
3. เพื่อเปรียบเทียบระดับความสาเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานทาความสะอาดห้ องพั กในโรงแรม 5 ดาว จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการทางานและรายได้ เฉลี่ ยเดื อน

ประโยชน์ท ี่ไ ด้ร ับ
1. ผลการวิจัยสามารถเป็นข้อมูลสารสนเทศให้กับผู้ประกอบอาชีพพนักงานทาความสะอาดห้ องพั กส าหรั บพั ฒนาตนเองให้
ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้น
2. ผลจากการวิจัยเป็นข้อมูลเบื้องต้นสาหรับผู้ที่สนใจทั่วไปประกอบการตัดสินใจก่อนเข้ าสู่ อาชี พพนั กงานท าความสะอาด
ห้องพักในโรงแรม
3. เป็นข้อมูลสารสนเทศของผู้ประกอบการทาให้ทราบถึงระดับความสาเร็จในอาชี พพนั กงานท าความสะอาดห้ องพั ก เพื่ อ
วิเคราะห์ผลที่ได้รับและนามาใช้เป็นข้อมูลในแต่ ละแผนกเพื่อหาทางเสริมสร้ างและแก้ไข

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจ ัย ที่เกี่ย วข้อ ง
1. แนวค ดิ เกีย่ วกับปัจจัยความสาเร็จในการประกอบอาช ีพ พนักงานท าค วามสะอาดห้องพัก ในโรงแรม
1.1 การศ ึกษาและความรู้ในการท างาน กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุ คคลและสั งคม โดยการ
ถ่ายทอดความรู้การฝึกฝน การอบรม การสืบสานทางวั ฒนธรรม การสร้ างสรรค์ จรรโลง ความก้ าวหน้ าทางวิ ชาการการสร้ างองค์
ความรู้อันเกิดจากสภาพแวดล้ อม สังคมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้บุ คคลเรี ยนรู้ อย่างต่ อเนื่ องตลอดชีวิ ต (Bloom, 1957)
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1.2 ความช านาญและทักษะวิช าช ีพ ความชานาญ และความรู้ เป็ นสิ่ งที่ สะสมมาจากประสบการณ์ การเรี ยนรู้
การศึกษาค้นคว้า รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ ความเข้ าใจสารสนเทศที่ ได้ รั บมาจากประสบการณ์ สิ่ งที่ ได้ รั บ ได้ ยิ น
ได้ฟัง การคิดหรือปฏิบัติ (วิชุดา จิวประพันธ์, 2553)
1.3 แรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกอาช พี การนาปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การทาให้ตื่นตัว การคาดหวัง การใช้เครื่องล่อ และการ
ลงโทษ มาเป็นตัวผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างมีทิศทางเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายหรือเงื่อนไขที่ต้องการ (วราภรณ์ ค้อชากุล, 2552)
1.4 ด้านความพึงพอใจในงาน งานไม่ใช่ตัวแปรอย่างเดียวที่ทาให้คนพอใจ ยังมี ตัวแปรอื่ นมากมายที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
การท างาน เช่ น งานที่ ท า ค่ าจ้ าง โอกาสที่ จะได้ เลื่ อนตาแหน่ ง การยอมรั บ ผลประโยชน์ สภาพการท างาน หั วหน้ าหรื อ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานนโยบายการจัดการและการบริ หาร (จารุณี ศิริเรืองสกุล, 2556)
1.5 ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่ การที่รู้จักว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของตนมีอะไร ต้องทาอย่างไร จึ งจะได้ ชื่ อว่ า
เป็นผู้ที่รู้จักหน้าที่และมีความรับผิดชอบไม่มีการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ อื่ น พยามท าหน้ าที่ ของตนที่ ได้ รั บมอบหมาย
ให้ดีที่สุดและสาเร็จผล (พุทธชาด เผื่อนเผ่างาม, 2552)
2. ความรู้ท ั่วไปเกี่ยวกับอาช ีพพนักงานท าความสะอาดห้องพัก
2.1 ความหมายของพนักงานท าความสะอาดห้องพัก หมายถึง ผู้รับผิดชอบด้านความสะอาด ความเป็ นระเบี ยบ
เรียบร้อย และความสวยงามของห้ องพั ก รวมทั้ งดู แลความสะดวกสบายของแขกผู้ เข้ าพั ก นอกจากนี้ ยั งต้ องเข้ าใจพฤติ กรรม
ลักษณะนิสัย และขนบธรรมเนียมประเพณี ของแขกผู้เข้ าพัก เพื่อสร้างความประทับใจและเกิ ดความต้องการกลับมาใช้บริ การ
2.2 สมรรถนะตามหน้าที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬา (2558) ได้ มี การ
กาหนดสมรรถนะตามหน้าที่มี 4 ข้อ ดังนี้
2.2.1 สมรรถนะตามหน้าที่ 1 ทาความสะอาดและจัดเตรียมห้ องพั กส าหรั บลู กค้ า เป็ นความส าคั ญอั นดั บแรก
ของโรงแรมและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบหลั กของพนั กงานท าความสะอาดห้ องพั ก เพราะมี ผลต่ อรายได้ ของโรงแรมโดยตรง
ดังนั้นพนักงานทาความสะอาดห้องพักจึงจาเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ ยวกั บการท าความสะอาดห้ องพั ก ซึ่ งแต่ ละโดรงแรมจะมี
เทคนิคและหลักการท าความสะอาดห้ องพักที่แตกต่างไป
2.2.2 สมรรถนะตามหน้าที่ 2 พัฒนาข้อมูลความรู้ให้เป็นปั จจุ บั น หากโรงแรมตระหนั กถึ งคุ ณค่ าของความรู้
ท้องถิ่น ก็จะต้องศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่ อถื อ เพื่ อจะได้ ให้ ความรู้ ที่ ถู กต้ องแก่ แขกที่ เข้ าพั ก ซึ่ งพนั กงานท าความสะอาด
ห้องพักก็ต้องมีหน้าที่พัฒนาความรู้ต่างๆ ด้วยเช่นกัน
2.2.3 สมรรถนะตามหน้าที่ 3 ให้ บริ การงานแม่ บ้ านทั่ วไปแก้ ลู กค้ า พนั กงานท าความสะอาดห้ องพั กต้ อง
ให้บริการทั่วไปต่างๆ แก้ลูกค้า 4 ด้าน คือ
2.2.3.1 รับการร้องขอบริการ
2.2.3.2 ให้บริการตามคาร้องขอ
2.2.3.3 ให้คาแนะนาแก้แขกผู้เข้าพัก
2.2.3.4 ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่น
2.2.4 สมรรถนะตามหน้าที่ 4 ดูแลและให้บริการกรณีมีสิ่งของสูญหาย การจัดการเกี่ยวกับของสูญหาย
และการคืนของให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในโรงแรม เป็นหน้าที่รับผิดชอบหนึ่งของพนักงานทาความสะอาดห้องพัก
ซึ่งต้องคอยดูแลสอดส่องสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่มีอยู่ภายในห้องพัก รวมทั้งตรวจดูความเรียบร้อยของบริเวณโดยรอบห้องพั ก
ทาให้พนักงานทาความสะอาดห้องพักมักจะเป็นผู้พบสิ่งของต่างๆ ที่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการทาตกหล่นหรือสูญหาย
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3. งานวิจัย ที่เ กี่ย วข ้อง
กนกพร กระจางแสง และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2560) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของแรงจูงใจในการทางานและ
การสนับสนุนจากองค์กรที่ส่งผลต่อคุณภาพในการปฏิบัติงานผ่านความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลนครธน
พบว่า 1) แรงจูงใจในการทางานมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพในการปฏิบัติงานของบุคลกร 2) แรงจูงใจในการท างานมี
อิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์กร 3) การสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพการปฏิบัติงาน 4) การ
สนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์กร 5) ความผูกพันต่อองค์กรมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพใน
การปฏิบัติงาน ดังนั้นองค์กรควรกาหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับความต้ อ งการ
ของบุคลากร ซึ่งจะทาให้บุคลากรทางานอย่างมีประสิทธิภาพและนาไปสู่คุณภาพในการปฏิบัติงานและสร้างชื่อเสียงให้ กั บ
องค์กรต่อไป
วสันต์ กานต์วรรัตน์ (2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสาเร็จในการประกอบอาชีพพนักงานบริการ
ส่วนหน้าในโรงแรม 5 ดาว กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นา โดยภาพรวมอยู่ ใ น
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก มีเพียงด้านการใช้อิทธิพลที่อยู่ในระดับ มากที่ สุ ด ส่ ว น
ระดับความสาคัญของความสาเร็จในการประกอบอาชีพพนักงานบริการส่วนหน้าในโรงแรม 5 ดาว กรุงเทพมหานครผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ ความส าคั ญ ต่ อ ความส าเร็ จ ในการประกอบอาชี พ พนั ก งานบริ ก ารส่ ว นหน้ า ในโรงแรม 5 ดาว
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจั ย ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ คคลกั บ
ความสาเร็จในการประกอบอาชีพพนักงานบริการส่วนหน้าในโรงแรม 5 ดาว กรุงเทพมหานครพบว่า มี ความสั ม พั น ธ์ กั น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านเพศ ไม่มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดั บ .05 ส าหรั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นากับความส าเร็ จ ในการประกอบอาชี พ พนั ก งานบริ ก ารส่ ว นหน้ า ในโรงแรม 5 ดาว
กรุงเทพมหานคร พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านการตัดสินใจไม่มีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ประสพสุข ภาคีวัตร์ (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางานของพนัก งานแผนกแม่ บ้ า น
โรงแรมพีแอนด์พี กรุงเทพ พบว่า ลักษณะงานตรงกับทักษะความสามารถ พอใจในหน้ า ที่ ก ารงาน ลั ก ษณะงานถู ก
สุขลักษณะ และเวลาการทางาน เหมาะสม สถานที่ทางานเดินทางสะดวก สวัสดิการซั ก รี ดมี ความสะอาด เรี ย บร้ อ ย มี
สวัสดิการเรื่องวันหยุด พักผ่อนประจาปีนโยบายเงินสะสม (Provident Fund) มีความร่ว มมื อ ในการท างาน พนั ก งาน
ทางานทดแทน หน้าที่กันได้มีการแบ่งงานในการทางาน ผู้บังคับบัญชามีความเป็นกันเอง มีการรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน งานที่ทาในปัจจุบันก่อให้เกิดประสบการณ์ความชานาญ และงานที่ปฏิบัติได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน
จารุณี ศิริเรืองสกุล (2556) ศึกษาเรื่อง แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิ บั ติง านของพนั ก งานแผนก
แม่บ้าน โรงแรมเพรสซิ เดนท์โซลิแทร์ กรุงเทพ พบว่า พนักงานพึงพอใจในลักษณะงานที่ได้รับเวลาในการปฏิ บั ติง านมี
ความเหมาะสมและลักษณะงานถูกสุขลักษณะ สถานที่ทางานเดินทางสะดวก มีห้องน้า ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ามีความเหมาะสม
ปลอดภัยและมีความปลอดภัยในการเดินทาง พึ ง พอใจด้ า นสวั ส ดิ ก ารวั น หยุ ดและพั ก ผ่ อ นประจ าปี มี น โยบายเงิ น
เกษียณอายุรวมทั้งค่าประกันสุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานดีมีการให้ความร่วมมือในการทางาน มีการแบ่งงานกัน
ทา ผู้บังคับบัญชาได้เป็นพี่เลี้ยงสอนงาน มีความเป็นกันเอง งานที่ปฏิ บัติในปัจจุบันก่อให้เกิดประสบการณ์และความชานาญ
และได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน
อัฐพงศ์ แสงงาม (2555) ศึกษาเรื่อง ความสาเร็จในการประกอบอาชี พ พนั ก งานแม่ บ้ า นโรงแรมจั ง หวั ด
เชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการประกอบอาชีพพนักงานแม่บ้านโรงแรม จังหวัดเชียงใหม่ ของผู้จัดการ
แผนกแม่บ้าน ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน หัวหน้าพนักงานแผนกแม่บ้าน และพนักงานแผนกแม่บ้าน โดยปัจจัยทั้ง 5 ด้าน
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มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการศึกษา และความรู้ในการทางาน ด้านความชานาญและทั ก ษะวิ ช าชี พ ด้ า น
แรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกอาชีพ ด้านความพึงพอใจในงาน และด้านความรับผิดชอบ
วิชุดา จิวประพันธ์ (2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มผี ลต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์ปฏิบัติการ
เอกสารสัญญา ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความสาเร็จในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน พบว่า อายุ สถานภาพ รายได้ อายุงาน มีผลต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
อภิชาต กรรมสิทธิ์ (2551) ศึกษาเรื่องคุณสมบัติของพนักงานของโรงแรมบูติคที่ประสบผลส าเร็ จ ในจั ง หวั ด
เชียงใหม่ พบว่า คุณสมบัติทั่วไปที่สาคัญที่สุดของพนักงานส่วนหน้าและส่วนหลัง โดยความคิดเห็นของผู้จัดการและหัวหน้า
ฝ่ายต่างๆ สอดคล้องกัน คือ ด้านการมีทักษะและความชานาญในการปฏิ บั ติงาน ไม่ แตกต่ างกั นกั บผู้ ใช้ บริ การคุ ณสมบั ติที่ ควรมี
มากที่สุด คือ ด้านการมีทักษะและความชานาญในการปฏิบัติงาน

อุปกรณ์แ ละวิธ ีดาเนิน การวิจ ัย
1. ประช ากรและตัว อย่าง
1.1 ประชากรทีใ่ ช ้ในการวิจยั ได้แก่ ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน หัวหน้าประจาชั้น และพนักงานทาความสะอาด
ห้องพัก ซึ่งเป็นพนักงานที่ทางานในโรงแรม 5 ดาว (สมาคมโรงแรมแห่งประเทศไทย มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย, 2559)
1.2 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช ้ในการวิจยั ได้แก่ ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน หัวหน้าประจาชั้น และพนักงานทาความสะอาด
ห้องพัก ซึ่งเป็นพนักงานที่ทางานในโรงแรม 5 ดาว ซึ่งผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยกาหนดกลุ่ม
ตัวอย่างในสัดส่วนที่เท่ากัน ประกอบด้วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน จานวน 1 คน หัวหน้าแม่บ้านประจาชั้น จานวน 1 คน และ
พนักงานทาความสะอาดห้องพัก จานวน 10 คน จากโรงแรมทั้งหมด 10 โรงแรม ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 120 คน
2. เค รื่องมือที่ใ ช ้ใ นการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่ วนบุ คคล ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 ความสาเร็จในการปฏิบัติของพนักงานทาความสะอาดห้องพั กในโรงแรม 5 ดาว ลั กษณะแบบสอบถามเป็ น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
3. การวิเ ค ราะห์ข ้อมูล
3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะแบบสอบถามเป็ น แบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) ใช้วิธีการหาค่าความถี่ (Frequency) แล้วสรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage)
3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสาเร็จในการปฏิบัติงานของพนั กงานท าความสะอาดห้ องพั กในโรงแรม 5 ดาว
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3.3 การวิเคราะห์การเปรียบเทียบระดับความสาเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานทาความสะอาดห้องพักในโรงแรม 5 ดาว
จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน และรายได้เฉลี่ยเดือน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (One-way Analysis of Variance:
ANOVA) กรณีพบความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม ผู้วิจัยจะวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ (Scheffe)

ผลการวิจ ัย
1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ผลการวิจัย พบว่ า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ประสบการณ์ ใน
การทางานประมาณ 1-3 ปี จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 34.20 และมี รายได้ เฉลี่ ยเดื อนละ 10,001-15,000 บาท จ านวน 45 คน
คิดเป็นร้อยละ 37.50
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อความส าเร็ จ ในการปฏิ บั ติง านของพนั ก งานท าความ
สะอาดห้องพักในโรงแรม 5 ดาว โดยแสดงเป็นภาพรวมและรายด้าน ปรากฏผลดังตารางที่ 1
Vol 13 NO 1 January - April 2019

72 Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความความคิดเห็นต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ทาความสะอาดห้องพักในโรงแรม 5 ดาว โดยภาพรวม และรายด้าน
ความส าเร็จในการปฏิบัติง าน
ของพนักงานทาความสะอาดห้อ งพักในโรงแ รม 5 ดาว
เฉลี่ยรวมด้านการศึกษาและความรู้ในการทางาน
เฉลี่ยรวมด้านความชานาญและทักษะวิชาชีพ
เฉลี่ยรวมด้านแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกอาชีพ
เฉลี่ยรวมด้านความพึงพอใจในงาน
เฉลี่ยรวมด้านความรับผิดชอบในหน้าที่
โดยภาพรวม



S.D.

4.32
4.27
4.33
4.30
4.29
4.30

0.47
0.25
0.31
0.32
0.35
0.17

ระดับ
ความคิดเห็น
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็น ด้วย

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานทาความสะอาด
ห้องพักในโรงแรม 5 ดาว โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วยทุกด้าน
3. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความสาเร็จในการปฏิบตั ิงานของพนักงานทาความสะอาดห้องพักในโรงแรม 5 ดาว
จาแนกตามประสบการณ์ในการทางานและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความสาเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานพนักงานทาความสะอาดห้องพักในโรงแรม 5 ดาว โดย
ภาพรวม จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน
ความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานทาความ
สะอาดห้องพักใน
โรงแรม 5 ดาว
เฉลี่ยรวมด้านการศึ ก ษา
แ ล ะ ค ว า มรู้ ใ น ก า ร
ทางาน
เฉ ลี่ ยร ว มด้ า นค ว า ม
ช า น า ญ แ ล ะ ทั ก ษ ะ
วิชาชีพ
เฉลี่ยรวมด้านแรงจู ง ใจ
ในการตั ด สิ น ใจเลื อ ก
อาชีพ
เฉลี่ยรวมด้ า นความพึ ง
พอใจในงาน
เฉ ลี่ ยร ว มด้ า นค ว า ม
รับผิดชอบในหน้าที่

ประสบการณ์ใ นการทางาน



S.D.



S.D.



S.D.



S.D.

มากกว่า 10
ปี
S.D.


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

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

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

4.3
3
4.3
8
4.3
โดยภาพรวม
5
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

.28
8
.37
2
.16
7

4.2
8
4.2
7
4.2
7

.31
1
.33
1
.18
5

4.2
8
4.2
6
4.2
7

.34
6
.31
7
.18
1

4.3
0
4.2
6
4.2
9

.34
5
.40
9
.16
6

4.3
6
4.2
6
4.3
4

.33
9
.54
5
.13
1

.175

.951

.482

.749

.822

.514

ต่ากว่า 1 ปี
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จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นที่มีต่อความส าเร็ จในการปฏิ บั ติงานของพนั กงาน
ทาความสะอาดห้องพักในโรงแรม 5 ดาว จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดี ยว (ANOVA)
มีค่า P = .514 ซึ่งมากกว่า .05 หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดั บการศึ กษาต่ างกั น มี ความคิ ดเห็ นต่ อความส าเร็ จในการ
ปฏิบัติงานในห้องพักโรงแรม 5 ดาว โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดั บ .05
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความสาเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานทาความสะอาดห้องพักในโรงแรม 5 ดาว โดย
ภาพรวม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานทาความสะอาดห้องพักใน
โรงแรม 5 ดาว

รายได้เ ฉลี่ยต่อเดือน
10,001 15,001 15,000 บาท 20,000 บาท
S.D.
S.D.



มากกว่า
20,001 บาท
S.D.


FValue

PValue

.472

4.25

.464

4.37

.468

4.36

.524

.522

.668

.269

4.30

.254

4.26

.244

4.23

.287

.325

.807

.329

4.30

.310

4.28

.291

4.35

.340

1.018

.388

.298
.370
.175

4.30
4.25
4.28

.318
.332
.180

4.30
4.25
4.29

.346
.334
.174

4.27
4.34
4.29

.295
.436
.165

.064
1.565
.775

.979
.202
.511

ต่ากว่า 10,000
บาท
S.D.


เฉลี่ยรวมด้านการศึกษาและความรู้ ใ นการ
4.33
ทางาน
เฉลี่ยรวมด้านความชานาญและทักษะวิชาชีพ 4.25
เฉลี่ยรวมด้านแรงจูงใจในการตัดสินใจเลื อ ก
4.43
อาชีพ
เฉลี่ยรวมด้านความพึงพอใจในงาน
4.32
เฉลี่ยรวมด้านความรับผิดชอบในหน้าที่
4.45
โดยภาพรวม
4.36

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นที่มีต่อความส าเร็ จในการปฏิ บั ติงานของพนั กงาน
ทาความสะอาดห้องพักในโรงแรม 5 ดาว จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่ อเดื อน โดยใช้ การทดสอบความแปรปรวนทางเดี ยว (ANOVA) มี
ค่า P = .511 ซึ่งมากกว่า .05 หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ เฉลี่ ยต่ อเดื อน ต่ างกั น มี ความคิ ดเห็ นต่ อความส าเร็ จใน
การปฏิบัติงานในห้องพักโรงแรม 5 ดาว โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05

สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยที่สาคัญตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจ ซึ่งจะนามาอภิปราย ดังนี้
1. ความสาเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานทาความสะอาดห้องพักในโรงแรม 5 ดาว พบว่ า ผู้ ตอบแบบสอบถามมี ความ
คิดเห็นต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานในห้องพักของโรงแรม 5 ดาว โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านอยู่
ในระดับเห็นด้วยทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับอัฐพงศ์ แสงงาม (2555) ผลการศึกษา พบว่า ปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อความส าเร็ จในการประกอบ
อาชีพพนักงานแม่บ้านโรงแรม จังหวัดเชียงใหม่ โดยปัจจัยทั้ง 5 ด้าน มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการศึกษาและความรู้ ใน
การทางาน ด้านความชานาญและทักษะวิชาชีพ ด้านแรงจูงใจในการตัดสินใจเลื อกอาชี พ ด้ านความพึ งพอใจในงาน และด้ านความ
รับผิดชอบ และสอดคล้องกับอภิชาต กรรมสิทธิ์ (2551) ผลการศึกษา พบว่า คุณสมบัติทั่วไปที่ ส าคั ญที่ สุ ดของพนั กงานส่ วนหน้ าและ
ส่วนหลัง โดยความคิดเห็นของผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายต่างๆ สอดคล้องกัน คือ ด้านการมี ทั กษะและความช านาญในการปฏิ บั ติงาน
สอดคล้องกับประสพสุข ภาคีวัตร์ (2556) จากการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อแรงจูงใจในการทางานของพนั กงานแผนกแม่ บ้ าน พบว่ า
ลักษณะงานตรงกับทักษะความสามารถ พอใจในหน้าที่การงาน ลักษณะงานถูกสุขลักษณะ และเวลาการท างานเหมาะสม มี สวั สดิ การ
เรื่องวันหยุด พักผ่อนประจาปี มีนโยบายเงินสะสม (Provident Fund) มีความร่วมมือในการทางาน พนักงานทางานทดแทนหน้าที่ กั นได้
มีการแบ่งงานในการทางาน ผู้บังคับบัญชามีความเป็นกันเอง มีการรั บฟั งข้ อคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บการปฏิ บั ติงาน งานที่ ท าในปั จจุ บั น
ก่อให้เกิดประสบการณ์ความชานาญ และงานที่ปฏิบัติได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน สอดคล้ องกั บวสั นต์ กานต์ วรรั ตน์ (2557)
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ผลการวิจัย พบว่า ระดับความสาคัญของความสาเร็จในการประกอบอาชีพพนักงานบริการส่วนหน้าในโรงแรม 5 ดาว กรุ งเทพมหานคร
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับจารุณี ศิริเรืองสกุล (2556) จากการศึ กษาความพึ งพอใจ
ในปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกแม่บ้าน โรงแรมเพรสซิเดนท์โซลิแทร์ กรุงเทพ พบว่า พนักงานพึ งพอใจ
ในลักษณะงานที่ได้รับเวลาในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม และลั กษณะงานถู กสุ ขลั กษณะพึ งพอใจด้ านสวั สดิ การวั นหยุ ดและ
พักผ่อนประจาปี มีนโยบายเงินเกษียณอายุ รวมทั้งค่าประกันสุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานดี มี การให้ ความร่ วมมื อในการ
ทางาน มีการแบ่งงานกันทา ผู้บังคับบัญชาได้เป็นพี่เลี้ยงสอนงาน มีความเป็นกันเอง งานที่ปฏิบัติในปั จจุ บั นก่ อให้ เกิ ดประสบการณ์
และความชานาญ และได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน และสอดคล้องกับกนกพร กระจางแสง และวิ โรจน์ เจษฎาลั กษณ์ (2560)
ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการทางานมีอิทธิพลทางบวกกับคุณภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เนื่องจากแรงจู งใจเป็ นเหมื อนแรง
ขับเคลื่อนที่สาคัญต่อการกระทาหรือพฤติกรรมของมนุษย์ในการทางานใดๆ ถ้าบุคลากรมีแรงจูงใจในการทางานยอมท าให้ บุ คลากรเกิ ด
ความขยันขันแข็งและกระตือรือร้นมากขึ้น และบุคลากรจะได้รับการพิจารณาผลตอบแทนการปฏิ บั ติงานในรู ปแบบการเพิ่ มขึ้ นของ
ค่าตอบแทน การเลื่อนตาแหน่ง การสนับสนุนด้านทรัพยากร และสวัสดิการเมื่ อบุ คลากรรั บรู้ ว่ าองค์ กรให้ การสนั บสนุ นเป็ นอย่ างดี
บุคลากรจึงทุ่มเทและตั้งใจทางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
2. การวิเคราะห์การเปรียบเทียบความสาเร็ จในการปฏิ บั ติงานของพนั กงานท าความสะอาดห้ องพั กในโรงแรม 5 ดาว
จาแนกตามประสบการณ์ในการทางานและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า โดยภาพรวมไม่ แตกต่ างกั นอย่ างมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติที่ ระดั บ
.05 ไม่สอดคล้องกับวสันต์ กานต์วรรัตน์ (2557) ผลการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้ านคุ ณลั กษณะส่ วนบุ คคลกั บความส าเร็ จใน
การประกอบอาชีพพนักงานบริการส่วนหน้าในโรงแรม 5 ดาว กรุงเทพมหานคร พบว่า มีความสัมพั นธ์ กั นอย่ างมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติที่
ระดับ .05 และไม่สอดคล้องกับวิชุดา จิวประพันธ์ (2553) ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ รายได้ และอายุ งาน
มีผลต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน

ข้อ เสนอแนะ
1. ข ้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัย ในค รั้ง นี้
1.1 จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทางานประมาณ 1-3 ปี ดั งนั้ นผู้ บริ หารควร
สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิ บั ติงานได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ และผลั กดั น
บุคลากรให้ปฏิบัติงานในตาแหน่งที่สูงขึ้น เช่น หัวหน้างาน เพื่อสั่งสมประสบการณ์ ในการท างาน อั นจะส่ งเสริ มให้ องค์ กรประสบ
ความสาเร็จมากยิ่งขึ้น
1.2 จากผลการวิจัย พบว่า ด้านความชานาญและทักษะวิชาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิ ดเห็ นอยู่ ในระดั บเห็ นด้ วย
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ อีก 4 ด้าน ดังนั้นผู้บริหารควรพัฒนาบุคลากรให้มีความชานาญเกี่ ยวกั บขั้ นตอนต่ างๆใน
การทางาน ให้พนักงานทาความสะอาดห้องพัก ให้พนักงานสามารถเรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็วและถู กต้ อง สามารถที่ จะปฏิ บั ติหน้ าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบการทางานให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในงานบริการ ฝึกฝนให้พนักงานมีทักษะในการใช้
อุปกรณ์ในการทาความสะอาดและสารเคมีต่างๆ มีความสามารถแบ่งเวลาในการท างานได้ อย่ างเหมาะสม มี ความสามารถในการน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ และทาให้พนักงานมีทักษะพื้นฐานเพียงพอที่จะปรับใช้กับเทคโนโลยีใหม่ๆ
2. ข ้อเสนอแนะในการวิจัย ในค รั้ง ต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อความสาเร็จในการปฏิ บั ติงานของท าพนั กงานท าความสะอาดห้ องพั กใน
โรงแรม 5 ดาว
2.2 ควรเพิ่มขอบเขตการวิจัยให้กว้างขึ้น โดยศึกษาโรงแรมในเขตอื่ น เพราะความแตกต่ างทางสภาพแวดล้ อม และ
สถานที่อาจทาให้มีผลการศึ กษาที่แตกต่างกันออกไป
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