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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระเร่ือง ความสุขในการท างานของพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ 

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรมในจังหวัด

เชียงใหม่ และเพื่อศึกษาระดับความสุขในการท างานของพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม ่  

โดยท าการศกึษาจากพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ ท้ังสิ้น 254 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใช้

แบบสอบถามค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบด้วย ค่าความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าแจกแจงแบบที การวเิคราะห์

ความแปรปรวน การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวธีิเซฟเฟและการทดสอบความสมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วย

การวเิคราะห์สมการถดถอยแบบเชงิเส้น 

ผลการศกึษาพบวา่พนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรมในจังหวัดเชยีงใหมส่่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหวา่ง

21–30 ปีสถานภาพโสดการศึกษาระดับปริญญาตรีปฏิบัติงานในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ระดับต าแหนง่การปฏบัิติงาน

ระดับท่ี 1 และระดับท่ี 4 มอีายุการท างานมากกว่า 5 ปี ท างานสัปดาห์ละ 50 ชั่วโมง ส่วนใหญ่ไมเ่คยใชว้ันลาและวางแผน

จะร่วมงานกับองค์กรจ านวน 5 ปีโดยระดับความสุขในการท างานของพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม 

ในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับภาพรวมความสุขและระดับของศักยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึง

จุดสูงสุดได้ซึ่งอยูใ่นระดับสูงโดยมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมผีลต่อการท างานอย่างมีความสุขอยูใ่นระดับเห็นด้วย ในปัจจัย

ด้านความผูกพันต่องานและปัจจัยด้านด้านความเชื่อมั่น และระดับค่อนข้างเห็นด้วยในปัจจัยด้านผลงานด้านวัฒนธรรม

องคก์ร และ ด้านความมัน่ใจตามล าดับ 

จากการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบเชิงเส้น เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีผลต่อการท างานอย่างมี

ความสุขกับคุณลักษณะส าคัญท่ีมคีวามส าคัญตอ่ความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวม พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลตอ่การ

ท างานอย่างมีความสุขกับคุณลักษณะส าคัญท่ีมีความส าคัญต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวม โดยปัจจัย

ด้านความผูกพันต่องานมีน้ าหนักในการพยากรณ์มากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร ปัจจัยด้านความ

มั่นใจ ปัจจัยดา้นผลงาน และความเช่ือมั่น ตามล าดับ และพบว่า ความภาคภูมใิจ ความไวว้างใจ และการได้รับการยอมรับ 

มคีวามสัมพันธ์ในเชงิบวกกับระดับของศักยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้ ส่วนปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่

อายุ สถานภาพการสมรสระดับของต าแหนง่การปฏิบัติงานอายุการท างานชั่วโมงการท างานปกตแิละจ านวนวันลาป่วยไม่

มคีวามสัมพันธ์กับความสุขในการท างาน ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

 

                                                           
* นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
** รองศาสตราจารย์ อาจารย์ภาควิชาการจัดการ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                    ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 (เมษายน – มถิุนายน  2559) 

 

Vol. 2 No. 2 (April – June  2016)   152 

 

ABSTRACT  

This independent study aimed at studying the factors that affected happiness at work and studying the 

level of happiness at work of front of the house employees at hotels in Chiang Mai Province. The subjects for the 

study consisted of 257 front of the house hotel employees in Chiang Mai Province. The data was collected from self- 

administered questionnaire. The questionnaire was designed to collect 4 types of data: personal demographic 

information, opinions on factors which led to happiness at work, opinions on achieving the potential, and attitudes 

towards happiness. The data was analyzed by frequency, percentage, mean, independent – sample T – test, 

analysis of variance: ANOVA, Scheffe and Linear Regression. 

 The results of the study showed that the majority of the questionnaire respondents were female,  

21 – 30 years old single, with Bachelor’s degree. Most of them worked in Food and Beverage department,  

at levels 1 and 4, and had been working for more than 5 years. They worked 50 hours per week and never used 

sick leave. They planned to work with the hotel for 5 years. Happiness at work of front of the house hotel employees 

in Chiang Mai was at the high level, which was related to their opinion toward the overall happiness at work and the 

personal achieving potential towards the highest level. The respondents agreed with all of the factors. The most 

important happiness factors at the workplace were commitment, followed by conviction, contribution, culture and 

confidence. 

 From Linear Regression analysis, it was found that generally, the factors affecting happiness at work related 

to main characteristics that affected happiness. The factor of commitment had the most prediction power, followed 

equally by culture, confidence, contribution, and conviction. It was also found that pride, trust, and recognition 

related positively to the highest potential and efficiency at work. The personal factors significantly related to 

happiness at work were gender, educational level, working department and career planning at the level of 95%, 

while age, marital status, position level, working hours, sick leave days and service year were significantly correlated 

to happiness at work. 
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บทน า 

การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการท่ีมีบทบาทส าคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะนอกจาก

จะสร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของการค้าบริการรวมของประเทศแล้ว ยังเป็นอุตสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดธุรกิจท่ี

เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย อาทิ โรงแรมและท่ีพักภัตตาคารร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น 

ซึ่งก่อให้เกิดการลงทุนการจ้างงาน และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น โดยในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศใน

รูปแบบเงินตราต่างประเทศ รวมท้ังสร้างกระแสเงินหมุนเวียนภายในประเทศในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีรายได้จาก

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติประมาณ 1,171,651 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2555 ร้อยละ 19.08 และในปี พ.ศ. 2557 

ประเทศไทยจะมีรายได้จากการท่องเท่ียว 1,344,000 ล้านบาท ภายหลังจากการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

เห็นชอบการออกมาตรการกระตุ้นการท่องเท่ียวในช่วงไตรมาสท่ีสามและไตรมาสท่ีสี่ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของ

ประเทศ (กรมการท่องเท่ียว, 2557) โดยการคาดการณ์เป็นไปทิศทางเดียวกันกับดัชนีความเชื่อมั่นการท่องเท่ียวของ

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย ในไตรมาสท่ีสี่อยู่ท่ีระดับ 98 (ฐานขอ้มูลการท่องเท่ียวเชงิตลาด, 2558) 

จังหวัดเชยีงใหม่ ศูนย์กลางแหล่งท่องเท่ียวของภาคเหนอื มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติท่ีมคีวามโดดเด่น และมี

มรดกทางวัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมาช้านาน จึงท าให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นปลายทางการท่องเท่ียวท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวท้ัง

ชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาเยือนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการเติบโตของตลาดนักท่องเท่ียวต่างชาติ

กลุ่มประเทศ BRIC (บราซิลรัสเซีย อินเดีย และจีน) ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศมีศักยภาพในการส่งออกนักท่องเท่ียว โดยในปี 

พ.ศ.2563 จีนจะเป็นตลาดส่งออกและน าเข้านักท่องเท่ียวใหญ่ท่ีสุดในโลกและมีนักท่องเท่ียว  100-120 ล้านคนต่อปี 

ซึ่งสอดคล้องกับการพยากรณ์ขององค์การการท่องเท่ียวโลก (UNWTO) ท่ีได้พยากรณ์วา่ ปี พ.ศ. 2563 จะมีนักท่องเท่ียว

ระหว่างประเทศจ านวน 1,600 ล้านคน ภูมิภาคท่ีมีแนวโน้มเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม คือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออก  

และแปซิฟิค และกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นจุดหมายการท่องเท่ียวแห่งใหม่ท่ีมีผู้นิยมเดินทางเข้ามา

เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากพิจารณาสถิติจ านวนเท่ียวบินและผู้โดยสารระหว่างประเทศท่ีท่าอากาศยานเชยีงใหม่ พบว่า

ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2557 มีจ านวนเท่ียวบินจากต่างประเทศจ านวน 3,047 เท่ียวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 76.8 เมื่อเทียบกับ

จ านวนเท่ียวบินในช่วงเดียวกันของปี 2556 ซึ่งมีจ านวนเท่ียวบินระหว่างประเทศมาลงท่ีท่าอากาศยานเชียงใหม่ 1,723 

เท่ียวบิน ขณะท่ีมีผู้โดยสารระหวา่งประเทศจ านวนประมาณ 635,160 คน ขยายตัวร้อยละ 72.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนหน้าท่ีมีจ านวน 368,532 คน (กรมการท่องเท่ียว, 2557) ส าหรับการเดินทางแต่ละคร้ัง นักท่องเท่ียวมี

ระยะเวลาพ านักเฉลี่ย 3 วัน จ าแนกเป็นนักท่องเท่ียว (Visitor and Tourist) ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ในปี 

2556 มีจ านวนท้ังหมด 12 ล้านคน และการใช้จ่ายแต่ละวันประมาณ 3,131 บาท  และเมื่อน ามาค านวณหารายได้ท่ีเกิด

จากนักท่องเท่ียว  คิดเป็นเม็ดเงิน 37,572 ล้านบาท  ส่วนนักทัศนาจร (Excursionist) มีจ านวนท้ังหมด 1.4  ล้านคน  

มคี่าใชจ้่ายเฉลี่ยตอ่คนต่อวันประมาณ 2,451 บาท  ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวยีนรวมเป็นเงิน  3,431 ล้านบาท เมื่อรวมรายได้

ท้ังหมดท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวภายในจังหวัดเชียงใหม่จะเท่ากับ 41,003 ล้านบาท  (ฐานข้อมูลการท่องเท่ียว 

เชงิตลาด, 2558) 

จากจ านวนนักท่องเท่ียวและรายได้จากการการท่องเท่ียวท่ีเพิ่มขึ้นดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนด าเนินกิจการ

โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลต่อสถานการณ์ด้านอุปทานท่ีพักแรมในจังหวัดเชียงใหม่  พบว่า ในปี  พ.ศ. 2558  
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มจี านวนโรงแรมท้ังหมด 328 โรง และมีจ านวนห้องพัก 22,924 ห้อง ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.05 จากปีท่ีผ่านมา และพบว่ามี

ตั้งแต่ระดับ 1 ดาว จนถึง 5 ดาว(ฐานข้อมูลการท่องเท่ียวเชิงตลาด, 2558) ซึ่งการด าเนินธุรกิจโรงแรมมีระบบบริหาร

จัดการท่ีแตกต่างกันไป ได้แก่ การบริหารแบบระบบเครือระดับสากล  (International-Chain Hotels) อาทิ เครือดุสิต

อินเตอร์เนชั่นแนล เครือไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลเครืออินเตอร์คอนติเนนทัล โฮเทลกรุ๊ป และ เครือสตาร์วูด โฮเต็ล 

แอนด์ รีสอร์ท เวิลด์ไวด์อินคอร์เปอเรชั่น เป็นต้น ซึ่งเครือโรงแรมระดับสากลเหล่านี้จะมีโรงแรมท่ีอยู่ในเครือจ านวนมาก 

กระจายอยู่ท้ังในประเทศและต่างประเทศ มีระบบการบริหารจัดการภายใต้นโยบายเดียวกันเพื่อมาตรฐานหนึ่งเดียวแต่

ส าหรับโรงแรมท่ีไม่อยู่ในกลุ่มเครือข่ายหรือโรงแรมเดี่ยว (Own Hotels) ระบบบริหารจัดการก็จะขึ้นอยู่กับเจ้าของหรือ

ผู้บริหารโรงแรม มีความซับซ้อนขององค์โครงสร้างองค์กรน้อยกว่าการบริหารแบบระบบเครือระดับสากล แต่ไมว่า่จะเป็น

โรงแรมท่ีบริหารระบบเครือหรือระบบโรงแรมเดี่ยวสิ่งท่ีชี้ขาดความส าเร็จของธุรกิจและสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ

โรงแรมคือ การบริการท่ีถูกส่งมอบโดยบุคลากรท้ังสิน้หากโรงแรมใดสามารถให้บรกิารท่ีดีแก่ลูกค้าได้อย่างสม่ าเสมอและ

ตรงกับความต้องการของลูกค้าบุคคลากรให้บริการแบบเชงิรุก (Proactive Service) ก็ย่อมมีอทิธิพลสูงต่อการตัดสินใจใน

การกลับมาใชบ้ริการ และเมื่อลูกค้าเกดิความประทับใจในการบริการแลว้โอกาสท่ีลูกค้าจะกลับมาซือ้ซ้ าก็สามารถเกิดขึ้น

ได้ตลอดเวลา บุคลากรเหล่านั้นจ าเป็นจะต้องมีแรงจูงใจ ความพึงพอใจในการท างาน รวมท้ังมีความสุขกับท่ีท างานและ

เพื่อนร่วมงาน ภายใต้สภาวะการท างานท่ีเอื้ออ านวย ตลอดจนนโยบายการให้ผลตอบแทนและการให้ผลตอบแทนพิเศษ ท่ี

เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและผลประกอบการของโรงแรม (ประทนิ หงษ์แกว้, 2544)  

ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจการให้บริการ มีลักษณะการท างานต่อเนื่องกัน 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์  

ไม่มีวันหยุดเหมือนธุรกิจอื่นๆ และเป็นระบบงานท่ีซับซ้อน ภายใต้นโยบายการบริหารและการสภาพการท างานท่ีมีความ

เครง่ครัดด้านมาตรฐานการบริการของโรงแรม  อกีทั้งยังท่ีจ าเป็นตอ้งใช้แรงงานเป็นจ านวนมากในการผลิตสินค้าทางด้าน

การบริการอีกท้ังสินค้าและการบริการมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว มีความละเอยีดอ่อนด้านความรู้สึก ผู้ให้บริการจะต้องมี

ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ  เพื่อสร้างความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดในการมาใช้บริการ โดยประเมินความพึง

พอใจผ่านจากการการบริการท่ีได้ รับ เพราะความรู้สึกเหล่านี้จะถูกส่งผ่านไปยังความรู้สึกของผู้มา ใช้บริการ 

(ทักษณิา คุณารักษ์, 2546) 

ด้วยเหตุผลท่ีโรงแรมมอีัตราผู้ให้บริการจ านวนมาก จึงมกีารจ าแนกขอบข่ายการท างานแยกตามการมปีฏสิัมพันธ์

กับผู้มาใช้บริการประกอบ 2 ส่วน คือ งานบริการส่วนหน้า (Front of the House) คือ ส่วนงานท่ีดูแลรับผิดชอบโดยตรงใน

การให้บริการแก่แขกผู้เข้าพักและบุคคลท่ัวไปท่ีมาใช้บริการภายในโรงแรม เร่ิมตั้งแต่ พนักงานดูแลสัมภาระ อาคันตุกะ

สัมพันธ์ พนักงานต้อนรับ พนักงานรับจองห้องพัก พนักงานท าความสะอาดห้องพัก และพนักงานบริการอาหารและ

เคร่ืองดื่ม และงานบริการหลังบ้าน (Back of the House)คือ ส่วนงานท่ีไม่ได้ติดต่อหรือประสานงานกับผู้เข้าพักหรือบุคคล

ท่ัวไปท่ีมาใชบ้ริการโดยตรง ส่วนงานเหล่านี้ ได้แก่ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายทรัพยากรบุคล ฝ่ายการเงินและการบัญช ีและฝ่าย

ซ่อมบ ารุง (ชุติมา จักรจรัส, 2553) 

ส่วนงานท่ีเป็นหัวใจส าคัญท่ีสุดของการให้บริการโรงแรมคือ งานบริการส่วนหน้า (Front of the House) ได้แก่  

งานต้อนรับส่วนหน้า งานอาหารและเคร่ืองดื่ม และงานแม่บ้าน ซึ่งพนักงานบริการส่วนหน้า ถือเป็นบุคลากรท่ีมีบทบาท

ส าคัญในการส่งมอบการบริการ เปรียบเสมือนเป็นบุคคลด่านแรกท่ีได้พบกับผู้ท่ีมาใช้บริการ จนกระท่ังผู้ท่ีมาใช้บริการ

ออกจากโรงแรม พร้อมท้ังยังเป็นตัวแทนภาพลักษณ์ของโรงแรมในการให้บริการอย่างมีคุณภาพและความเป็นมืออาชีพ
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ตามมาตรฐานการให้บริการของโรงแรม ท่ีสามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ท่ีมาใช้บริการ  (จิตตินันท์ นันทไพบูลย์, 

2555) 

งานบริการส่วนหน้าจึงเป็นงานท่ีมีความกดดันสูง นอกจากจะต้องมีทักษะ ความช านาญในงาน มีบุคลิกท่าทีท่ี

เหมาะสม พนักงานในงานบริการส่วนหนา้ต้องสามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้เป็นอย่างดีด้วย เพราะในแต่ละวัน

พนักงานเหล่านี้จะต้องให้บริการท่ีหลากหลายรูปแบบ ตามความคาดหวังของผู้ท่ีมาใช้บริการ ต้องยิ้มแย้ม แสดงออกซึ่ง

ความเข้าใจ พูดจาด้วยความไพเราะ ท้ังท่ีบางค ร้ังพนักงานอาจตกอยู่ ในสถานการณ์ ไม่พ ร้อมท่ีจะท างาน  

ดังนั้น สัจจะธรรมของงานบริการคือ การท่ีพนักงานท่ีมีความสุขเท่านั้นจึงจะสร้างบริการท่ีความสุขให้กับลูกค้า การท่ีมี

พนักงานท่ีมีความสุข เป็นพื้นฐานของการส่งมอบการบริการท่ีเข้มแข็ง เช่นเดียวกับการดูแลพนักงานท่ีดี ย่อมส่งผลให้  

ผู้ท่ีมาใชบ้ริการได้รับการดูแลระหว่างการเข้าพักเป็นอยา่งดี (วทิยา ด่านธ ารงกุล, 2547) 

ภายใต้การท างานท่ีมีความกดดันสูงเพื่อการรักษามาตรฐานคุณภาพการบริการรวมถึงสภาวะการแข่งขันของ

ธุรกิจท้ังภายในองค์กรและนอกองค์กรก่อให้เกิดความตึงเครียดทางอารมณ์ ดังนั้น ภาวะความตึงเครียดดังกล่าวส่งผล

กระทบต่อการท างาน แม้ว่าผู้บริหารจะให้ความส าคัญเร่ืองการจัดสรรสวัสดิการและมุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศแห่ง

ความสุขในองค์กร เพื่อให้บุคลากรรู้สึกผ่อนคลายจากการการปฏิบัติงานท่ีตึงเครียดและรู้สึกถึงผลตอบแทนท่ีคุ้มค่ากับ

การปฏิบัติงานพบว่า ปัญหาด้านการสูญเสียบุคลากรเป็นปัญหาท่ีส าคัญท่ีสุดในธุรกิจโรงแรม การท่ีบุคคลากรตั้งใจ

ลาออกจากงาน มีเหตุปัจจัยหลากหลายด้าน หนึ่งในปัจจัยเหล่านัน้ อาจมาจากการขาดการดูแลเอาใจใส่ในเร่ืองความสุข

ในการท างานและคุณภาพชีวิตการท างาน (ปกรณ์ ลิ้มโยธิน, 2555) พบว่า อัตราการลาออกจากงาน ในปี 2557 มีการ

ลาออกของบุคลากรโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 2.13 ในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม มีบุคคลกรท่ี

ลาออกจากงานสูงสุดในรอบปี คิดเป็นร้อยละ 2.58 และ 2.65 ตามล าดับ (กองวจิัยตลาดแรงงงาน, 2558) 

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสุขในการท างานและปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของ

พนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ทราบถึงความสุขในการท างานและปัจจัยท่ีส่ งผลต่อ

ความสุขในการท างาน ซึ่งจะเป็นแนวทางส าหรับผู้บริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้องใช้ในการพัฒนาองค์กร ซึ่งหากพนักงานมี

ความสุขในการท างานย่อมจะเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ ส่งผลท าให้เกิดประสิทธิภาพในการ

ท างาน และลดผลกระทบจากการสูญเสียบุคลากรท่ีส าคัญ 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา  

1. ความหมายของความสุขในการท างาน 

 (Jessica Pryce-Jones, 2556) กล่าวว่า ความสุขในการท างานหมายถึง ความรู้สึกนึกคิดท่ีสามารถช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิานและบรรลุผลส าเร็จในศักยภาพ ของแตล่ะบุคคล ทมี หรือองคก์ร 

(iOpener ,อ้างถึงในสุรัติพิมพ์ ถ้ าทอง,2554: 5) กล่าวว่า ความสุขในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้น

ภายในจิตใจของบุคคลท่ีตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในการท างาน ประกอบด้วยความร่ืนรมย์ในงาน ความพึงพอใจ

งานและความกระตือรือร้นในการท างาน ท าให้ปฏิบัติงานด้วยความรู้สึกอยากท่ีจะท างานสามารถพัฒนาศักยภาพและ
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สมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้ มีความรู้สึกดีต่องานท่ีได้รับมอบหมายและเพื่อนร่วมงาน มีความผูกพันในงาน

และท าให้อยูใ่นองค์กรได้ต่อไป 

(จรรยา ดาสา, 2552) กล่าวว่า ความสุขในท่ีท างาน ถือวา่เป็นปัจจัยท่ีส าคัญอย่างยิ่งท่ีท าให้การบริหารองค์กร

เป็นไปได้ด้วยความราบร่ืน เนื่องจากการท่ีคนในองค์กรมีความสุขจะเป็นการเพิ่มท้ังปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 

ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ลดความเครียดและความขัดแย้ง ท าให้องค์กรเจริญก้าวหน้าและพัฒนาได้

อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(Alexander Kjerulf, 2550) กล่าวว่า ความสุขในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ภายในจิตใจของบุคคล

ท่ีตอบสนองตอ่เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในการท างาน โดยท่ีบุคคลนั้นเกิดความรู้สึกเพลิดเพลินมีความสนุกกับงานท่ีท า มีความ

ภูมิใจในงาน ได้ท างานร่วมกับคนดีๆ รับรู้ว่างานท่ีตนได้กระท านั้นมีความส าคัญ มีคนเห็นคุณค่าของงานท่ีเรากระท า  

มีความรับผิดชอบต่องานท่ีกระท า รู้สึกสนุกและมีความสุขในงานท่ีท า และมีความรู้สึกได้รับการกระตุ้นและเสริมพลังใน

การท างาน 

2. แนวคิดความสุขในการท างานของ iOpener 

  (iOpener ,อ้างถึงในสุ รัติพิมพ์  ถ้ าทอง ,2554: 8) กล่าวว่า ความสุขในการท างาน (Happiness at Work)  

เป็นปัจจัยหรือองค์ประกอบของการท างานอยา่งมีความสุขนั้น ประกอบไปด้วย5 องค์ประกอบหลัก หรือ 5Cs คือ ผลงาน 

(Contribution)ความเชื่อมั่น (Conviction)  วัฒนธรรมองค์กร (Culture) ความผูกพันต่องาน (Commitment) และความมั่นใจ 

(Confidence) ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นว่าบุคคลมีความสุขกับการท างานและสามารถพัฒนาศักยภาพและ

สมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้หรือไม่ โดยเชื่อมโยงเข้ากับ ความภาคภูมิใจ (Pride)  ความไว้วางใจ (Trust)  

และ การได้รับการยอมรับ (Recognition)   

โครงสร้างของการท างานอย่างมคีวามสุขของ iOpener นัน้สามารถอธิบายแตล่ะองค์ประกอบ หรือ 5Cs 

ได้ดังนี้ (อา้งถึงในสุรัตพิมิพ ์ถ้ าทอง, 2554 :8) 

1. ผลงาน (Contribution) หมายถึง ความพยายามท่ีบุคคลได้ท าและมีการรับรู้ถึงคุณค่าของความ

พยายามนั้น ซึ่งผลงานถือว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีสุดของการท างานอย่างมีความสุข ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นปัจจัย

ภายใน และ ปัจจัยภายนอก ดังนี้ ปัจจัยภายในได้แก่ การท่ีบุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ มีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน 

สามารถยกประเด็นส าคัญๆ ได้ รู้สึกว่าได้ท างานท่ีมั่นคง ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ การท่ีบุคคลมีคนรับฟังความคิดเห็น

ของตนเอง ได้รับผลตอบรับท่ีดีในการท างาน ได้รับความเคารพจากหัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงาน และได้รับการชื่นชอบ

ในท่ีท างาน 

2. ความเชื่อม่ัน (Conviction) หมายถึง การท่ีบุคคลรู้สึกมีแรงจูงใจในการท างานในทุกๆ สภาพแวดล้อม

การท างาน การท่ีบุคคลจะมีความเชื่อมั่นนั้น ประกอบไปด้วยการมีแรงบันดาลใจในการท างาน บุคคลนั้นมีความเชื่อว่า 

ท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รู้สึกยดืหยุ่นเมื่อต้องเจอกับปัญหาต่างๆ และรับรู้ว่างานท่ีท าอยู่น้ันส่งผลดี

ตอ่องค์กรอย่างไร 

3. วัฒนธรรมองค์กร (Culture) หมายถึง ความรู้สึกว่างานหรือองค์กรนี้เหมาะกับบุคคลนั้นๆ การท่ี

พจิารณาว่า วัฒนธรรมองค์กรท่ีเหมาะกับบุคลนัน้ ประกอบด้วย ความรู้สกึเพลิดเพลนิในการท างาน ชื่นชอบเพื่อนร่วมงาน 
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ชื่นชมต่อคุณค่าขององค์กรของคุณมีลักษณะพื้นฐานทางสังคมท่ีมีร่วมกันของกลุ่มคนอย่างยุติธรรมในการท างานและ

สามารถควบคุมกิจกรรมตา่งๆในชวีติประจ าวันของตนเองได้ 

4. ความผูกพันต่องาน (Commitment) หมายถึง ความรู้สึกผูกพันต่องานและมีความสนใจในงานท่ีท า 

การได้ท าบางสิ่งบางอย่างท่ีมีคุณค่า มีความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ขององค์กรมีความรู้สึกและความคิดเชิงบวกในท่ีท า งาน  

ซึ่งความเชื่อและความรู้สกึเหล่านี้ยังส่งผลกระทบรวมท้ังสามารถสร้างแรงบันดาลใจและแรงส่งเสริมซึ่งกันและกันระหว่าง

บุคคล และเพื่อนร่วมงานได้อกีด้วย 

5. ความมั่นใจ (Confidence) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมคีวามมั่นใจในตนเองและศรัทธาตอ่งานท่ี

ท า ท้ังนี้ความมั่นใจประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ การท างานให้ส าเร็จลุล่วง มีความเชื่อมั่นในตนเองระดับสูง  

และเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเองในการท างาน 

ส่วนความภาคภูมิใจ (Pride) ความไว้วางใจ (Trust) และ การได้รับการยอมรับ (Recognition) นั้น  

เป็นคุณลักษณะส าคัญท่ีมคีวามส าคัญตอ่ความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวม ความภาคภูมิใจและความไวว้างใจ

นั้น เป็นสิ่งท่ีบุคคลให้แก่องค์กร ในขณะเดียวกันบุคคลก็หวังจะได้รับการยอมรับจากองค์กรเช่นเดียวกัน ซึ่งสามารถ

อธิบายในแต่ละส่วนได้ดังนี้ ความภาคภูมิใจ (Pride) หมายถึง ความภาคภูมิใจในงาน ตัวเอง และองค์กร โดยความ

ภาคภูมิใจนั้นมาจากระดับของผลงาน (Contribution) รับรู้ว่างานท่ีท ามีความหมาย ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าซึ่งความ

ภาคภูมิใจมีความเชื่อมโยงกับความไว้วางใจ (Trust) คือ เมื่อบุคคลเกิดความภูมิใจในงานแล้วก็จะมีความไว้วางใจและ

ศรัทธาต่อองค์กร และส่งผลให้บุคคลนั้นอยากอยู่ท างานกับองค์กรไปอีกนาน ในขณะเดียวกัน การได้รับการยอมรับ 

(Recognition) แสดงถึงการได้รับการเคารพจากเพื่อนร่วมงาน หัวหน้าในองค์กร ที่แสดงถึงการมองคุณค่าและผลงานของ

บุคคลนั้น ซึ่งการท่ีบุคคลได้รับการยอมรับเป็นผลมาจากอายุ และความก้าวหน้า ของต าแหน่งงาน หากบุคคลนั้น ได้รับ

การยอมรับมากขึน้ ผลิตภาพในการท างานก็จะมมีากขึน้เชน่กัน นอกจากนี้ระดับความสุขและความสามารถในการพัฒนา

ศักยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้หรือไม่นัน้แตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล โดยการวัดระดับจากการ

ท่ีบุคคลนั้น รู้สึกมีพลังในการท างาน ได้ใช้ทักษะหลากหลายในการท างาน ได้แสดงออกถึงจุดแข็งและข้อดีของตนเอง  

ได้เรียนรู้ทักษะในการท างานและสามารถเอาชนะอุปสรรค ความท้าทายตา่งๆ ในการท างานได้   

3. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  

การศึกษาเกี่ยวกับความสุขในการท างาน มีการศึกษาท่ีหลากหลาย โดยการศึกษาท่ีผ่านมา ได้แก่  

รวมศิริ เมนะโพธ ิ(2550) จันทกฤต กฤตธรรม (2553) สุภณัฐ โอง่วัลย์ (2554) สุรัตพิมิพ ์ถ้ าทอง (2554) 

วิธีการศึกษา  

1. ขอบเขตการศกึษา  

 ในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบด้วย การศึกษาถึงระดับความสุขในการท างานและปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการ

ท างานของพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ประยุกต์ใช้แนวคิดในการศึกษาของ  Opener (2553) 

โดยพัฒนาจากแบบสอบสอบถามของ สุรัติพิมพ ์ถ้ าทอง (2554) เป็นองค์ประกอบแนวคดิเกี่ยวกับปัจจัยหรือองคป์ระกอบ

ของการท างานอย่างมีความสุข ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ หรือ 5Cs ได้แก่ ผลงาน (Contribution) ความเชื่อมั่น 
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(Conviction) วัฒนธรรมองค์กร (Culture) ความผูกพันต่องาน (Commitment) ความมั่นใจ (Confidence) ซึ่งสามารถกล่าวได้

ว่าปัจจัยท้ัง 5 นั้นส่งผลต่อคุณลักษณะส าคัญท่ีมีความส าคัญต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมดังนี้  

ความภาคภูมิใจ (Pride) ความไว้วางใจ (Trust) การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) นอกจากนี้ระดับความสุข  

และความสามารถในการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้หรือไม่นัน้ แตกต่างกันไปตามแต่ละ

บุคคล โดยการวัดระดับจากการท่ีบุคคลนัน้รู้สึกมีพลังในการท างาน ได้ใชทั้กษะหลากหลายในการท างาน ได้แสดงออกถึง

จุดแข็งและข้อดีของตนเอง ได้เรียนรู้ทักษะในการท างาน และ สามารถเอาชนะอุปสรรค ความท้าทายต่างๆ  

ในการท างานได้ซึ่งท้ังหมดนี้จะเช่ือมโยงไปถึงความสุขในการท างานและการปฏบัิตงิานของพนักงานในภาพรวม 

2. ขั้นตอนการศกึษา 

1. รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อทราบความคิดเห็นของพนักงานบริการส่วนหน้าเกี่ยวกับ ปัจจัยท่ีมีผลต่อ

การท างานอย่างมคีวามสุขท่ีพัฒนาจากแบบสอบถามของ iOpener (2553) ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายปิดและปลายเปิด 

2.  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 

และใชส้ถิติเชงิอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมตฐิาน โดยใชก้ารแจกแจงแบบที (T-test) การวเิคราะห์ความ

แปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ (Scheffe)  

และการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการวเิคราะห์สมการถดถอยเชงิเส้น (Linear Regression)  

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ในการศึกษาคร้ังนี้ มีประชากรในการศึกษา คือ พนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีได้รับ

มาตรฐานท่ีพักเพื่อการท่องเท่ียว ระดับ 3-5 ดาว ของ ซึงมจี านวน จ านวน 592 ราย น ามาก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

ของโดยใช้สูตรวิธีการหาขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane ท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับคลาดเคลื่อนร้อยละ 

5 จึงก าหนดตัวอย่างในการศกึษาคร้ังน้ีจ านวน 239 ราย (ธานินทร์ ศลิป์จารุ, 2551: 45) 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

แหลง่ข้อมูลหลักของการศกึษานี้ คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการส ารวจโดยใช้

แบบสอบถามจ านวน 239 ชุด เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ  คือ แบบสอบถามแบบตอบด้วยตนเอง  

(Self- Administered Questionnaire) 

ผลการศึกษา  

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.1 มอีายุ 21 –30 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 50.0 มีสถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 60.9 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 53.9 ปฏบัิติงาน

ในแผนกอาหารและเคร่ืองดื่ม คิดเป็นร้อยละ 40.6 มีระดับต าแหน่งการปฏิบัติงานระดับ ท่ี  1 และระดับ ท่ี  4  

ร้อยละ 24.8 โดยมอีายุการท างานมากกวา่ 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.2 ซึ่งท างานสัปดาห์ละ 50 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 49.6 

ส่วนใหญ่ไมเ่คยใช้วันลาป่วย คิดเป็นร้อยละ 61.8 และวางแผนร่วมงานท าองค์กรจ านวน 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.6  
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของพนักงานบริการส่วนหน้าต่อปัจจัยที่มีผลในความสุขในการท างาน

ด้านต่างๆ 

  ส่วนที่ 2.1 ระดับความคดิเห็นของพนักงานบริการส่วนหน้าต่อปัจจัยที่มผีลในความสุขในการท างาน 

 ผลการศกึษาระดับความคิดเห็นของพนักงานบริการส่วนหน้าต่อปัจจัยท่ีมผีลในความสุขในการท างานท้ัง 5 ด้าน 

ได้แก่ ด้านผลงาน (Contribution) ด้านความเชื่อมั่น (Conviction) ด้านวัฒนธรรมองค์กร (Culture) ด้านความผูกพันต่องาน 

(Commitment) และด้านความม่ันใจ (Confidence) โดยรวมอยูใ่นระดับเห็นดว้ยและค่อนข้างเห็นดว้ย มีรายละเอยีดดังนี้ 

 2.1.1 ความคดิเห็นต่อปัจจัยด้านผลงาน (Contribution) 

 ผลการศึกษา พบวา่ พนักงานบริการส่วนหน้ามคี่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อปัจจัยดา้นผลงาน (Contribution) โดยรวม

อยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.33 โดยมีระดับความคิดเห็นในปัจจัยย่อยเห็นด้วยและค่อนข้างเห็นด้วย 

ซึ่งสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ 

 1) ระดับความคิดเห็นในปัจจัยยอ่ยเห็นด้วย ได้แก่ มุง่มั่นในการท างานให้ส าเร็จและเสร็จตามเป้าหมายท่ีวางแผน

ไว้ 

 2) ระดับความคิดเห็นในปัจจัยย่อยค่อนข้างเห็นด้วย ได้แก่ ให้ค าแนะน าวิธีการแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมงาน

ได้ผลงานได้รับการยอมรับจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานได้รู้สึกวา่อาชีพงานบริการโรงแรมมีความมั่นคงผู้บริหารให้การ

ยอมรับในการปฏบัิติงานสามารถก าหนดปัญหาหรือประเด็นท่ีส าคัญต่อการปฏบัิตงิานได้และการน าเสนองานในแตล่ะครั้ง

ได้รับความสนใจจากผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน 

2.1.2 ความคดิเห็นต่อปัจจัยด้านความเชื่อมั่น (Conviction) 

ผลการศึกษา พบวา่ พนักงานบริการส่วนหน้ามคี่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อปัจจัยปัจจัยดา้นความเชื่อม่ัน(Conviction) 

โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.56 โดยมีระดับความคิดเห็นในปัจจัยย่อยเห็นด้วยและค่อนข้างเห็นด้วย  

ซึ่งสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ 

 1) ระดับความคิดเห็นในปัจจัยย่อยเห็นด้วย ได้แก่ มั่นใจว่าตนเองมีศักยภาพในการท าให้งานส าเร็จและมั่นใจว่า

งานท่ีท าส่งต่อถึงความประทับใจของลูกค้า 

 2) ระดับความคิดเห็นในปัจจัยย่อยค่อนข้างเห็นด้วย ได้แก่ มีแรงจูงใจในการท างานมั่นใจวา่งานท่ีท าในแตล่ะครั้ง 

ตนมคีวามส าคัญต่องานท่ีท า และสามารถปรับตนเองเมื่อเผชญิกับปัญหาหรอืความยุ่งยากในการท างาน 

2.1.3 ความคดิเห็นต่อปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร (Culture) 

 ผลการศึกษา พบว่า พนักงานบริการส่วนหน้ามีค่าเฉลี่ยความคิด เห็นต่อปัจจัยปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร 

(Culture) โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.37 โดยมีระดับความคิดเห็นในปัจจัยย่อยเห็นด้วย

และค่อนข้างเห็นด้วย ซึ่งสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้  

 1) ระดับความคิดเห็นในปัจจัยย่อยเห็นด้วย ได้แก่ มีมิตรภาพท่ีดีกับเพื่อนพนักงานในโรงแรมให้การยกย่องต่อ

คุณค่าของอาชพีการให้บริการงานโรงแรม และศรัทธาในอาชพีการให้บริการงานโรงแรม 

 2) ระดับความคิดเห็นในปัจจัยย่อยค่อนข้างเห็นด้วย ได้แก่ เพื่อนพนักงานในโรงแรมให้ความเป็นธรรมในการ

ปฏบัิตงิานของท่านและสามารถเสนอความคิดเห็นหรือเสนอแนะ เกี่ยวกับการด าเนนิกิจกรรมของพนักงานได้ 
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2.1.4 ความคดิเห็นต่อปัจจัยด้านความผูกพันต่องาน (Commitment) 

 ผลการศึกษา พบว่า พนักงานบริการส่วนหน้ามีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อปัจจัยปัจจัยด้านความผูกพันต่องาน 

(Commitment) โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 5.59 โดยมีระดับความคิดเห็นในปัจจัยย่อยเห็นด้วยและค่อนข้าง

เห็นดว้ย ซึ่งสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ 

 1) ระดับความคิดเห็นในปัจจัยย่อยเห็นดว้ย ได้แก่ ให้ความสนใจในการท างานมีความรู้สกึว่างานท่ีท ามีคุณค่าและ

มคีวามคิดและความรู้สกึเชิงบวกในการท างาน 

 2) ระดับความคิดเห็นในปัจจัยย่อยค่อนข้างเห็นด้วย ได้แก่เพื่อนร่วมงานให้ความเคารพนับถือและเชื่อมั่นใน

วสิัยทัศน์ของผู้บริหารโรงแรม 

2.1.5 ความคดิเห็นต่อปัจจัยด้านความม่ันใจ (Confidence) 

 ผลการศึกษา พบว่า พนักงานบริการส่วนหน้ามีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อปัจจัยปัจจัยด้านความมั่นใจ 

(Confidence) โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.02 โดยมีระดับความคิดเห็นในปัจจัยย่อยค่อนข้าง

เห็นดว้ยและเฉยๆ ซึ่งสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ 

 1) ระดับความคิดเห็นในปัจจัยย่อยค่อนข้างเห็นด้วย ได้แก่อาชีพการให้บริการงานโรงแรมมีความเหมาะสมกับ

บุคลิกภาพคุณและรู้สกึว่าได้ใชศ้ักยภาพของตนเองอยา่งเต็มท่ี 

 2) ระดับความคิดเห็นในปัจจัยย่อยเฉยๆ ได้แก่ไม่อยากลาออกจากอาชีพการให้บริการงานโรงแรม 

ส่วนที่ 2.2 ความแตกต่างในปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานบริการส่วนหน้ากับค่าเฉลี่ยระดับ

ความคดิเห็นต่อปัจจัยความสุขในการท างาน 

 ความแตกต่างในปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานบริการส่วนหน้ากับค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อ

ปัจจัยความสุขในการท างานท้ัง5 ด้าน ได้แก่ ด้านผลงาน (Contribution) ด้านความเชื่อมั่น (Conviction) ด้านวัฒนธรรม

องคก์ร (Culture) ด้านความผูกพันต่องาน (Commitment) และด้านความม่ันใจ (Confidence) 

 ผลการเปรียบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ซึ่งคือ พนักงานบริการส่วนหน้า ได้แก่  เพศ  อายุ  สานภาพการสมรส  ระดับการศึกษา  แผนกท่ีปฏิบัติงาน ระดับของ

ต าแหนง่ท่ีปฏิบัตงิาน อายุการท างาน ชั่วโมงการท างานปกติ จ านวนวันลาป่วย และจ านวนปีท่ีวางแผนร่วมงานกับองค์กร

กับตัวแปรตาม ได้แก่ ปัจจัยความสุขในการท างานท้ังหา้ด้าน ได้แก่  ด้านผลงาน  ด้านความเชื่อม่ัน ด้านวัฒนธรรมองค์กร 

ด้านความผูกพันองค์กร ด้านความผูกพันต่องานและด้านความมั่นใจ ท้ังน้ีเพื่อตอ้งการทราบว่าปัจจัยสว่นบุคคลแตล่ะด้าน

มคีวามสัมพันธ์กับปัจจัยความสุขในการท างานด้านต่างๆแตกตา่งกัน หรือไม ่โดยมีผลการวเิคราะห์ ดังนี้ 

 2.2.1 ระดับความคดิเห็นของปัจจัยที่มผีลต่อความสุขในการท างานจ าแนกตามเพศ 

 ผลการศึกษา พบว่า พนักงานบริการส่วนหน้าเพศชายและพนักงานบริการส่วนหน้าเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อ

ปัจจัยความสุขในการท างานท้ัง 5 ด้านแตกต่างกัน โดยมีความคิดเห็นต่อปัจจัยความสุขในการท างานด้านความเชื่อมั่น

(Conviction) ท่ีแตกต่าง โดยพนักงานบริการส่วนหน้าท่ีเป็นเพศชายมีความคิดเห็นต่อปัจจัยความสุขในการท างานด้าน

ความเชื่อมั่น(Conviction) มากกว่าพนักงานบริการส่วนหน้าที่เป็นเพศหญิงแสดงวา่ เพศมอีิทธิผลต่อระดับความคิดเห็นต่อ

ปัจจัยความสุขในการท างานของพนักงานส่วนหน้าด้านความเชื่อมั่น(Conviction)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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แต่เพศไม่มีอิทธิต่อระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยความสุขในการท างานของพนักงานส่วนหน้าด้านผลงาน (Contribution)  

ด้านวัฒนธรรมองค์กร (Culture) ด้านความผูกพันต่องาน(Commitment) และด้านความมั่นใจ  (Confidence) อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 2.2.2 ระดับความคดิเห็นของปัจจัยที่มผีลต่อความสุขในการท างานจ าแนกตามระดับการศึกษา 

 ผลการศึกษา พบว่า พนักงานบริการส่วนหน้าที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยความสุขในการ

ท างานท้ัง 5 ด้านแตกต่างกัน โดยมคีวามคิดเห็นต่อปัจจัยความสุขในการท างานด้านความมั่นใจ (Confidence) ที่แตกต่าง 

โดยพนักงานบริการส่วนหนา้ที่การศึกษาระดับมัธยมศกึษา/อาชวีศึกษา มคีวามคิดเห็นต่อปัจจัยความสุขในการท างานด้าน

ความเชื่อม่ัน (Conviction) มากกว่าพนักงานบริการส่วนหนา้ที่มกีารศกึษาระดับปริญญาตรีและพนักงานบริการส่วนหนา้ท่ี

มกีารศึกษาระดับปริญญาโทแสดงว่า ระดับการศึกษามอีิทธิผลตอ่ระดับความคิดเห็นตอ่ปัจจัยความสุขในการท างานของ

พนักงานส่วนหน้าด้านความมั่นใจ (Confidence) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แต่ระดับการศึกษาไม่มีอิทธิผล

ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยความสุขในการท างานของพนักงานส่วนหนา้ด้านผลงาน (Contribution) ด้านวัฒนธรรมองค์กร 

(Culture) ด้านความผูกพันต่องาน(Commitment) และด้านความม่ันใจ (Confidence) อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 

 2.2.3 ระดับความคดิเห็นของปัจจัยที่มผีลต่อความสุขในการท างานจ าแนกตามแผนกที่ปฏิบัตงิาน 

 ผลจากการศึกษา พบวา่ พนักงานบริการส่วนหน้าท่ีปฏบัิตงิานในแผนกตา่งกันมีความคดิเห็นต่อปัจจัยความสุขใน

การท างานทัง้ห้าดา้นแตกตา่งกัน โดยมีความคิดเห็นต่อปัจจัยความสุขในการท างานด้านความผูกพันตอ่งาน(Commitment) 

และด้านความม่ันใจ (Conviction) ที่แตกตา่ง พนักงานบริการส่วนหนา้ที่ปฏบัิตงิานในแผนกแมบ้่าน มคีวามคิดเห็นต่อปัจจัย

ความสุขในการท างานด้านความผูกพันต่องาน (Commitment)  มากกว่าพนักงานบริการส่วนหน้าท่ีปฏิบัติงานในแผนก

อาหารและเคร่ืองดื่มและพนักงานบริการส่วนหน้าท่ีปฏิบัติงานในแผนกต้อนรับส่วนหน้าและ พนักงานบริการส่วนหน้าท่ี

ปฏบัิตงิานในแผนกแมบ้่าน  มีความคิดเห็นต่อปัจจัยความสุขในการท างานด้านความมั่นใจ (Confidence) มากกวา่พนักงาน

บริการส่วนหน้าท่ีปฏิบัติงานในแผนกอาหารและเคร่ืองดื่มและพนักงานบริการส่วนหน้าท่ีปฏิบัติงานในแผนกต้อนรับส่วน

หน้า แสดงวา่แผนกท่ีปฏิบัติงานมอีิทธิผลต่อระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยความสุขในการท างานของพนักงานส่วนหน้าด้าน

ความผูกพันต่องาน (Commitment) และด้านความมั่นใจ (Conviction) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แต่แผนกท่ี

ปฏิบัติงานไม่มีอิทธิผลต่อระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยความสุขในการท างานของพนักงานส่วนหน้าด้านผลงาน 

(Contribution) ด้านความเชื่อม่ัน (Conviction) และด้านวัฒนธรรมองค์กร (Culture) 

2.2.4 ระดับความคิดเห็นของปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างานจ าแนกตามจ านวนปีที่วางแผน

ร่วมงานกับองค์กร 

 ผลการศกึษา พบว่า พนักงานบริการส่วนหนา้ท่ีมจี านวนปีท่ีวางแผนร่วมงานกับองค์กรต่างกันมีความคิดเห็นต่อ

ปัจจัยความสุขในการท างานด้านวัฒนธรรมองค์กร (Culture) ด้านความผูกพันต่องาน (Commitment) และ ด้านความ

มั่นใจ (Conviction) ที่แตกตา่งพนักงานบริการส่วนหนา้ที่วางแผนร่วมงานกับองค์กร 5 ปี  มีความคิดเห็นต่อปัจจัยความสุข

ในการท างานด้านวัฒนธรรมองค์กร (Culture)  มากกว่าพนักงานบริการส่วนหน้าท่ีท่ีวางแผนร่วมงานกับองค์กร 1, 2, 3 

และ 4 ปีพนักงานบริการส่วนหน้าท่ีวางแผนร่วมงานกับองค์กร 5 ปี  มีความคิดเห็นต่อปัจจัยความสุขในการท างานด้าน

ความผูกพันต่องาน(Commitment) มากกวา่พนักงานบริการส่วนหน้าท่ีท่ีวางแผนร่วมงานกับองคก์ร 1, 2, 3 และ 4 ปี และ
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พนักงานบริการสว่นหนา้ที่วางแผนร่วมงานกับองคก์ร 5 ปี  มีความคิดเห็นตอ่ปัจจัยความสุขในการท างานด้านความมั่นใจ 

(Conviction) มากกวา่พนักงานบริการส่วนหน้าที่ท่ีวางแผนร่วมงานกับองค์กร 1, 2, 3 และ 4 ปีแสดงวา่จ านวนปีท่ีวางแผน

ร่วมงานกับองค์กรมีอิทธิผลต่อระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยความสุขในการท างานของพนักงานส่วนหน้าด้านวัฒนธรรม

องค์กร(Culture)  ด้านความผูกพันต่องาน (Commitment) และด้านความมั่นใจ (Conviction) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 แตจ่ านวนปีท่ีวางแผนร่วมงานกับองคก์รไม่มีอิทธิผลตอ่ระดับความคดิเห็นต่อปัจจัยความสุขในการท างานของ

พนักงานส่วนหนา้ด้านผลงาน (Contribution) และด้านความเชือ่ม่ัน(Conviction)อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ส่วนที่ 2.3 ระดับความคิดเห็นของพนักงานบริการส่วนหน้าต่อคุณลักษณะที่ส าคัญที่มีความส าคัญต่อ

ความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวม 

 ผลการศึกษาระดับความเห็นของพนักงานบริการส่วนหน้าต่อคุณลักษณะที่ส าคัญท่ีมีความส าคัญต่อความสุขใน

การท างานของบุคคลในภาพรวม คือ ความภาคภูมใิจ  ความไว้วางใจ  และ การได้รับการยอมรับ ซึ่งความคดิเห็นโดยรวม

อยู่ในระดับ เห็นดว้ย และ ค่อนขา้งเห็นดว้ย มีรายละเอยีดดังนี้ 

2.3.1 ระดับความคดิเห็นต่อปัจจัยด้านความภาคภูมิใจ (Pride) 

 ผลการศึกษา พบวา่ พนักงานบริการส่วนหน้ามีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อปัจจัยปัจจัยด้านความภาคภูมใิจ (Pride) 

โดยรวมอยูใ่นระดับค่อนข้างเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 5.37 โดยมีระดับความคิดเห็นในปัจจัยยอ่ยเห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วยและ

เฉยๆ ซึ่งสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ 

 1) ระดับความคดิเห็นในปัจจัยย่อยเห็นดว้ย ได้แก่ รูส้ึกภาคภูมิใจในอาชพีการให้บริการงานโรงแรม 

 2) ระดับความคิดเห็นในปัจจัยย่อยค่อนข้างเห็นด้วย ได้แก่ รู้สึกพึงพอใจในอาชีพการให้บริการงานโรงแรม

ประสบความส าเร็จในการท างานตามท่ีต้ังใจไว ้และมั่นใจว่าตนเองสามารถท างานได้ดีกวา่คนทั่วไป 

 3) ระดับความคิดเห็นในปัจจัยย่อยเฉยๆ ได้แก่ไม่มปัีญหาเกี่ยวกับการท างานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนท่ีวางไว้ 

 2.3.2 ระดับความคดิเห็นต่อปัจจัยด้านความไว้วางใจ (Trust) 

 ผลการศึกษา พบว่า พนักงานบริการส่วนหน้ามีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อปัจจัยปัจจัยด้านความไว้วางใจ  (Trust) 

โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 5.55 โดยมีระดับความคิดเห็นในปัจจัยย่อยเห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วยและเฉยๆ  

ซึ่งสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ 

 1) ระดับความคิดเห็นในปัจจัยย่อยเห็นด้วย ได้แก่ สวัสดิการขององค์กรมีความส าคัญต่อตนเองและเชื่อมั่นใน

องคก์รท่ีตนท างาน 

 2) ระดับความคิดเห็นในปัจจัยย่อยคอ่นข้างเห็นดว้ย ได้แก่ การเดินทางไปท างานที่องค์กรมคีวามสะดวกและชอบ

สภาพแวดลอ้มขององค์กรท่ีท างานอยู่ 

 3) ระดับความคิดเห็นในปัจจัยย่อยเฉยๆ ได้แก่ไม่ได้ประสบความยุ่งยากในการแข่งขันการท างานกับเพื่อน

ร่วมงาน 
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 2.3.3 ระดับความคดิเห็นต่อปัจจัยด้านการได้รับการยอมรับ (Recognition) 

 ผลการศึกษา พบว่า พนักงานบริการส่วนหน้ามีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อปัจจัยปัจจัยด้านการได้รับการยอมรับ 

(Recognition) โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 4.56 โดยมีระดับความคิดเห็นในปัจจัยย่อยเห็นด้วยและ

ค่อนขา้งเห็นดว้ย ซึ่งสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ 

 1) ระดับความคิดเห็นในปัจจัยย่อยเห็นดว้ย ได้แก่ ไมไ่ด้เสียเวลาในการช่วยเหลอืเพื่อนร่วมงาน 

 2) ระดับความคิดเห็นในปัจจัยย่อยค่อนข้างเห็นด้วย ได้แก่ มั่นใจว่าศักยภาพของตนสามารถท างานได้หลาย

หน้าที่ชอบความท้าทายในท่ีท างานรู้สึกพึงพอใจในคุณภาพชีวติความส าเร็จในงานของคุณได้รับการยอมรับ และงานท่ีท า

อยู่ในปัจจุบันเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความสุขในการท างานของพนักงานบริการส่วนหนา้ 

ส่วนที3่.1 ระดับของศักยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้ (Achieving your Potential)  

 ผลการศึกษาระดับองศักยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงสุดสูงได้  (Achieving your Potential)  

ของพนักงานบริการส่วนหน้าโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.19 โดยมีระดับความคิดค่อนข้างเห็น

ด้วยในทุกปัจจัยย่อย ซึ่งสามารถเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปนอ้ย คือ  

 1) อธิบายถึงจุดแข็ง และข้อดีของการท างานของตนเองได้ 

 2) ชอบค้นควา้และเรียนรู้ทักษะการท างานและความรูใ้หม่ๆ  

 3) ใชทั้กษะในการท างานที่หลากหลาย 

 4) รู้สกึว่ามพีลังในการท างาน 

 5) สามารถชนะอุปสรรคและความทา้ทายต่างๆในการท างานได้ 

 ส่วนที่ 3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของพนักงานบริการส่วนหน้าต่อ

ระดับของคุณลักษณะส าคัญที่มคีวามส าคัญต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมกับปัจจัยความสุขใน

การท างานด้านต่างๆ 

 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของพนักงานบริการส่วนหน้าต่อ

คุณลักษณะส าคัญท่ีมีความส าคัญต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมกับปัจจัยความสุขในการท างานด้าน

ตา่งๆมรีายละเอยีดดังนี้ 

 3.2.1 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอสิระ คือ ปัจจัยความสุขด้านผลงาน (Contribution) กับตัวแปร

ตาม คือ ความภาคภูมิใจ ความไว้วางใจ และการได้รับการยอมรับพบว่าปัจจัยด้านผลงานมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ

คุณลักษณะส าคัญท่ีมีความส าคัญต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวม โดยมีความสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.737 

และระดับของคุณลักษณะส าคัญท่ีมคีวามส าคัญตอ่ความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมจะผันแปรตามปัจจัยด้าน

ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 54.4 ส่วนท่ีเหลอือกีร้อยละ 45.6 เป็นผลมาจากปัจจัยด้านอื่นๆ เมื่อพิจารณาจากค่านัยส าคัญทาง

สถิติ (ค่า Sig) พบว่า ปัจจัยความสุขในการท างานด้านมีผลต่อความภาคภูมิใจ ความไว้วางใจ การได้รับการยอมรับ  

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับต่ ากว่า 0.05 และจากค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย พบว่า ความไว้วางใจสามารถท านาย
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ปัจจัยความสุขในการท างานด้านผลงานได้มากท่ีสุด (β = 0.467 ) รองลงมาคือ ความภาคภูมิใจ (β = 0.162) และการ

ได้รับการยอมรับ (β = 0.142 ) 

 3.2.2  จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยความสุขดา้นความเชื่อม่ัน (Conviction) กับตัว

แปรตาม คือ ความภาคภูมิใจ ความไว้วางใจ และการได้รับการยอมรับพบวา่ปัจจัยด้านผลงานมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก

กับคุณลักษณะส าคัญท่ีมีความส าคัญต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมโดยมีความสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 

0.724 และระดับของคุณลักษณะส าคัญท่ีมีความส าคัญต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมจะผันแปรตาม

ปัจจัยด้านผลงาน คิดเป็นร้อยละ 52.5 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 47.5  เป็นผลมาจากปัจจัยด้านอื่นๆ เมื่อพิจารณาจากค่า

นัยส าคัญทางสถิติ (ค่า Sig) พบว่า ปัจจัยความสุขในการท างานต่อความภาคภูมิใจ ความไว้วางใจ การได้รับการยอมรับ 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับต่ ากว่า 0.05 และจากค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย พบว่า ความไว้วางใจสามารถท านาย

ปัจจัยความสุขในการท างานด้านผลงานได้มากท่ีสุด (β = 0.467 ) รองลงมาคือ ความภาคภูมิใจ (β = 0.162) และการ

ได้รับการยอมรับ (β = 0.142 ) 

 3.2.3 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยความสุขด้านวัฒนธรรมองค์กร (Culture) 

กับตัวแปรตาม คือ ความภาคภูมิใจ ความไว้วางใจ และการได้รับการยอมรับพบว่าปัจจัยด้านผลงานมีความสัมพันธ์ใน  

เชิงบวกกับคุณลักษณะส าคัญท่ีมีความส าคัญต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมโดยมีความสัมพันธ์ (R) 

เท่ากับ 0.841 และระดับของคุณลักษณะส าคัญท่ีมีความส าคัญต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมจะผันแปร

ตามปัจจัยด้านผลงาน คิดเป็นร้อยละ 70.7 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 29.3 เป็นผลมาจากปัจจัยด้านอื่นๆ เมื่อพิจารณาจาก

ค่านัยส าคัญทางสถิติ (ค่า Sig) พบว่า ปัจจัยความสุขในการท างานด้านวัฒนธรรมองค์กรมีผลต่อความภาคภูมิใจ  

ความไว้วางใจ การได้รับการยอมรับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับต่ ากว่า 0.05 และจากค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย 

พบว่า ความภาคภูมิใจสามารถท านายปัจจัยความสุขในการท างานด้านวัฒนธรรมองค์กร (β = 0.397 ) รองลงมา คือ 

ความไวว้างใจ (β = 0.351) และการได้รับการยอมรับ (β = 0.149) 

 3.2.4 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยความสุขด้านความผูกพันต่องาน 

(Commitment) กับตัวแปรตาม คือ ความภาคภูมิใจ ความไว้วางใจ และการได้รับการยอมรับพบว่าปัจจัยด้านผลงานมี

ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับคุณลักษณะส าคัญท่ีมีความส าคัญต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมโดยมี

ความสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.856  และระดับของคุณลักษณะส าคัญท่ีมีความส าคัญตอ่ความสุขในการท างานของบุคคลใน

ภาพรวมจะผันแปรตามปัจจัยดา้นผลงาน คิดเป็นร้อยละ 73.4  ส่วนท่ีเหลอือกีรอ้ยละ 26.6  เป็นผลมาจากปัจจัยดา้นอื่นๆ 

เมื่อพิจารณาจากค่านัยส าคัญทางสถิติ (ค่า Sig) พบวา่ ปัจจัยความสุขในการท างานด้านความผูกพันตอ่งาน มผีลตอ่ความ

ภาคภูมิใจ ความไวว้างใจ อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับต่ ากว่า 0.05 และจากค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย พบวา่ ความ

ความไว้วางใจสามารถท านายปัจจัยความสุขในการท างานด้านความผูกพันต่องาน (β = 0.437 ) รองลงมา คือ ความ

ภาคภูมใิจ  (β = 0.395) และการได้รับการยอมรับ (β = 0.062)    

3.2.5 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยความสุขด้านความมั่นใจ (Confidence) กับตัว

แปรตาม คือ ความภาคภูมิใจ ความไว้วางใจ และการได้รับการยอมรับพบวา่ปัจจัยด้านผลงานมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก

กับคุณลักษณะส าคัญท่ีมีความส าคัญต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมโดยมีความสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 
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0.833 และระดับของคุณลักษณะส าคัญท่ีมีความส าคัญต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมจะผันแปรตาม

ปัจจัยด้านผลงาน คิดเป็นร้อยละ 69.4 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 30.6 เป็นผลมาจากปัจจัยด้านอื่นๆ เมื่อพิจารณาจากค่า

นัยส าคัญทางสถิติ (ค่า Sig) พบว่า ปัจจัยความสุขในการท างานด้านความมั่นใจ มีผลต่อความภาคภูมิใจ ความไว้วางใจ 

การได้รับการยอมรับ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับต่ ากว่า 0.05 และจากค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย พบว่า ความ

ภาคภูมิใจสามารถท านายปัจจัยความสุขในการท างานด้านความมั่นใจ (β = 0.734) รองลงมา คือ การได้รับการยอมรับ 

(β = 0.256 ) และความภาคภูมใิจ (β = 0.734 ) 

ส่วนที่ 3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของพนักงานบริการส่วนหน้าต่อ

ระดับของศักยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถงึจุดสงูสดุได้กับคณุลกัษณะส าคัญทีม่คีวามส าคัญต่อความสุข

ในการท างานของบุคคลในภาพรวม 

 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งตัวแปรค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของพนักงานบริการส่วนหน้าตอ่ระดับของ

ศักยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้กับคุณลักษณะส าคัญที่มคีวามส าคัญตอ่ความสุขในการท างานของ

บุคคลในภาพรวม มรีายละเอยีดดังนี้ 

 3.3.1 จากการศึกษาความส าคัญระหว่างตัวแปรอิสระคือ คุณลักษณะส าคัญท่ีมีความส าคัญต่อความสุขในการ

ท างานของบุคคลในภาพรวมด้านความภาคภูมิใจ (Pride) กับตัวแปรตามคือ ระดับของศักยภาพและสมรรถนะในการ

ท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้ พบว่ามีความภาคภูมิใจมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับระดับของศักยภาพและสมรรถนะในการ

ท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้ โดยมีความสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.68  และระดับของคุณลักษณะส าคัญท่ีมีความส าคัญต่อ

ความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมจะผันแปรตามปัจจัยด้านผลงาน คิดเป็นร้อยละ 49  ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 51  

เป็นผลมาจากปัจจัยด้านอื่นๆ เมื่อพิจารณาจากค่านัยส าคัญทางสถิติ (ค่า Sig) พบว่า ความภาคภูมิใจมีผลต่อระดับ

ศักยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้อย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับต่ ากว่า 0.05 ความภาคภูมิใจสามารถ

ท านายระดับศักยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถงึจุดสูงสุดได้ (β = 1.374) 

 3.3.2 จากการศึกษาความส าคัญระหว่างตัวแปรอสิระคือ คุณลักษณะส าคัญท่ีมีความส าคัญต่อความสุขในการ

ท างานของบุคคลในภาพรวมดา้นความไวว้างใจ (Trust)  กับตัวแปรตามคอื ระดับของศักยภาพและสมรรถนะในการท างาน

ให้ถงึจุดสูงสุดได้ พบวา่มีความภาคภูมิใจมีความสัมพันธ์ในเชงิบวกกับระดับของศักยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถงึ

จุดสูงสุดได้โดยมีความสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.74  และระดับของคุณลักษณะส าคัญท่ีมีความส าคัญต่อความสุขในการ

ท างานของบุคคลในภาพรวมจะผันแปรตามปัจจัยดา้นผลงาน คิดเป็นร้อยละ 55  ส่วนท่ีเหลอือีกร้อยละ 45 เป็นผลมาจาก

ปัจจัยด้านอื่นๆ เมื่อพิจารณาจากค่านัยส าคัญทางสถิติ (ค่า Sig) พบว่า ความความไว้วางใจมีผลต่อระดับศักยภาพและ

สมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้อย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับต่ ากว่า 0.05 และจากค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย 

พบวา่ ความไวว้างใจสามารถท านายระดับศักยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถงึจุดสูงสุดได้ (β = 1.508) 

 3.3.3 จากการศึกษาความส าคัญระหว่างตัวแปรอิสระคือ คุณลักษณะส าคัญท่ีมีความส าคัญตอ่ความสุขในการ

ท างานของบุคคลในภาพรวมด้านการได้รับการยอมรับ (Recognition)  กับตัวแปรตามคือ ระดับของศักยภาพและ

สมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้ พบว่ามีความภาคภูมิใจมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับระดับของศักยภาพและ

สมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้โดยมีความสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.59  และระดับของคุณลักษณะส าคัญท่ีมี
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ความส าคัญต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมจะผันแปรตามปัจจัยด้านผลงาน คิดเป็นร้อยละ 35 ส่วนท่ี

เหลอือกีร้อยละ 65  เป็นผลมาจากปัจจัยด้านอื่นๆ เมื่อพิจารณาจากค่านัยส าคัญทางสถิต ิ(ค่า Sig) พบวา่ การได้รับการ

ยอมรับ มีผลต่อระดับศักยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้อย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับต่ ากว่า 0.05 และ

จากค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย พบว่า การได้รับการยอมรับ สามารถท านายระดับศักยภาพและสมรรถนะในการท างานให้

ถึงจุดสูงสุดได้ (β = 1.269 ) 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความคดิเห็นของการท างานอย่างมีความสุขและผลิตภาพในการท างาน 

 ผลการศึกษาความรู้สึกของพนักงานบริการส่วนหน้าต่อการท างานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

พบวา่ พนักงานบริการส่วนหนา้มีความรู้สึกวา่ท างานท่ีได้รับมอบหมายได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 51-75 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็น

ร้อยละ 71.3 โดยค่าเฉลี่ยความรู้สึกของพนักงานบริการส่วนหน้าต่อการท างานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ของพนักงานบริการส่วนหน้า คือ 82.21 เปอร์เซ็นต ์

 ผลการศึกษาความรู้สึกของพนักงานบริการส่วนหน้าต่อเวลาท่ีรู้สึกมีความสุข ไม่มีความสุข และรู้สึกเฉยๆ  

พบวา่ พนักงานบริการส่วนหน้ารู้สกึมีความสุขคดิเป็น 68.28 เปอร์เซ็นต์ 

 ผลการศึกษาความรู้สึกของพนักงานบริการส่วนหน้าต่อเวลาท่ีรู้สึกมีแรงกระตุ้น หมดเร่ียวแรง และรู้สึกเฉยๆ  

ในการท างานพบวา่ พนักงานบริการส่วนหน้ารู้สกึมีแรงกระตุน้คิดเป็น 61.03 เปอร์เซ็นต์  

 ผลการศึกษาความรู้สึกของพนักงานบริการส่วนหน้าต่อเวลาที่รู้สึกวา่ยุ่งมาก ไม่ยุ่งเลย หรือเฉยๆ ในการท างาน 

พบวา่ พนักงานบริการส่วนหน้ารู้สกึยุ่งมากคิดเป็น 64.33 เปอร์เซ็นต์  

 ผลการศึกษาความรู้สึกของพนักงานบริการส่วนหน้าต่อสิ่งท่ีชอบเมื่อคิดถึงสิ่งท่ีท าในท่ีท างาน พบว่า พนักงาน

บริการส่วนหน้ารู้สกึชอบในสิ่งท่ีท าในท่ีท างานคิดเป็น 76-100 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 59.40  

 ผลการศกึษาเกี่ยวกับทัศนคตขิองพนักงานบริการส่วนหน้าต่อความสุขในการท างาน พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถาม

มรีะดับความคิดเห็นต่อทัศนคติความสุขโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย = 3.92) เมื่อแปลงผลจากค่าเฉลี่ย เพื่อวัด

ระดับความสุขในการท างาน ของพนักงานบริการส่วนหน้าอยู่ในระดับความสุขในการท างานสูง โดยมีระดับความคิดเห็นใน

ระดับเห็นดว้ย ได้แก่ โดยปกติแล้วคุณเป็นคนท่ีมีความสุขมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.03) อยูใ่นระดับเห็นดว้ย รองลงมาคือ คนบาง

คนเป็นคนท่ีมีความสุขได้เสมอ พวกเขาสามารถมีความสุขกับชีวิตได้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและสามารถเอาตัวรอดได้  

ทุกสถานการณ์ (ค่าเฉลี่ย = 4.00) อยูใ่นระดับเห็นดว้ย คนบางคนไมม่คีวามสุขเท่าท่ีควร พวกเขานา่จะมคีวามสุขมากกว่า

นี้ ถ้าหากว่าไม่ท าตัวหดหู่ไร้ก าลังใจ(ค่าเฉลี่ย = 3.96) อยู่ในระดับเห็นด้วย หากเปรยีบเทียบกับคนอ่ืนๆ คุณคิดวา่ตนเองมี

ความสุขมากกว่าเพ่ือนร่วมงาน (คา่เฉลี่ย = 3.70) อยูใ่นระดับเห็นดว้ย ตามล าดับ 

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทัศนคติของพนักงานบริการส่วนหน้าต่อความสุขในการท างาน จ าแนกตามอายุ 

แผนกที่ปฏบัิตงิาน และอายุงาน พบวา่ 

 1. ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21-30 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาพรวมทัศนคติของพนักงานบริการส่วนหน้า

ตอ่ความสุขในการท างาน อยูใ่นระดับ เห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย = 3.98) แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21-30 ปี มีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับ ภาพรวมทัศนคติของพนักงานบริการส่วนหน้าต่อความสุขในการท างาน อยู่ระดับความสุขในการท างานสูง

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดปัจจัยย่อย พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21-30 ปี มีความคิดเห็นในระดับ
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เห็นด้วย ได้แก่ คนบางคนเป็นคนท่ีมีความสุขได้เสมอ พวกเขาสามารถมีความสุขกับชีวิตได้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและ

สามารถเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์ (ค่าเฉลี่ย = 4.17)รองลงมา คือ โดยปกติแล้วคุณเป็นคนท่ีมีความสุขมาก (ค่าเฉลี่ย 

= 4.11) คนบางคนไม่มคีวามสุขเท่าที่ควร พวกเขาน่าจะมคีวามสุขมากกวา่นี้ ถ้าหากว่าไมท่ าตัวหดหู่ไร้ก าลังใจ(ค่าเฉลี่ย = 

3.95)และหากเปรียบเทียบกับคนอ่ืนๆ คุณคิดวา่ตนเองมีความสุขมากกวา่เพ่ือนร่วมงาน(ค่าเฉลี่ย = 3.67)ตามล าดับ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมอีายุ 31-40 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาพรวมทัศนคติของพนักงานบริการส่วนหน้าต่อ

ความสุขในการท างาน อยู่ในระดับ เห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย = 3.89) แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31-40 ปี มีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับ ภาพรวมทัศนคติของพนักงานบริการส่วนหน้าต่อความสุขในการท างาน อยู่ระดับความสุขในการท างานสูง

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดปัจจัยย่อย พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31-40 ปีมีความคิดเห็นในระดับ

เห็นด้วย คือคนบางคนไม่มีความสุขเท่าท่ีควร พวกเขาน่าจะมีความสุขมากกว่านี้ ถ้าหากว่าไม่ท าตัวหดหู่ไร้ ก าลังใจ

(ค่าเฉลี่ย = 3.98)โดยปกติแล้วคุณเป็นคนท่ีมีความสุขมาก(ค่าเฉลี่ย = 3.96) คนบางคนเป็นคนท่ีมีความสุขได้เสมอ พวก

เขาสามารถมีความสุขกับชีวิตได้ ไม่วา่อะไรจะเกิดขึ้นและสามารถเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ(์ค่าเฉลี่ย = 3.87) และหาก

เปรียบเทียบกับคนอ่ืนๆ คุณคิดวา่ตนเองมีความสุขมากกวา่เพ่ือนร่วมงาน(ค่าเฉลี่ย = 3.77) ตามล าดับ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมอีายุ 41-50 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาพรวมทัศนคติของพนักงานบริการส่วนหน้าต่อ

ความสุขในการท างาน อยู่ในระดับ เห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย = 3.80) แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ปี มีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับ ภาพรวมทัศนคติของพนักงานบริการส่วนหน้าต่อความสุขในการท างาน อยู่ระดับความสุขในการท างานสูง

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดปัจจัยย่อย พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ปีมีความคิดเห็นในระดับ

เห็นด้วย ได้แก่คนบางคนไม่มีความสุขเท่าท่ีควร พวกเขาน่าจะมีความสุขมากกว่านี้ ถ้าหากว่าไม่ท าตัวหดหู่ไร้ก าลังใจ

(ค่าเฉลี่ย = 3.94) รองลงมา คือโดยปกตแิล้วคุณเป็นคนท่ีมคีวามสุขมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.91) คนบางคนเป็นคนท่ีมีความสุข

ได้เสมอ พวกเขาสามารถมีความสุขกับชีวิตได้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและสามารถเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์ และหาก

เปรียบเทียบกับคนอ่ืนๆ คุณคิดวา่ตนเองมีความสุขมากกวา่เพ่ือนร่วมงาน (คา่เฉลี่ย = 3.67) ตามล าดับ 

 2. ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีปฏิบัติงานในแผนกต้อนรับส่วนหน้าส่วนหน้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาพรวมทัศนคติ

ของพนักงานบริการส่วนหน้าต่อความสุขในการท างาน อยู่ในระดับ เห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย = 3.82) แสดงว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามท่ีปฏิบัติงานในแผนกต้อนรับส่วนหนา้ส่วนหน้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาพรวมทัศนคติของพนักงานบริการ

ส่วนหนา้ตอ่ความสุขในการท างาน อยู่ระดับความสุขในการท างานสูงเมื่อพิจารณาในรายละเอียดปัจจัยย่อย พบว่า ปัจจัย

ยอ่ยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีปฏิบัตงิานในแผนกต้อนรับส่วนหน้าส่วนหน้ามีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย ได้แก่ คนบางคน

เป็นคนท่ีมีความสุขได้เสมอ พวกเขาสามารถมีความสุขกับชีวิตได้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและสามารถเอาตัวรอดได้ทุก

สถานการณ์ (ค่าเฉลี่ย = 3.93) รองลงมา คือ โดยปกตแิล้วคุณเป็นคนท่ีมีความสุขมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.89) คนบางคนไม่มี

ความสุขเท่าท่ีควร พวกเขาน่าจะมีความสุขมากกว่านี้ ถ้าหากว่าไม่ท าตัวหดหู่ไร้ก าลังใจ(ค่าเฉลี่ย = 3.83) และหาก

เปรียบเทียบกับคนอ่ืนๆ คุณคิดวา่ตนเองมีความสุขมากกวา่เพ่ือนร่วมงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.63) ตามล าดับ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีปฏิบัติงานในแผนกแม่บ้านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาพรวมทัศนคติของพนักงานบริการ

ส่วนหน้าต่อความสุขในการท างาน อยู่ในระดับ เห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย = 4.11) แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีปฏิบัติงานใน

แผนกแม่บ้านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาพรวมทัศนคติของพนักงานบริการส่วนหน้าต่อความสุขในการท างาน อยู่ระดับ

ความสุขในการท างานสูง เมื่อพิจารณาในรายละเอียดปัจจัยย่อย พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีปฏิบัติงานใน
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แผนกแม่บ้านมคีวามคิดเห็นในระดับเห็นด้วย ได้แก่ คนบางคนเป็นคนท่ีมคีวามสุขได้เสมอ พวกเขาสามารถมีความสุขกับ

ชวีิตได้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและสามารถเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์ (ค่าเฉลี่ย = 4.25) รองลงมา คือ โดยปกติแล้วคุณ

เป็นคนท่ีมีความสุขมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.15) และคนบางคนไม่มีความสุขเท่าท่ีควร พวกเขาน่าจะมีความสุขมากกว่านี้  

ถ้าหากว่าไม่ท าตัวหดหู่ไร้ก าลังใจ (ค่าเฉลี่ย = 4.14) และหากเปรียบเทียบกับคนอื่นๆ คุณคิดวา่ตนเองมีความสุขมากกว่า

เพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.90) ตามล าดับ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีปฏิบัติงานในแผนกอาหารและเคร่ืองดื่มมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาพรวมทัศนคติของ

พนักงานบริการสว่นหนา้ต่อความสุขในการท างาน อยู่ในระดับ เห็นดว้ย (ค่าเฉลี่ย = 3.91) แสดงวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ี

ปฏบัิตงิานในแผนกอาหารและเคร่ืองดื่มมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาพรวมทัศนคตขิองพนักงานบริการส่วนหนา้ตอ่ความสุข

ในการท างาน อยู่ระดับ ความสุขในการท างานสูงเมื่อพิจารณาในรายละเอียดปัจจัยย่อย พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบ

แบบสอบถามท่ีปฏิบัติงานในแผนกอาหารและเครื่องดื่มมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย ได้แก่ โดยปกตแิล้วคุณเป็นคนท่ีมี

ความสุขมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.08 )รองลงมา คือ คนบางคนไม่มีความสุขเท่าท่ีควร พวกเขาน่าจะมีความสุขมากกว่านี้  

ถ้าหากว่าไมท่ าตัวหดหู่ไร้ก าลังใจ (ค่าเฉลี่ย = 3.98) คนบางคนเป็นคนท่ีมีความสุขได้เสมอ พวกเขาสามารถมีความสุขกับ

ชวีิตได้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึน้และสามารถเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์ (ค่าเฉลี่ย = 3.90) และหากเปรียบเทียบกับคนอื่นๆ 

คุณคิดวา่ตนเองมีความสุขมากกวา่เพ่ือนร่วมงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.66) ตามล าดับ 

 3. ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุงาน น้อยกว่า 6 เดือน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาพรวมทัศนคติของพนักงาน

บริการส่วนหน้าต่อความสุขในการท างาน อยู่ในระดับ เห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย = 3.89) แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ

งาน น้อยกว่า 6 เดือนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาพรวมทัศนคติของพนักงานบริการส่วนหน้าต่อความสุขในการท างาน  

อยู่ระดับความสุขในการท างานสูงเมื่อพิจารณาในรายละเอียดปัจจัยย่อย พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ

งาน น้อยกว่า 6 เดือนมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย ได้แก่คนบางคนเป็นคนท่ีมีความสุขได้เสมอ พวกเขาสามารถมี

ความสุขกับชีวิตได้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและสามารถเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์  (ค่าเฉลี่ย = 4.08) รองลงมา คือ โดย

ปกติแลว้คุณเป็นคนท่ีมคีวามสุขมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.97)คนบางคนไม่มคีวามสุขเท่าที่ควร พวกเขานา่จะมีความสุขมากกว่า

นี้  

ถ้าหากว่าไมท่ าตัวหดหู่ไร้ก าลังใจ (ค่าเฉลี่ย = 3.95) และหากเปรียบเทียบกับคนอื่นๆ คุณคิดว่าตนเองมคีวามสุขมากกว่า

เพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.56) ตามล าดับ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุงาน 6-11 เดือน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาพรวมทัศนคติของพนักงานบริการส่วน

หน้าต่อความสุขในการท างาน อยูใ่นระดับ ค่อนข้างเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย = 5.35) แสดงวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุงาน 

6-11 เดือนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาพรวมทัศนคติของพนักงานบริการส่วนหน้าต่อความสุขในการท างาน อยู่ระดับ 

ความสุขการท างานค่อนข้างสูงเมื่อพิจารณาในรายละเอยีดปัจจัยย่อย พบวา่ ปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุงาน 

6-11 เดือนมคีวามคิดเห็นในระดับเห็นด้วย ได้แก่ โดยปกตแิล้วคุณเป็นคนท่ีมีความสุขมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.19)รองลงมา คือ 

คนบางคนไม่มีความสุขเท่าท่ีควร พวกเขาน่าจะมีความสุขมากกว่านี้ ถ้าหากว่าไม่ท าตัวหดหู่ไร้ก าลังใจ (ค่าเฉลี่ย = 4.18)

คนบางคนเป็นคนท่ีมีความสุขได้เสมอ พวกเขาสามารถมีความสุขกับชวีติได้ ไมว่า่อะไรจะเกิดขึ้นและสามารถเอาตัวรอดได้

ทุกสถานการณ์ (ค่าเฉลี่ย = 4.16) และหากเปรียบเทียบกับคนอื่นๆ คุณคิดว่าตนเองมีความสุขมากกว่าเพื่อนร่วมงาน

(ค่าเฉลี่ย = 3.89) 
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 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุงาน 1-2 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาพรวมทัศนคติของพนักงานบริการส่วนหนา้ต่อ

ความสุขในการท างาน อยู่ในระดับ เห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย = 4.04) แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุงาน 1-2 ปีมีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับ ภาพรวมทัศนคติของพนักงานบริการส่วนหน้าต่อความสุขในการท างาน อยู่ระดับ ความสุขในการท างาน

สูงเมื่อพิจารณาในรายละเอียดปัจจัยย่อย พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุงาน 1-2 ปีมีความคิดเห็นใน

ระดับเห็นด้วย ได้แก่คนบางคนเป็นคนท่ีมีความสุขได้เสมอ พวกเขาสามารถมคีวามสุขกับชวีิตได้ ไมว่า่อะไรจะเกิดขึน้$และ

สามารถเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์ (ค่าเฉลี่ย = 4.22) รองลงมา คือ โดยปกติแลว้คุณเป็นคนท่ีมีความสุขมาก (ค่าเฉลี่ย 

= 4.16)หากเปรียบเทียบกับคนอ่ืนๆ คุณคิดวา่ตนเองมคีวามสุขมากกว่าเพ่ือนร่วมงาน(ค่าเฉลี่ย = 3.91)และคนบางคนไม่มี

ความสุขเท่าท่ีควร พวกเขานา่จะมีความสุขมากกวา่นี ้ถ้าหากว่าไมท่ าตัวหดหู่ไรก้ าลังใจ(ค่าเฉลี่ย = 3.88)ตามล าดับ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุงาน 3-4 ปี มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาพรวมทัศนคตขิองพนักงานบริการส่วนหน้าต่อ

ความสุขในการท างาน อยู่ในระดับ เห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย = 3.55) แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุงาน 3-4 ปีมีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับ ภาพรวมทัศนคติของพนักงานบริการส่วนหน้าต่อความสุขในการท างาน อยู่ระดับความสุขในการท างานสูง

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดปัจจัยย่อย พบว่า ปัจจัยยอ่ยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมอีายุงาน 3-4 ปีมีความคิดเห็นในระดับ

เห็นด้วย ได้แก่โดยปกติแล้วคุณเป็นคนท่ีมีความสุขมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.76) รองลงมา คือ คนบางคนเป็นคนท่ีมีความสุขได้

เสมอ พวกเขาสามารถมีความสุขกับชีวิตได้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและสามารถเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์(ค่าเฉลี่ย = 

3.60)คนบางคนไม่มีความสุขเท่าท่ีควร พวกเขาน่าจะมีความสุขมากกว่านี้ ถ้าหากว่าไม่ท าตัวหดหู่ไร้ก าลังใจ(ค่าเฉลี่ย = 

3.48)และหากเปรียบเทียบกับคนอ่ืนๆ คุณคิดวา่ตนเองมีความสุขมากกวา่เพ่ือนร่วมงาน(ค่าเฉลี่ย = 3.36)ตามล าดับ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุงาน มากกวา่ 4 ปี มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาพรวมทัศนคติของพนักงานบริการส่วน

หน้าต่อความสุขในการท างาน อยู่ในระดับ เห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย = 5.54) แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมอีายุงาน มากกว่า 

4 ปีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาพรวมทัศนคติของพนักงานบริการส่วนหน้าต่อความสุขในการท างาน อยู่ระดับ ความสุขใน

การท างานสูง เมื่อพิจารณาในรายละเอียดปัจจัยย่อย พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุงาน มากกว่า 4 ปี 

มคีวามคิดเห็นในระดับเห็นด้วย ได้แก่คนบางคนไม่มีความสุขเท่าท่ีควร พวกเขานา่จะมีความสุขมากกว่านี ้ถ้าหากว่าไมท่ า

ตัวหดหูไ่ร้ก าลังใจ (ค่าเฉลี่ย = 3.99) รองลงมา คือ โดยปกติแล้วคุณเป็นคนท่ีมีความสุขมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.97) คนบางคน

เป็นคนท่ีมีความสุขได้เสมอ พวกเขาสามารถมีความสุขกับชีวิตได้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและสามารถเอาตัวรอดได้ทุก

สถานการณ์ (ค่าเฉลี่ย = 3.81) และหากเปรียบเทียบกับคนอื่นๆ คุณคิดว่าตนเองมีความสุขมากกว่าเพื่อนร่วมงาน 

(ค่าเฉลี่ย = 3.71)ตามล าดับ 

การอภิปรายผลการศึกษา ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 

1. อภปิรายผล 

การศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างานของพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษา

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ มีประเด็นท่ีส าคัญและ

น ามาอภิปรายได้ดังตอ่ไปนี้ 
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ส่วนที่ 1 ระดับความคดิเห็นต่อปัจจัยที่มผีลต่อความสุขในการท างาน 

ด้านผลงาน (Contribution) 

 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลตอ่ความสุขในการท างานด้านผลงาน พบว่า ในภาพรวมพนักงาน

บริการส่วนหน้ามคีวามคิดเห็นต่อปัจจัยดา้นผลงาน (Contribution) โดยรวมอยูใ่นระดับคอ่นข้างเห็นดว้ย โดยมีความคิดเห็น

เฉลี่ยมากท่ีสุดในด้านความมุ่งมั่นในการท างานให้ส าเร็จและเสร็จตามเป้าหมายท่ีวางแผนไว้ท้ังนี้อาจเป็นเพราะพนักงาน

บริการส่วนหนา้มีความรู้สกึว่าตนเองสามารถปฏบัิติงานได้อย่างบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวข้องตนและได้รับการตอบรับท่ีดใีน

ด้านการท างานจากหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน ในการสร้างความประทับแก่ผู้ท่ีมาใช้บริการของโรงแรม ซึ่งเป็นไปตาม

การให้ความหมายความสุขในท่ีท างาน ของ Alexander Kjerulf (2550) ท่ีกล่าวว่า ความสุขในการท างาน หมายถึง 

ความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ภายในจิตใจของบุคคลท่ีตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในการท างาน โดยท่ีบุคคล รับรู้ว่างานท่ีตนได้

กระท านั้นมีความส าคัญ มีคนเห็นคุณค่าของงานท่ีเรากระท า มีความรับผิดชอบต่องานท่ีกระท าแตกต่างจาก สุรัติพิมพ ์  

ถ้ าทอง (2554) ที่ได้ท าการศกึษาเร่ืองความสุขในการท างานของครูระดับประถมศกึษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถามศกึษาล าปางเขต 3 พบว่า ภาพรวมความสุขและระดับของศักยภาพและสมรรถนะในการท างานอย่างมีความสุข

อยู่ในระดับเห็นดว้ย 

 ด้านความเชื่อมั่น (Conviction) 

 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานด้านความเชื่อมั่น พบว่า ในภาพรวม

พนักงานบริการส่วนหน้ามีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านความเชื่อมั่น (Conviction) โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยความ

คิดเห็นท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ในด้านการมีความมั่นใจว่าตนเองมีศักยภาพในการท างานให้ส าเร็จ และมั่นใจว่างานท่ีท าส่ง

ตอ่ถึงความประทับใจของลูกค้า รองลงมาคือ มีแรงจูงใจในการท างานมั่นใจว่างานท่ีท าในแต่ละคร้ัง ตนมคีวามส าคัญต่อ

งานท่ีท า สามารถปรับตนเองเมื่อเผชิญกับปัญหาหรือความยุ่งยากในการท างานท้ังนี้อาจเป็นผลมาจากการท่ีพนักงาน

บริการส่วนหน้ามีความรู้สึกพึงพอใจและมีแรงจูงใจในการท างาน จนสามารถแสดงศักยภาพของตนเองในการท างานได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ Warr (อ้างถึงในฐิติมารินทร์บุญญะโรจน์, 2555: 6)   

ท่ีว่าความสุขในการท างานที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลท่ีตอบสนองตอ่เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในการท างานโดยท่ีบุคคลนัน้มี

ความร่ืนรมย์ในงาน (Arousal) เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีเกิดขึ้นในขณะท างาน โดยเกิดความสนับสนุนกับการท างานและ

ไม่มีความรู้สึกวิตกกังวลใดๆ ในการท างานอีกท้ังยังเป็นไปตามการให้นิยามของ iOpener (อ้างถึงในสุรัติพิมพ์ ถ้ าทอง, 

2554: 5) ได้ท่ีกล่าวไว้วา่ ความสุขในการท างาน หมายถึง การท่ีบุคคลรู้สกึมแีรงจูงใจในการท างานในทุกๆสภาพแวดลอ้ม

การท างาน การท่ีบุคคลจะมีความเชื่อมั่นนั้น ประกอบไปด้วยการมีแรงบันดาลใจในการท างาน บุคคลนั้นมีความเชื่อว่า 

ท างานได้อย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รูส้ึกยดืหยุน่เมื่อตอ้งเจอกับปัญหาต่างๆและรับรู้ว่างานท่ีท าอยู่นัน้ส่งผลดี

ต่อองค์กร สอดคล้องกับ สุรัติพิมพ์ ถ้ าทอง (2554) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ืองความสุขในการท างานของครูระดับ

ประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถามศึกษาล าปางเขต 3 พบว่า ภาพรวมความสุขและระดับของ

ศักยภาพและสมรรถนะในการท างานอย่างมคีวามสุขอยู่ในระดับเห็นดว้ย 
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 ด้านวัฒนธรรมองค์กร (Culture) 

 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานด้านวัฒนธรรมองค์กร พบว่า  

ในภาพรวมพนักงานบริการส่วนหนา้มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร (Culture) โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้าง

เห็นด้วย โดยความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดในประเด็นเกี่ยวกับการมีมิตรภาพท่ีดีกับเพื่อนพนักงานในโรงแรมการ  

ยกย่องตอ่คุณค่าของอาชพีการให้บริการงานโรงแรมศรัทธาในอาชพีการให้บริการงานโรงแรม เพ่ือนพนักงานในโรงแรมให้

ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานของท่านและสามารถเสนอความคิดเห็นหรือเสนอแนะ เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมของ

พนักงานได้อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากพนักงานบริการส่วนหน้ามีความรู้สกึว่าตนท างานในสภาพแวดลอ้มวัฒนธรรมองคก์ร

มีความเหมาะสมกับตนเอง ภายใต้สภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลซึ่ง

เป็นไปตามแนวคิดของ iOpener (อ้างถึงในสุรัติพิมพ์ ถ้ าทอง, 2554: 8) ท่ีกล่าวว่า การท่ีพิจารณาวา่ วัฒนธรรมองค์กรท่ี

เหมาะกับบุคลนัน้ ประกอบด้วย ความรู้สึกเพลิดเพลินในการท างาน ชื่นชอบเพื่อนร่วมงาน ชื่นชมตอ่คุณค่าขององค์กรของ

คุณ มีลักษณะพื้นฐานทางสังคมท่ีมีร่วมกันของกลุ่มคนอย่างยุติธรรมในการท างานและสามารถควบคุมกิจกรรมต่างๆ  

ในชีวิตประจ าวันของตนเองได้ประกอบกับ จรรยา ดาสา (2552) ท่ีกล่าวถึงความหมายของความสุขในท่ีท างานไว้ว่า 

ความสุขในการท างาน ถือว่าเป็นปัจจัยท่ีส าคัญอยา่งยิ่งท่ีท าให้การบริหารองค์กรเป็นไปได้ด้วยความราบร่ืน เนื่องจากการ

ท่ีคนในองค์กรมีความสุขจะเป็นการเพิ่มท้ังปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

ลดความเครียดและความขัดแย้ง ท าให้องค์กรเจริญก้าวหน้าและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จันทกฤต กฤตธรรม (2553) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ืองความสุขในการท างานพนักงาน 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชยีงใหม่ จ ากัด พบวา่ พนักงานมคีวามคิดเห็นตอ่ปัจจัยท่ีส่งผลตอ่ความสุขในการท างาน ในปัจจัย

ด้านคา่นิยมร่วมขององคก์รมากที่สุดเป็นล าดับ 1 

 ด้านความผูกพันต่องาน (Commitment) 

 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานด้านความผูกพันต่องาน พบว่า  

ในภาพรวมพนักงานบริการส่วนหน้ามีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านความผูกพันต่องาน (Commitment) โดยรวมอยู่ในระดับ

เห็นด้วยโดยความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ให้ความสนใจในการท างาน รองลงมาคือ มีความรู้สึกว่างานท่ีท ามี

คุณค่ามีความคิดและความรู้สึกเชิงบวกในการท างาน เพื่อนร่วมงานให้ความเคารพนับถือและ เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของ

ผู้บริหารโรงแรมท้ังนี้อาจเป็นเพราะการท่ีพนักงานบริการส่วนหน้ามีทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานประจ าวัน การต้อนรับ

ลูกค้าท่ีมาเข้าพัก และการมีสัมพันธภาพท่ีดีกับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน และผู้บริหาร ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ 

iOpener(อา้งถึงในสุรัตพิมิพ ์ถ้ าทอง, 2554: 5) ท่ีกลา่วไวว้า่ ความผูกพันต่องาน (Commitment) หมายถงึ ความรู้สกึผูกพัน

ตอ่งานและมีความสนใจในงานท่ีท า การได้ท าบางสิ่งบางอย่างท่ีมีคุณค่า มีความเชื่อม่ันในวิสัยทัศน์ขององคก์รมีความรู้สึก

และความคิดเชงิบวกในท่ีท างาน ซึ่งความเชื่อและความรู้สกึเหลา่นี้ยังส่งผลกระทบรวมท้ังสามารถสร้างแรงบันดาลใจและ

แรงส่งเสริมซึ่งกันและกันระหว่างบุคคล และเพื่อนร่วมงานได้อีกด้วย และยังสอดคล้องกับแนวคิดความสุขในการท างาน 

ของ Alexander Kjerulf (2550) ท่ีกล่าวว่า ความสุขในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลท่ี

ตอบสนองตอ่เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในการท างาน มีความภูมใิจในงาน ได้ท างานร่วมกับคนดีๆ รับรู้ว่างานท่ีตนได้กระท านัน้มี

ความส าคัญ มีคนเห็นคุณค่าของงานท่ีเรากระท าและมีความรู้สึกได้รับการกระตุ้นและเสริมพลังในการท างาน โดยมี  



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                    ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 (เมษายน – มถิุนายน  2559) 

 

Vol. 2 No. 2 (April – June  2016)   172 

 

ผลการศึกษาสอดคล้องกับ สุภณัฐ โอ่งวัลย์ (2554)ได้ท าการศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างานของพนักงานเครือ 

รอยัลล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า พนักงานเครือรอยัลล้านนาจังหวัดเชียงใหม่มีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีก่อให้เกิด

ความสุขในการท างานอยู่ในระดับมากต่อปัจจัยดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านความสัมพันธ์ในท่ีท างาน 

ด้านความม่ันใจ (Confidence) 

 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานด้านความผูกพันต่องาน พบว่า  

ในภาพรวมพนักงานบริการส่วนหน้ามคีวามคิดเห็นต่อปัจจัยดา้นความมั่นใจ (Confidence) โดยรวมอยูใ่นระดับคอ่นข้างเห็น

ด้วยโดยความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ อาชีพการให้บริการงานโรงแรมมีความเหมาะสมกับบุคลิกภาพคุณ 

รองลงมา คือรู้สึกว่าได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ี และไม่อยากลาออกจากอาชีพการให้บริการงานโรงแรม  

ท้ังนีอ้าจเป็นผลมาจากการท่ีพนักงานบริการส่วนหนา้มีความมั่นใจและศรัทธาต่องานท่ีท า เป็นไปตามแนวคดิของ iOpener 

(อา้งถึงในสุรัตพิมิพ์ ถ้ าทอง, 2554: 8) ท่ีกลา่วว่าความรูส้ึกของบุคคลท่ีมีความมั่นใจในตนเองและศรัทธาต่องานท่ีท า ท้ังนี้

ความมั่นใจประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ การท างานให้ส าเร็จลุล่วง มีความเชื่อมั่นในตนเองระดับสูง  

และเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเองในการท างานประกอบกับ Warr (อา้งถึงในฐิตมิารินทร์บุญญะโรจน์, 2555: 6) ท่ีอธิบาย

ถึงความพึงพอใจในงานและความกระตอืรือร้นในการท างานไวว้า่ เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีเกิดขึ้นในขณะท างานโดยเกิด

ความรู้สึกว่าอยากท างาน มีความตื่นตัวท างานได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว กระฉับกระเฉง มีชีวิ ตชีวาในการท างาน  

อันเป็นสิ่งท่ีจะก่อให้เกิดความมั่นใจการปฏบัิตงิานตอ่พนักงาน แตกตา่งจากผลการศึกษาของ จันทกฤต กฤตธรรม (2553) 

ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ืองความสุขในการท างานพนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จ ากัด พบว่า พนักงานมีความ

คิดเห็นต่อปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่ความสุขในการท างาน ในปัจจัยดา้นค่านยิมร่วมขององคก์รมากที่สุดเป็นล าดับ 1 

 ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่ส าคัญที่มีความส าคัญต่อความสุขในการท างานของบุคคล

ในภาพรวม 

ด้านความภาคภูมิใจ (Pride) 

 ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะท่ีส าคัญท่ีมีความส าคัญต่อความสุขในการท างานของ

บุคคลในภาพรวม พบว่าในภาพรวมพนักงานบริการส่วนหน้ามีระดับความคิดเห็นค่อนข้างเห็นด้วย โดยมีความคิดเห็น

เฉลี่ยมากที่สุด คือ รู้สึกภาคภูมิใจในอาชพีการให้บริการงานโรงแรมรองลงมาคือ รู้สึกพึงพอใจในอาชพีการให้บริการงาน

โรงแรมประสบความส าเร็จในการท างานตามท่ีตั้งใจไว้มั่นใจว่าตนเองสามารถท างานได้ดีกว่าคนท่ัวไป และไม่มีปัญหา

เกี่ยวกับการท างานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนท่ีวางไวเ้นื่องจากพนักงานส่วนหน้ายกย่องและให้เกียรตใินอาชีพงานบริการ

ของตนเอง ซึ่งความภาคภูมใิจ (Pride) หมายถึง ความภาคภูมิใจในงาน ตัวเอง และองค์กร โดยความภาคภูมิใจนั้นมาจาก

ระดับของผลงาน โดยบุคคลรับรู้ว่างานท่ีท ามีความหมาย ความรูส้ึกวา่ตนเองมีคุณค่า ตามแนวคิดของ iOpener (อา้งถึงใน

สุรัตพิิมพ์ ถ้ าทอง, 2554: 10) และเป็นไปตามแนวคิดความสุขในการท างานของ Warr (อ้างถึงในฐิติมารินทร์บุญญะโรจน์, 

2555: 6) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า ความสุขในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลท่ีตอบสนองต่อ

เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในการท างานโดยท่ีบุคคลนั้นมคีวามรู้สกึรื่นรมย์ในงาน 
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ด้านความไว้วางใจ (Trust) 

 ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะท่ีส าคัญท่ีมีความส าคัญต่อความสุขในการท างานของ

บุคคลในภาพรวม พบวา่ในภาพรวมพนักงานบริการส่วนหน้ามรีะดับความคดิเห็นดว้ย ซึ่งแสดงวา่พนักงานบริการส่วนหน้า

มคีวามไว้วางใจ ยกย่อง และ ชื่นชมในอาชีพการให้บริการงานโรงแรมและองค์กรของตนเอง โดยมคีวามคิดเห็นเฉลี่ยมาก

ท่ีสุด คือ สวัสดิการขององค์กรมีความส าคัญตอ่ตนเองรองลงมาคือ เช่ือมั่นในองค์กรท่ีตนท างาน การเดินทางไปท างานท่ี

องค์กรมีความสะดวก ชอบสภาพแวดล้อมขององค์กรท่ีท างานอยู่ และไม่ได้ประสบความยุ่งยากในการแข่งขันการท างาน

กับเพื่อนร่วมงานเป็นไปตามแนวคิดของ  iOpener (อ้างถึงในสุรัติพมิพ ์ถ้ าทอง, 2554: 10) ท่ีกล่าวว่า เมื่อบุคคลเกิดความ

ภูมิใจในงานแล้วก็จะมีความไว้วางใจและศรัทธาต่อองค์กร และส่งผลให้บุคคลนั้นอยากอยู่ท างานกับองค์กรไปอีกนาน  

ซึ่งความภาคภูมิใจในงาน ตัวเอง และองค์กร โดยความภาคภูมิใจนั้นมาจากระดับของผลงาน (Contribution) รับรู้ว่างานท่ี

ท ามีความหมาย ความรูส้ึกวา่ตนเองมีคุณค่า 

 ด้านการได้รับการยอมรับ (Recognition) 

 ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะท่ีส าคัญท่ีมีความส าคัญต่อความสุขในการท างานของ

บุคคลในภาพรวม พบว่า ในภาพรวมพนักงานบริการส่วนหน้าส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นค่อนข้างเห็นด้วยโดยมีความ

คิดเห็นเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ไม่ได้เสียเวลาในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน รองลงมาคือ มั่นใจว่าศักยภาพของตนสามารถ

ท างานได้หลายหน้าท่ีชอบความท้าทายในท่ีท างานรู้สึกพึงพอใจในคุณภาพชีวิต  ความส าเ ร็จในงานของคุณได้รับการ

ยอมรับ และ งานท่ีท าอยู่ในปัจจุบันเป็นไปตามแผนท่ีวางไวซ้ึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ iOpener (อา้งถึงในสุรัตพิมิพ ์

ถ้ าทอง, 2554: 10) ท่ีกล่าวว่าการได้รับการยอมรับ (Recognition) เป็นการแสดงถึงการได้รับการเคารพจากเพื่อนร่วมงาน 

หัวหน้าในองค์กร ที่แสดงถึงการมองคุณค่าและผลงานของบุคคลนั้น ซึ่งการท่ีบุคคลได้รับการยอมรับเป็นผลมาจากอายุ 

และความก้าวหนา้ ของต าแหนง่งาน หากบุคคลนั้น ได้รับการยอมรับมากขึ้น ผลิตภาพในการท างานก็จะมีมากขึน้เชน่กัน 

 ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นต่อระดับของศักยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้ 

(Achieving your Potential) 

 ผลการศึกษา พบว่า  ในภาพรวมพนักงานบริการส่วนหน้าส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อระดับของศักยภาพ

และสมรรถนะในการท างานให้ถงึจุดสูงสุดได้ (Achieving your Potential) อยู่ในระดับคอ่นข้างเห็นดว้ย ทัง้นี้มคีวามคิดเห็นท่ี

มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ อธิบายถึงจุดแข็ง และข้อดีของการท างานของตนเองได้ รองลงมาคือ ชอบค้นควา้และเรียนรู้ทักษะ

การท างานและความรู้ใหม่ๆ ใช้ทักษะในการท างานท่ีหลากหลายรู้สึกว่ามพีลังในการท างานและสามารถชนะอุปสรรคและ

ความท้าทายตา่งๆ ในการท างานได้แสดงให้เห็นว่า พนักงานบริการส่วนหน้ามรีะดับความสุขในการท างานสูง สามารถที่จะ

เพิ่มเติมและพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพและสมรรถนะในการท างานเพิ่มขึ้นได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ iOpener (อ้างถึง

ในสุรัตพิิมพ์ ถ้ าทอง, 2554: 11) ท่ีวา่ ระดับความสุขและความสามารถในการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะในการท างาน

ให้ถึงจุดสูงสุดได้หรือไม่นั้นแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล โดยการวัดระดับจากการท่ีบุคคลนั้น รู้สึกมีพลังในการท างาน 

ได้ใชทั้กษะหลากหลายในการท างาน ได้แสดงออกถึงจุดแข็งและข้อดีของตนเอง ได้เรียนรู้ทักษะในการท างานและสามารถ

เอ า ช น ะ อุ ป ส ร ร ค  ค ว า ม ท้ า ท า ย ต่ า ง ๆ  ใ น ก า ร ท า ง า น ไ ด้  แ ล ะ บุ ค ค ล ท่ี มี ค ว า ม สุ ข ท่ี สุ ด  

เมื่อเปรียบเทียบกับคนท่ีมีความสุขน้อยกว่าในการท างาน พบว่า ได้รับการสนับสนุนมากกว่า 23% ได้รับความเชื่อใน
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มากกว่า 13% ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้มากกว่า 30%  มีความรับผิดชอบมากกวา่ 38%  มีความมั่นใจมากกว่า 

40% และคิดวา่ตนเองสามารถพัฒนาศักยภาพท่ีมีอยูไ่ด้มากกวา่ 40% นอกจากนั้นพวกเขายังได้ความภาคภูมิใจและความ

เชื่อมั่นมากกว่า 33% และได้รับความยอมรับนับถือมากกวา่ 50%  นอกจากนี้ การใช้จุดแข็งท่ีมีอยูไ่ม่ใช่ข้อส าคัญพื้นฐาน

ของการมีความสุขในการท างาน การมีแรงบันดาลใจ การท าในสิ่งยาก การเอาชนะความท้าทาย และการได้บรรลุ

เป้าหมายเป็นสิ่งท่ีส าคัญกว่าในการท าสิ่งเหล่านี้ซึ่งจะต้องมีการจ ากัดจุดออ่นด้วยการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ซึ่งจะเป็น

สิ่งท่ีสามารถท าให้มคีวามสุขในการท างานได้โดยรวมมากกวา่ 

 ส่วนที่ 4 ความคดิเห็นของการท างานอย่างมีความสุขและผลิตภาพในการท างาน 

 1.  ประสิทธิภาพในการท างาน 

 ผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริการส่วนหน้าส่วนใหญ่ร้อยละ 71.3 มีความรู้สึกว่าสามารถท างานท่ีได้รับ

มอบหมายได้เต็มประสิทธิภาพคิดเป็น 51-75 เปอร์เซ็นต์ แสดงวา่พนักงานบริการส่วนหนา้สามารถท างานได้ส าเร็จตามท่ี

ตัง้ใจไวร้ะดับหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการผลิตของ iOpener (อา้งถึงในสุรัตพิมิพ ์ถ้ าทอง

, 2554: 11) ท่ีว่า บุคคลท่ีมีความสุขท่ีสุดสามารถมีผลงานต่อสัปดาห์ มากกว่าคนท่ีมีความสุขน้อยกวา่ถึง 47% ซึ่งนั่นมคี่า

เท่ากับผลของการท างานล่วงเวลาและเศษหนึ่งส่วนสี่ของอาทติย์ 

 2.  ความกระตือรือร้นในการท างาน 

 ผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริการส่วนหน้าส่วนใหญ่รู้สึกมีแรงกระตุ้นในการท างานคิดเป็น  61.03 เปอร์เซ็นต ์

รองลงมาคือ รู้สึกหมดเร่ียวแรงคิดเป็น 21.91 เปอร์เซ็นต์ และรู้สึกเฉยๆ 17.09 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ และมีความรู้สึกว่า

การท างานนั้นไม่ยุง่เลย คิดเป็น 19.99 เปอร์เซ็นต์ความรู้สึกวา่การท างานน้ันมียุง่มาก คิดเป็น 64.33 เปอร์เซ็นต์และรู้สึก

เฉยๆในการท างาน คิดเป็น 15.88 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ สอดคล้องกับผลงานวจิัยเกี่ยวกับความกระตอืรือร้นของบุคคลท่ี

มคีวามของ iOpener (อา้งถึงในสุรัติพิมพ์ ถ้ าทอง, 2554: 11) ท่ีวา่ บุคคลมีความสุขท่ีสุด เมื่อเทียบกับคนท่ีมีความสุขน้อย

กว่าในการท างาน จะพบว่ามีความกระตือรือร้นมากกว่า 180% ซึ่งไม่เพียงส่งผลกระทบอย่างมากต่องานท่ีท า  

แตย่ังกระทบกับความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานอื่นๆด้วย 

 3.  บุคคลที่มีความสุขและทัศนคติต่อความสุข 

 ผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริการส่วนหน้าส่วนใหญ่ รู้สึกว่าตนเองมีความสุขคิดเป็น  68.28 เปอร์เซ็นต ์

รองลงมาคือ ไม่มีความสุขคิดเป็น 17.76 เปอร์เซ็นต์ และรู้สึกเฉยๆคิดเป็น 13.92 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ค่าเฉลี่ย  

เมื่อคิดถึงสิ่งท่ีท าในท่ีท างาน มีสิ่งท่ีชอบคิดเป็น 75.87 เปอร์เซ็นต์ สอดคล้องกับผลงานวิจัยเกี่ยวกับความกระตือรือร้น

ของบุคคลท่ีมีความของ iOpener (อ้างถึงในสุรัตพิิมพ์ ถ้ าทอง, 2554: 11) ท่ีว่าบุคคลท่ีมีความสุขท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบกับ

คนท่ีมีความสุขน้อยกว่าในการท างาน พบว่า ได้รับการสนับสนุนมากกว่า 23% ได้รับความเชื่อในมากกว่า 13% ปรับตัว

เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้มากกวา่ 30%  มคีวามรับผิดชอบมากกวา่ 38%  มคีวามมั่นใจมากกว่า 40% และคิดวา่ตนเอง

สามารถพัฒนาศักยภาพท่ีมีอยู่ได้มากกวา่ 40% นอกจากนัน้พวกเขายังได้ความภาคภูมใิจและความเชื่อมั่นมากกวา่ 33% 

และได้รับความยอมรับนับถือมากกว่า 50% อีกด้วยนอกจากนี้ยังพบว่า ลูกจ้างท่ีมีความสุขกว่าสามารถรับการแข่งขันได้

มากกวา่ลูกจ้างท่ีไม่มีความสุขถึง 18% และสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายได้มากกว่าลูกจ้างท่ีไมม่ีความสุขถึง 33% และจาก

การศึกษาพบว่า พนักงานบริการส่วนหนา้ส่วนใหญ่มรีะดับความคิดเห็นต่อทัศนคตติ่อความสุขโดรวมอยู่ในระดับค่อนข้าง
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เห็นด้วย สามารถจ าแนกตามความคิดเห็นได้ดังนี้  โดยปกติแล้วคุณเป็นคนท่ีมีความสุขมาก รองลงมาคือ คนบางคนเป็น

คนท่ีมีความสุขได้เสมอ พวกเขาสามารถมีความสุขกับชีวิตได้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและสามารถเอาตัวรอดได้ทุก

สถานการณ์ คนบางคนไม่มีความสุขเท่าที่ควร พวกเขาน่าจะมีความสุขมากกวา่นี้ ถ้าหากว่าไม่ท าตัวหดหู่ไร้ก าลังใจ และ 

หากเปรียบเทียบกับคนอ่ืนๆ คุณคิดว่าตนเองมีความสุขมากกว่าเพื่อนร่วมงานสอดคล้องกับผลงานวจิัยเกี่ยวกับบุคคลท่ีมี

ความสุขของ iOpener (อ้างถึงในสุรัติพิมพ์ ถ้ าทอง, 2554: 11) ท่ีว่า หากบุคคลมีความสุขในการท างานอย่างแท้จริง  

จะพบว่า ตนมีความศรัทธาในตนเองมากกว่าคนท่ีไม่มีความสุขในการท างาน 23% ซึ่งสิ่งนี้ได้มาจากการประสบ

ความส าเร็จ การได้ดูงาน การถูกชักจูงโน้มน้าว และ การตีความความรู้สึกภายในได้อย่างแม่นย า โดยเฉพาะเวลาท่ีถูก

กดดัน  

2. ข้อค้นพบ 

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศกับระดับความคิดเห็นตอ่ปัจจัยความสุขในการท างานท้ัง5ด้าน 

พบว่าเพศท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยความสุขในการท างานด้านความเชื่อมั่น (Conviction) ที่แตกตา่งกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05โดยพนักงานบริการส่วนหนา้ท่ีเป็นเพศชายมคีวามคิดเห็นต่อปัจจัยความสุขในการท างาน

ด้านความเชื่อม่ัน (Conviction) มากกว่าพนักงานบริการส่วนหน้าท่ีเป็นเพศหญิง 

 2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านแผนกท่ีปฏิบัติงานกับระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยความสุขในการ

ท างานท้ัง5 ด้าน พบวา่แผนกท่ีปฏิบัติงานท่ีแตกตา่งกันมคีวามคิดเห็นต่อปัจจัยความสุขในการท างานด้านความผูกพันต่อ

งาน (Commitment) และด้านความมั่นใจ (Conviction) ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 โดยมี

รายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 

 ด้านความผูกพันต่องาน (Commitment) พบว่า พนักงานบริการส่วนหน้าท่ีปฏิบัติงานแผนกแม่บ้านมีระดับความ

คิดเห็นต่อปัจจัยความสุขในการท างานด้านความผูกพันตอ่งานมากกว่าพนักงานบริการส่วนหน้าที่ปฏบัิตงิานแผนกอาหาร

และเครื่องดื่ม และพนักงานบริการส่วนหน้าท่ีปฏบัิตงิานแผนกต้อนรับส่วนหน้า 

 ด้านความมั่นใจ (Conviction) พบว่า พนักงานบริการส่วนหน้าท่ีปฏิบัติงานแผนกแม่บ้านมีระดับความคิดเห็นต่อ

ปัจจัยความสุขในการท างานด้านความมั่นใจต่องานมากกว่าพนักงานบริการส่วนหน้าท่ีปฏิบัติงานแผนกอาหารและ

เครื่องดื่ม และพนักงานบริการส่วนหน้าท่ีปฏบัิตงิานแผนกต้อนรับส่วนหน้า 

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยดา้นจ านวนปีท่ีวางแผนร่วมงานกับองค์กรกับระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยความสุข

ในการท างานท้ัง 5 ด้าน พบว่าจ านวนปีท่ีวางแผนร่วมงานกับองค์กรท่ีแตกต่างกันมคีวามคิดเห็นต่อปัจจัยความสุขในการ

ท างานด้านวัฒนธรรมองค์กร (Culture) ด้านความผูกพันต่องาน (Commitment) และด้านความมั่นใจ (Conviction)  

ท่ีแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 โดยมีรายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 

 ด้านวัฒนธรรมองค์กร(Culture) พบว่า พนักงานท่ีวางแผนร่วมงานกับองค์กร 5 ปี มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัย

ความสุขในการท างานด้านวัฒนธรรมองค์กรมากกว่าพนักงานท่ีวางแผนร่วมงานกับองค์กร 2 ปีและพนักงานท่ีวางแผน

ร่วมงานกับองคก์ร 1 ปี 

 ด้านความผูกพันต่องาน (Commitment) พบว่า พนักงานท่ีวางแผนร่วมงานกับองค์กร 5 ปี มีระดับความคิดเห็น

ตอ่ปัจจัยความสุขในการท างานด้านความผูกพันตอ่งานมากกวา่พนักงานท่ีวางแผนร่วมงานกับองคก์ร 2 ปี 
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 ด้านความมั่นใจ (Conviction ) พบว่า พนักงานท่ีวางแผนร่วมงานกับองค์กร 5 ปี มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัย

ความสุขในการท างานด้านความมั่นใจมากกว่าพนักงานท่ีวางแผนร่วมงานกับองค์กร 2 ปีและพนักงานท่ีวางแผนร่วมงาน

กับองค์กร 1 ปี 

 4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของพนักงานบริการส่วนหน้าต่อ

คุณลักษณะส าคัญที่มคีวามส าคัญต่อความสขุในการท างานของบุคลในภาพรวมกับปัจจยัความสุขท้ัง 5 ด้าน พบวา่ ปัจจัย

ด้านผลงาน (Contribution)  ด้านความเชื่อมั่น (Conviction )ด้านวัฒนธรรมองค์กร (Culture) ด้านความผูกพันต่องาน 

(Commitment) และด้านความมั่นใจ (Confidence) มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับคุณลักษณะส าคัญท่ีมีความส าคัญต่อ

ความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมท้ังสามด้าน พบว่า ปัจจัยด้านความผูกพันต่องาน (Commitment)  

มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับคุณลักษณะส าคัญท่ีมีความส าคัญต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวม โดยมี

ความสัมพันธ์ (R) มากท่ีสุดคือ 0.856 รองลงมาคือ ด้านวัฒนธรรมองค์กร (Culture) โดยมีความสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 

0.841  ด้านความมั่นใจ(Confidence) โดยมีความสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.833 ปัจจัยด้านผลงาน (Contribution) โดยมี

ความสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.737 และด้านความเชื่อม่ัน (Conviction) โดยมีความสัมพันธ์ (R) เท่ากับ  0.724 ตามล าดับ 

 เมื่อพิจารณาจากค่านัยส าคัญทางสถิติ (ค่า Sig) พบว่า ปัจจัยความสุขในการท างานมีผลต่อความภาคภูมิใจ 

(Pride) ความไว้วางใจ (Trust) และการได้รับการยอมรับ (Recognition) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับต่ ากว่า .05 

นอกจากนี้การพจิารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (β) พบวา่ ความไวว้างใจ (Trust) สามารถท านายปัจจัยความสุขในการ

ท างานด้านผลงานได้และปัจจัยความสุขในการท างานด้านความเชื่อมั่นได้ (β = 0.467 ) รองลงมาคือ ความไว้วางใจ

(Trust)สามารถท านายปัจจัยความสุขในการท างานด้านความผูกพันต่องานได้ (β = 0.437) ความภาคภูมิใจ (Pride) 

สามารถท านายปัจจัยความสุขในการท างานด้านวัฒนธรรมองค์กรได้ (β = 0.397) และความภาคภูมิใจ(Pride) สามารถ

ท านายปัจจัยความสุขในการท างานด้านความมั่นใจได้ (β = 0.734) 

 5. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของพนักงานบริการส่วนหน้าต่อ

ศักยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้กับคุณลักษณะส าคัญมีความส าคัญต่อความสุขในการท างานของ

บุคคลในภาพรวม พบว่า ความภาคภูมิใจ (Pride)  ความไว้วางใจ (Trust) และการได้รับการยอมรับ (Recognition)  

มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับระดับของศักยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้ พบว่าความไว้วางใจ 

(Trust)มคีวามสัมพันธ์ในเชงิบวกกับระดับของศักยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถงึจุดสูงสุดได้โดยมีความสัมพันธ์ (R) 

มากท่ีสุดคือ 0.74 รองลงมาคือ ความภาคภูมิใจ (Pride) มีความสัมพันธ์ (R) 0.68 และและการได้รับการยอมรับ 

(Recognition) มีความสัมพันธ์ (R) 0.59 เมื่อพิจารณาจากค่านัยส าคัญทางสถิติ (ค่า Sig) พบว่า ความภาคภูมิใจ (Pride) 

ความไว้วางใจ (Trust) และการได้รับการยอมรับ (Recognition) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับต่ ากว่า .05 นอกจากนี้

การพจิารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (β)  พบวา่ความไวว้างใจ (Trust) สามารถท านายระดับศักยภาพและสมรรถนะใน

การท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้ (β = 1.508)  ความภาคภูมิใจ (Pride) สามารถท านายระดับศักยภาพและสมรรถนะในการ

ท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้ (β = 1.374)  และการได้รับการยอมรับ(Recognition) สามารถท านายระดับศักยภาพและ

สมรรถนะในการท างานให้ถงึจุดสูงสุดได้ (β = 1.269) ตามล าดับ 
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3. ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างานของพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม ่

พบว่า พนักงานบริการส่วนหน้า มีระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติความสุขในการท างานอยู่ในระดับความสุขสูง แต่เมื่อ

เปรียบเทียบระดับความสุขของพนักงานแต่ละแผนกโดยเรียงล าดับจากแผนกท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความสุขสูงสุด พบว่า 

แผนกแม่บ้านเป็นแผนกท่ีมีระดับความสุขในการท างานสูง รองลงมา คือ แผนกอาหารและเคร่ืองดื่ม และแผนกต้อนรับ

ส่วนหน้า ตามล าดับ เพื่อเป็นการเพิ่มระดับความสุขในการท างานของพนักงานและสร้างความรื่นรมย์ในการท างานของแต่

ละแผนกผู้บริหารจะตอ้งให้ความส าคัญในเร่ืองดังตอ่ไปน้ี 

 - ลดช่องว่างของระดับการบังคับบัญชาโดยการคลุกคลีกับพนักงานให้มากขึ้นท าให้พนักงานรู้สึกว่าเป็นเพื่อน

ร่วมงานมิใช่เจ้านาย เพราะพนักงานจะรู้สึกผ่อนคลายเวลาท่ีได้ท างานอย่างใกล้ชิดและสะดวกใจท่ีปรึกษาและขอ

ค าแนะน าต่างๆ  

- การเอาใจเขามาใส่ใจเรา และ การเป็นผู้ฟังท่ีดี ผู้บริหารจะต้องรับฟังคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานด้วยความ

เข้าใจ และเห็นอกเห็นใจในเร่ืองท่ีพนักงานพูด สามรถจับประเด็นและพร้อมให้ค าแนะน าที่ถูกตอ้งเพื่อเป็นการปรับทัศนคติ

ของพนักงาน และลดความขัดแย้งภายในองค์กร หรือ ภายในแผนกเมื่อพนักงานรู้ว่าผู้บริหารเป็นผู้ฟังท่ีมีความเข้าใจ  

ก็จะกล้าปรึกษาและขอค าแนะน าในการแกปั้ญหา ตอ่ไป 

2. จากผลการศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างานของพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม ่

พบวา่ พนักงานบริการส่วนหน้า มีระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติความสุขในการท างานอยูใ่นระดับ มีความสุขมากแต่เมื่อ

เปรียบเทียบระดับความสุขของพนักงานแต่ละช่วงอายุ โดยเรียงล าดับจากชว่งอายุท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความสุขสูงสุด พบว่า

พนักงานท่ีมีอายุระหว่าง 21-30 ปีมีความสุขมากกว่า พนักงานท่ีมีอายุระหว่าง 31-40 ปี และ พนักงานท่ีมีอายุระหว่าง 

41-50 ปีดังนั้น ผู้บริหารขององค์กรต้องรู้จักดึงจุดแข็งและศักยภาพของคนแต่ละช่วงวัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย

การจัดระบบพี่สอนงาน (Mentor – Mentee System) ให้พนักงานแต่ละชว่งอายุสลับบทบาทการเป็นพี่เลีย้งในการถ่ายทอด

ความรู้ท่ีตนเองถนัดให้แก่เพื่อนร่วมงานกิจกรรมดังกล่าวสามารถลดปัญหาช่องว่างระหว่างอายุภายในองค์กรช่วย

พนักงานแต่ละคนปรับปรุงวิธีการท างาน ได้รับความช่วยเหลือและค าแนะน าเพื่อสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ  

(Career Path) ได้รับการฝึกภาวะความเป็นผู้น าหรือการเป็นผู้บังคับบัญชาท่ีดี อีกท้ังเป็นโอกาสท่ีดีในการสร้างเครือข่าย

และบทบาทท้ังภายในองค์กร  การมีระบบพี่สอนงาน เป็นจะกระบวนการสร้างกลุ่มคนท่ีมีศักยภาพในการท างานสูงและ

รักษาคนเก่งคนดีไว้ในองค์กร  โดยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้กล้าแสดงความคิดเห็น   มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์  พร้อมรับความท้าทายใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น  นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดใีนองค์กร 

3. จากผลการศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างานของพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม ่

พบวา่ พนักงานบริการส่วนหน้า มีระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติความสุขในการท างานอยูใ่นระดับ มีความสุขมากแต่เมื่อ

เปรียบเทียบระดับความสุขของพนักงานท่ีมีอายุงานแตกต่างกัน โดยเรียงล าดับจากอายุงานท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความสุข

สูงสุด พบว่าพนักงานท่ีมีอายุงานระหว่าง 1-2 ปี ช่องว่างระหว่างอายุงานในแต่ละองค์กร มักจะท าให้เกิดการแบ่งพรรค

แบ่งพวกในองค์กร ส่งผลเร่ืองของการท างานเป็นทีมท่ีไม่ได้ประสิทธิผล ผู้บริหารสามารถลดช่องว่าง เพิ่มค่านิยมเรือง

ความผูกพันในองค์กรให้พนักงานรักใคร่กลมเกลียวกันและรักองค์กร และสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างานโดยการจัด

กิจกรรมละลายพฤติกรรมในองค์กร โดยการจัดกิจกรรมนอกสถานท่ีเพื่อก ารพัฒนาการท างานร่วมกันเป็นทีม  
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(Team Building ) เพื่อลดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมในการท างานและสร้างความรู้สึกร่วมของพนักงานทุกคนในองค์กร  

ไมแ่บ่งแยกเป็นฝ่ายใด เพราะงานและความรับผิดชอบของทุกคนคือความยั่งยืนขององค์กร 

4. จากผลการศึกษาระดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อปัจจัยความสุขในการท างานในแต่ละด้าน พบว่า ปัจจัยท่ี

พนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรมมีความเห็นด้วยมากเป็นล าดับ 1 คือ ปัจจัยด้านความผูกพันต่องาน (Commitment)  

มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับเห็นด้วย รองลงมาคือ ด้านความเชื่อมั่น (Conviction) มีค่าอยู่ระดับเห็นด้วย ด้านวัฒนธรรม

องคก์ร (Culture) มีค่าอยู่ระดับค่อนข้างเห็นด้วย ด้านผลงาน (Contribution) มีค่าอยู่ระดับค่อนข้างเห็นด้วย และ ด้านความ

มั่น ใจ (Confidence) มีค่ าอยู่ ระดับค่อนข้างเห็นด้ วย ตามล าดับ  โดยในแต่ละด้ านจะมีค่ าเฉลี่ ยความคิด เห็ น 

ท่ีน้อยท่ีสุด โดยผู้ศึกษามีความคิดเห็นว่า องค์กรควรจะให้ความส าคัญกับปัจจัยย่อยเหลา่นี้  

  4.1 ด้านผลงาน ผลการศึกษาพบว่าประเด็นท่ีพนักงานส่วนหน้ามีความคิดเห็นน้อยท่ีสุด คือ  

การน าเสนองานในแต่ละคร้ังได้รับความสนใจจากผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน แสดงว่า พนักงานบริการส่วนหน้ารู้สึกว่า

การแสดงความคิดเห็นด้านการท างานไม่ได้รับการตอบรับหรือการเปิดโอกาสรับฟังจากผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานตามท่ี

คาดหวังไว้ อาจก่อให้เกิดความอึดอัดใจในการแสดงความคิดเห็นคร้ังต่อไปและอาจเป็นการท าลายบรรยากาศท่ีดีการ

ท างาน เพื่อสร้างทัศนคติท่ีดีแก่พนักงานในด้านผลงานบางสถานการณ์ผู้บริหารควรอยู่ในบทบาทของการเป็นผู้ฟังท่ีดี  

รับฟังความคิดเห็นค าถาม และค าร้องทุกข์ของพนักงาน หรือสร้างกล่องรับความคิดเห็นของพนักงานไว้หน้าห้อง เพื่อให้

พนักงานสามารถแสดงความรู้สึก หรือระบายความคับข้องใจต่างๆ ในการท างานได้ และน าข้อมูลท่ีได้รับ ไปปรับใช้เป็น

แนวทางในการด าเนินงานหรือพัฒนาองค์กรต่อไป เมื่อพนักงานรับรู้วา่ความพยายามในการท างานและความคิดเห็นของ

เขาได้รับการยอมรับจากผู้บริหาร ย่อมท าให้พนักงานรู้สึกวา่ตนเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร และพร้อมท่ีจะทุ่มเทสติปัญญาใน

การสร้างผลงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไวข้ององค์กร 

  4.2 ด้านความเชื่อมั่น ผลการศึกษาพบว่าประเด็นท่ีพนักงานส่วนหน้ามีความคิดเห็นน้อยท่ีสุด คือ 

สามารถปรับตนเองเมื่อเผชิญกับปัญหาหรือความยุ่งยากในการท างานแสดงว่า พนักงานบริการส่วนหน้าต้องเผชิญหน้า

กับปัญหาหรือความยุ่งยากโดยล าพัง สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมการท างานท่ีขาดการให้อ านาจการตัดสินใจของพนักงาน 

(Empowerment)  เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างานและสรา้งความเช่ือมั่นในการท างานของพนักงาน ผู้บริหารสามารถท าได้

โดยการเพิ่มคุณค่าในงาน (Job Enrichment) หรือ การสร้างความแปลกใหมใ่นการท างาน ตัวอยา่งเช่น มอบหมายช้ินงานท่ี

ท้าทายความสามารถของพนักงาน อาจเป็นชิ้นงานในระดับท่ีต้องใช้ทักษะความรู้ความสามารถของผู้บริหารในการท า 

ตัวอยา่งเช่น มอบหมายพนักงานระดับปฏิบัตงิานของแผนกต้อนรับส่วนหน้า ให้จัดท ารายการสรุปรายได้จากการเข้าพักซึ่ง

เป็นงานของของพนักงานระดับหัวหน้างาน เพื่อลดปัญหาความเบ่ือหน่ายจากการท างานท าให้พนักงานพัฒนาและการ

แสวงหาทักษะความช านาญเพ่ิมเตมิ ดังนี้ 

- ผู้บังคับบัญชาจะต้องชี้แจงวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนเกี่ยวกับงานท่ีมอบหมายเพิ่มเติมให้กับพนักงานเพื่อเป็นการ

สร้างความเชื่อมโยงและความเขา้ใจกับความก้าวหนา้และเป้าหมายในอาชีพ  

- ให้ค าแนะน า/กรอบแนวทางปฏิบัติ ท าหน้าท่ีเป็นพี่เลี้ยงแก่พนักงานในการบริหารจัดการกับงานท่ีเพิ่มมากขึ้น 

เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจในวา่พวกเขาสามารถบริหารงานท่ีก่อให้เกิดมูลค่าในงาน (Job Value Added)  
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นอกจากนี้การออกแบบงานท่ีเน้นการเพิ่มคุณค่าในงาน ยังเป็นเครื่องมือท่ีช่วยเพิ่มความมั่นใจในการท างานเพื่อ

การเตรียมความพร้อมในสายอาชพี (Career Path) ให้กับพนักงาน เพื่อให้สามารถรับผิดชอบงานท่ีเพิ่มขึ้นในต าแหนง่งานท่ี

สูงขึน้ได้ 

4.3 ด้านวัฒนธรรมองค์กร ผลการศึกษาพบว่าประเด็นท่ีพนักงานส่วนหน้ามีความคิดเห็นน้อยท่ีสุด คือ

สามารถเสนอความคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนนิงานกิจกรรมของพนักงาน แสดงว่า พนักงานบริการส่วนหน้า

รู้สึกว่าตนเองขาดการมีส่วนร่วมกับองค์กร ดังนั้น ผู้บริหารควรจัดกิจกรรมหรือการประชุมเพื่อให้พนักงานมีสิทธ์ิในการ

ออกความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาองค์กร เช่น การจัดกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน (Town Hall Meeting)  

มวีัตถุประสงค์หลัก คือ ให้การสื่อสารจากผู้บริหารเข้าถึงพนักงานทุกระดับ ในท่ีประชุมทุกคนมีบทบาทคือเพื่อนร่วมงาน 

และพูดคุยกันอย่างเปิดอก เกี่ยวกับ นโยบาย ทิศทางในการท างาน รวมถึงผลประกอบการต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจของ

องค์กร จุดท่ีส าคัญของกิจกรรมดังกล่าวคือ การเปิดโอกาสให้พนักงานซักถามหรือตั้งซักถามต่างๆ  โดยไม่ต้องเกรงใจ 

และผู้บริหารได้ใช้การประชุมดังกล่าวในการชี้แจงและสื่อสารกับพนักงาน ซึ่งจะเป็นการลดความรู้สึกการขาดการมีส่วน

ร่วมกับองคก์รในตวัพนักงาน เพราะการท่ีพนักงานรู้สกึผูกพันต่องานและองคก์ร เป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความจงรักภักดี

ตอ่งานและองค์กรของพนักงานหากองค์กรใดท่ีมีพนักงานมีทัศนคตติ่อองค์กรและค่านิยมลักษณะเช่นนี้ องค์กรนั้นย่อมมี

ความเข้มแข็งและมคีวามได้เปรียบเชงิแข่งขันเพราะบุคคลากรพร้อมอุทิศตนเพื่อผลประโยชนข์ององค์กร 

  4.4 ด้านความผูกพันตอ่งานผลการศึกษาพบวา่ประเด็นท่ีพนักงานส่วนหนา้มคีวามคิดเห็นน้อยท่ีสุด คือ

เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงแรม แสดงว่า พนักงานบริการส่วนหน้ารู้สึกยังไม่เข้าใจและยอมรับในแนวทางการ

บริหารงานเท่าท่ีควร  เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของ และความคล้อยตามในแนวทางการบริหารงาน

ผู้บริหารจะต้องตระหนักถึงความส าคัญของภาวะผู้น า (Leadership)  สามารถกระตุ้นความรู้สกึพนักงานในองค์กรโดยการ

เป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างานต้องเป็นนักวางแผนมีความสามารถในการตัดสินใจภายใต้สภาวะกดดัน จะน ามาซึ่งการ

ได้รับการยอมรับนับถือในความสามารถของการบริหารของตน และต้องรู้จักวเิคราะห์และจัดระบบงานควบคู่ไปกับการจูง

ใจให้พนักงานมีความรู้สึกว่าตนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจวางแนวทางการบริหารหรือก าหนดทิศทางของแผนก หรือ 

องค์กร นอกจากนี้ ผู้บริหารควรมีการชี้แจงหรือจัดการประชุมเป็นประจ าสม่ าเสมอทุกไตรมาส เพื่อเป็นช่องทางการ

สื่อสารและสร้างความเข้าใจในวสิัยทัศน์และแนวทางการบริหารงาน รวมไปถึงผู้บริหารควรการสร้างเคร่ืองมือการสื่อสาร

ภายในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะการสื่อสารเป็นหัวใจของการท าความเข้าใจระหวา่งกันของบุคคลท่ีอยู่ร่วมกันในแต่

ละองค์กร 

  4.5 ด้านความมั่นใจ ผลการศึกษาพบว่าประเด็นท่ีพนักงานส่วนหน้ามีความคิดเห็นน้อยท่ีสุด คือ  

ไม่อยากลาออกจากอาชีพการให้บริการงานโรงแรม แสดงว่า พนักงานขาดความมั่นใจในตนเองและขาดความศรัทธาต่อ

งานท่ีท าอาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากการท่ีพนักงานอาจพบกับปัญหาหรืออุปสรรคในการท างาน มีความเชื่อมั่นในตนเอง

ระดับสูงแต่เมื่อผลงานท่ีออกมาไม่ตรงกับความคาดหวังท าให้ขาดความมั่นใจและลดคุณค่าของตนเอง และเข้าใจบทบาท

หน้าท่ีของตนเองในการท างานดังนั้น ผู้บริหารควรสร้างความมั่นใจของพนักงาน โดยการการก าหนดเส้นทางสายอาชีพ 

(Career path) รวมถึงก าหนดความต้องการ (Qualification requirements) ของต าแหน่งงานต่างๆ ภายในองค์กรให้ชัดเจน 

ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานได้ เพราะพนักงานจะได้เห็นเป้าหมายและผลักดันตนเองไปยังจุดสูงสุดของ

ตนเอง เพื่อลดความรู้สกึลาออกจากงาน 
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 5. จากผลการศกึษาความสัมพันธ์ระหวา่งปัจจัยสว่นบุคคลกับระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยความสุขในการท างาน

พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยความสุขในการท างานด้านเพศ  

ระดับการศึกษา แผนกท่ีปฏิบัติงาน และจ านวนปีท่ีวางแผนร่วมงานกับองค์กรต่างเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการ

ท างาน เนื่องด้วยความหลากหลายของพนักงานมีผลต่อความส าเร็จ หรือ อาจะเป็นอุปสรรคในการท างาน จ าเป็นท่ี

องคก์รจะตอ้งมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการท่ีด ีหากผู้บริหารละเลยหรือไมด่ าเนินการใดๆ จะกลายเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิด

ความแตกแยก ข้อขัดแย้งหรือบ่อนท าลายกันเอง และบ่ันทอนความสุขในการท างานของพนักงานดังน้ันผู้บริหารท่ีดีจะตอ้ง

ให้ความส าคัญในการศกึษาถึงความแตกตา่งของแต่ละบุคคลเพื่อน าข้อมูลพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมบุคคล ข้อเด่น

และข้อด้อยมาพัฒนาวธีิการในการบริหารงานบุคคลให้สามารถท างานร่วมกันภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรตอ่ไป

เชน่ 

- เลือกกิจกรรมการส่งเสริมท างานเป็นทีม ( Team Work ) เพื่อให้บุคลากรท่ีมีความแตกต่างกันได้ปรับตัวเรียนรู้

และท าความเข้าใจกัน คนต่างวัย หรือ ต่างเพศย่อมท่ีมีวิถีชีวิตและแนวความคิดท่ีต่างกัน คนอีกรุ่นหนึ่งอาจะไม่เข้าใจ

วิธีการคิดหรือความคาดหวังในการท างานของคนอีกวัย ซึ่งในข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเป็นวัย หรือ เพศใด เมื่ออยู่ร่วมกันใน

องค์กร ย่อมจะต้องพึ่งพากัน พนักงานรุ่นเก่า ต้องอาศัยเด็กรุ่นใหม่ ในเร่ืองของการสอนการใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยี

ภายในองค์กร ในขณะท่ีพนักงานรุ่นเก่า ก็มีคุณสมบัติท่ีเด่น เช่น มีทักษะ ประสบการณ์ ในการถ่ายทอดสอนงานให้

ค าปรึกษา เป็นต้น 

- ก าหนดสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการท างานแต่ละหน้าท่ีความรับผิดชอบ (Competency) โดยท าการวิเคราะห์

บทบาทหน้าท่ีในต าแหน่งงานเดิมและจัดท าบทบาทหน้าท่ีในต าแหน่งนั้นๆใหม่ให้มีความยืดหยุ่นรองรับการเปลี่ยนแปลง 

เมื่อก าหนดสมรรถนะเรียบร้อยแล้วให้วางแผนการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะหลัก (Core Competency)  

และสมรรถนะในงาน (Functional Competency) โดยก าหนดให้พนักงานต้องมีทักษะความรู้ความสามารถในสมรรถนะ

พื้นฐาน (Threshold Competency) เป็นอยา่งดี 
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