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บทคดัย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 1) เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยรูปแบบสวัสดิการที่พึงประสงค์ของ

พนักงานโรงแรมเดอะดัชเชส จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ

สวัสดิการที่พึงประสงค์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ กรณีศึกษา โรงแรมเดอะดัชเชส การ

วิจัยคร้ังน้ีเป็นวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือใน

การเกบ็รวบรวมข้อมูล ตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยคือ พนักงานโรงแรมเดอะดัชเชส จ านวน 200 ค่าสถิตที่ใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์

สนั (Pearson Correlation) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อ 1) พบว่า พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันจ าแนก

ตามระดับการศึกษาและแผนก/ส่วนงานที่ปฏบัิติแตกต่างกันมีรูปแบบสวัสดิการที่พึงประสงค์ไม่แตกต่าง

กนัในภาพรวม ยกเว้นด้านเศรษฐกจิ ด้านนันทนาการและความสะดวกสบายที่แตกต่าง  

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อ 2 ) พบว่า รูปแบบสวัสดิการที่พึงประสงค์มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อยู่ในระดับน้อย 

 

1. บทน า 
การเติบโตของอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวและบริการรวมถึงธุรกจิโรงแรมในประเทศไทยมีแนวโน้ม

เติบโตอย่างต่อเน่ืองจากการเพ่ิมจ านวนของนักเที่ยวจาก ยุโรป สหรัฐอเมริกา และฝั่งตะวันออกกลางซ่ึง

นักท่องเที่ยวเหล่าน้ีมีระยะเวลาในการท่องเที่ยวนานและมีค่าใช้จ่ายต่อคนสูง รวมถึงนักท่องเที่ยวในกลุ่ม 

MICE (Meeting Intensive , Conventions and Exhibitions) ที่มีค่าใช้จ่ายมากกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปถึง 

2 เท่า ซ่ึงสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12 ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพการแข่งขัน การ

พัฒนาของพ้ืนที่ที่มีความเช่ือมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่นและและกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวรวมถึงการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว รองรับการ

พัฒนาการท่องเที่ยวสู่สากลและสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ โดยด าเนินการควบคู่ไปกับการ

พัฒนาคุณภาพแรงงานหรือบุคลากร 

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์                

2
 ที่ปรึกษาสารนิพนธห์ลัก 
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ในการบริหารจัดการองค์การให้ประสบความส าเรจ็บรรลุตามเป้าหมายที่องค์การต้องการ การ

ด าเนินงานดังกล่าวต้องอาศัยพนักงาน ในยุคที่การท าธุรกิจด าเนินไปโดยที่มีองค์ความรู้และทรัพยากร

บุคคลที่มีคุณภาพเป็นพ้ืนฐาน  เน้นความร่วมมือระหว่างบุคคลเพ่ือท าให้องค์การบรรลุเป้าหมาย การเอา

ใจใส่ในสวัสดิการให้เพียงพอและตรงกับความต้องการของพนักงานจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ที่ดีขององค์การ เน่ืองจากสวัสดิการเป็นอีกปัจจัยที่ส าคัญนอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ ท าให้พนักงาน

เกิดความจงรักภักดีต่อองค์การขับเคล่ือนองค์การให้สู่เป้าหมายและพร้อมที่จะปกป้ององค์การให้ด าเนิน

ต่อไปได้ เน่ืองจากการเปล่ียนผู้น าองค์การของโรงแรมเดอะดัชเชส ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง

ภายในองค์การรวมถึงนโยบายในการด าเนินงาน มีผลกระทบต่อเงินเดือนและสวัสดิการที่พนักงานเคย

ได้รับ นโยบายของผู้บริหารใหม่ท าให้พนักงานบางส่วนเกิดความไม่พอใจและน าไปสู่การลาออกในที่สุด 

จนก่อให้เกดิปัญหาขาดแคลนพนักงาน เน่ืองจากไม่สามารถหาพนักงานมาทดแทนได้ทนั 

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบสวัสดิการที่พึงประสงค์กับ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานโรงแรมเดอะดัชเชส ผลการศึกษาคาดว่าจะได้รับ

ผลสรุปที่น่าพอใจ สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงสวัสดิการให้เหมาะสม

สอดคล้องกบัความต้องการของพนักงานต่อไป    

 

2. วตัถุประสงคข์องการศึกษา      
2.1 เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยรูปแบบสวัสดิการที่พึงประสงค์ของพนักงานโรงแรมเดอะดัชเชส 

จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบสวัสดิการที่พึงประสงค์กับพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์การ กรณีศึกษา โรงแรมเดอะดัชเชส 

 

3. สมมติฐานการศึกษา 
3.1 พนักงานโรงแรมเดอะดัชเชส ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความต้องการรูปแบบ

สวัสดิการที่พึงประสงค์แตกต่างกนั 

3.2 รูปแบบสวัสดิการที่พึงประสงค์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

พนักงานโรงแรมเดอะดัชเชส 

 

4. ประโยชนที์ไ่ดร้บัจากการศึกษา 
4.1 สามารถน าผลได้จากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงระบบสวัสดิการให้เหมาะสม

กบัความต้องการของพนักงานมากขึ้น 

4.2 เป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจทั่วไป น าข้อมูลจากการวิจัยในคร้ังน้ีไป

เป็นแนวทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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5. ขอบเขตของการศึกษา 
ขอบเขตด้านประชากร คือ พนักงานโรงแรมเดอะดัชเชส จ านวน 308 คน 

ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูลคือระหว่างเดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2560 ถึง

เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 

ขอบเขตด้านเน้ือหา เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสวัสดิการที่พึงประสงค์กับพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยมุ่งศึกษาเฉพาะเร่ืองของสวัสดิการใน 5 ด้าน ที่นอกเหนือจากกฎหมาย

ก าหนด ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านนันทนาการและความสะดวกสบาย ด้านสุขภาพและอนามัย ด้านความ

มั่นคงในชีวิตและทรัพย์สนิ ด้านการเพ่ิมพูนความรู้ ซ่ึงสวัสดิการเหล่าน้ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ที่ดีขององค์การ 5 ด้าน ประกอบด้วย พฤติกรรมการส านึกในหน้าที่ พฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อื่น 

พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ พฤติกรรมการส านึกถึงผู้อื่นและพฤติกรรมการอดทนอดกล้ัน 

 

6. ระเบยีบวิธีวิจยั 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เคร่ืองมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม โดย

แบ่งโครงสร้างค าถามออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล เพ่ือศึกษาลักษณะบุคคลของผู้ตอบแบบ 

สอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา อายุงาน แผนก/ส่วนงาน เป็นแบบสอบถาม

ประเภทเลือกตอบ (Check List)   

ตอนที่ 2 ความคิดเหน็ต่อรูปแบบความครอบคลุมของสวัสดิการที่พึงประสงค์ด้านต่างๆ ได้แก่ 

ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสุขภาพและอนามัย ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านนันทนาการและ

ความสะดวกสบาย ด้านการเพ่ิมพูนความรู้ แบบสอบถามเป็นแบบประเมิน 5 ระดับ (Five Point Rating 

Scale)  

ตอนที่ 3 ความคิดเหน็ต่อพฤติกรรมที่พนักงานปฏบัิติในองค์การ 5 ด้านได้แก่ พฤติกรรมการ

ส านึกในหน้าที่ พฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อื่น พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ พฤติกรรมการส านึกถึงผู้อื่น

และพฤติกรรมการอดทนอดกล้ัน 

ข้อมูลในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก าหนดระดับความต้องการ/ระดับการปฏิบัติในแต่ละช่วงได้

ดังน้ี 

ระดับความต้องการ/ระดับการปฏบัิติ                          เกณฑก์ารให้คะแนน 

 มากที่สุด                                                        5 

 มาก                                                              4 

 ปานกลาง                                                        3 

 น้อย                                                              2 

 น้อยที่สุด                                                        1 
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7. ผลการศึกษา 
จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 41-50 ปี ส่วน

ใหญ่มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ทาํงานอยู่ในแผนกแม่บ้าน ส่วนใหญ่มีอายุการทาํงานระหว่าง 4-9 ปี  

ผลการศึกษาสมมติฐานที่ 1 พบว่าพนักงานโรงแรม The Duchess Hotel and Residences ที่มี
ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีความต้องการรูปแบบสวัสดิการที่พึงประสงค์แตกต่างกนั จาํแนกตาม เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา แผนก/ส่วนงานที่ปฏบัิติ อายุการทาํงาน ไม่แตกต่างกนัในภาพรวม 
เม่ือวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกนัมีรูปแบบสวัสดิการที่พึงประสงค์
แตกต่างกันคือด้านเศรษฐกิจ ในขณะที่พนักงานที่อยู่แผนก/ส่วนงานที่ปฏิบัติแตกต่างกันมีรูปแบบ
สวัสดิการที่พึงประสงค์แตกต่างกนัในด้านนันทนาการและความสะดวกสบาย 

ผลการศึกษาสมมติฐานที่ 2 พบว่ารูปแบบสวัสดิการพึงประสงค์ในภาพรวมมีความสมัพันธ์กบั
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อยู่ในระดับน้อย เม่ือวิเคราะห์รายด้านพบว่าสวัสดิการด้าน
นันทนาการและความสะดวกสบายไม่มีความสมัพันธก์บัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

 
ตารางที่ 1 แสดงความสมัพันธรู์ปแบบสวัสดิการที่พึงประสงค์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ของพนักงานโรงแรมเดอะดัชเชส ในภาพรวม 

พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีของ
องค์การ 

รูปแบบสวัสดิการที่พึงประสงค์ 

r Sig. ระดับ
ความสมัพันธ ์

พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีของ
องค์การในภาพรวม 

0.27 0.00 น้อย

 
8. อภิปรายผลการศึกษา 

จากประเด็นการศึกษาที่ค้นพบว่าพนักงานโรงแรมเดอะดัชเชส จากการวิเคราะห์ผลข้อมูล
พบว่า พนักงานมีรูปแบบสวัสดิการที่พึงประสงค์ ด้านสุขภาพอนามัยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะใน
แผนกบริการส่วนหน้า แผนกแม่บ้านและแผนกช่าง ซ่ึงว่าเป็นหน่วยงานระดับปฏบัิติการเน่ืองด้วยตาํแหน่ง
งานของพนักงานส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพเป็นหลักเพราะมีการใช้พละกาํลังค่อนข้างมาก 
รวมถึงต้องอาศัยความคล่องแคล่วในการทาํงานสงู ซ่ึงสอดคล้องกบัผลงานวิจัยของ กติตินันท ์พิศสวุรรณ 
(2553) ที่ได้ศึกษาความต้องการสวัสดิการของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัทล้านนาอุตสาหกรรมเกษตร 
จาํกดัที่พบว่ามีความต้องการด้านสขุภาพอนามัยเป็นอนัดับแรก ในด้านเศรษฐกจิ ด้านความม่ันคงในชีวิต
และทรัพย์สินพบว่าพนักงานมีความต้องการมาก เน่ืองจากเงินเดือนและประกันสังคมเป็นสิ่งที่พนักงาน
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เหน็ว่ามีความส าคัญต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน ด้านนันทนาการและความสะดวกสบาย พนักงานยังต้องการ

ห้องพักผ่อนหรือสวนหย่อมสุขภาพส าหรับพนักงาน ไว้ส าหรับช่วงเวลาพักหรือเลิกงานเพ่ือให้มีสถานที่ที่

เป็นส่วนตัวและสามารถพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย   ในขณะที่ด้านการเพ่ิมพูนความรู้ อยู่ในระดับปานกลาง 

พนักงานส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความส าคัญกบัการศึกษาต่อ การฝึกอบรมทั้งในและนอกองค์การมากนัก เพราะ

ด้วยภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบในงานรวมถึงชีวิตส่วนตัวที่มีมากอยู่แล้ว จึงยังไม่มีความสนใจในด้าน

การเพ่ิมพูน 

ในขณะที่รูปแบบสวัสดิการที่พึงประสงค์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การ อยู่ในระดับน้อย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิฐสร กระแสสุนทร(2554) ศึกษาปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของข้าราชการ ส านักวิชาการ ส านักงาน

เลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร พบว่า สวัสดิการที่พึงประสงค์มีความสมัพันธก์บัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี

ขององค์การ สวัสดิการรายด้านที่พนักงานเคยได้รับถูกปรับลดลงไป เช่นสวัสดิการด้านเศรษฐกิจที่

เกี่ยวข้องรายได้ของพนักงานลดลงในขณะที่ภาระงานและความกดดันจากการขาดแคลนพนักงานมีมากข้ึน 

ท าให้พนักงานรู้สกึไม่พอใจ และไม่มีความสขุในการท างานส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ

ในทางลบ ประสทิธภิาพในการท างานลดลง  

 

9. ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

จากประเดน็การศึกษาที่ค้นพบว่าพนักงานโรงแรมเดอะดัชเชส จากการวิเคราะห์ผลข้อมูล

พบว่า พนักงานมีรูปแบบสวัสดิการที่พึงประสงค์ ด้านสุขภาพอนามัยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะใน

แผนกบริการส่วนหน้า แผนกแม่บ้านและแผนกช่าง อีกทั้งพนักงานยังต้องการสวัสดิการด้านนันทนาการ

และความสะดวกสบาย ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะส าหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดสวัสดิการเพ่ือ

พนักงานโรงแรมเดอะดัชเชส ดังน้ี 

1. ผู้บริหารโรงแรมเดอะดัชเชส ควรปรับปรุงนโยบายสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัยและด้าน

เศรษฐกจิให้เหมาะสมกบัการท างานของพนักงานมากขึ้น  เพ่ือให้พนักงานมีขวัญและก าลังใจในการท างาน

อย่างเตม็ที่ และไม่ต้องเสยีเวลาไปหารายได้พิเศษเพ่ิมเติม 

2. ผู้บริหารโรงแรมเดอะดัชเชส ควรปรับปรุงนโยบายสวัสดิการด้านนันทนาการและความ

สะดวกสบาย เพ่ือเป็นประโยชน์แก่พนักงานและองค์การ กล่าวคือ หากพนักงานมีสถานที่หรือกิจกรรมที่

ช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการท างาน กจ็ะท าให้พนักงานมีก าลังกายและก าลังใจในการท างานให้ดี

ย่ิงขึ้นต่อไป 
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