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บทคดัย่อ 
 

ในการศึกษาการวิเคราะห์ผลตอบแทนและสวสัดิการของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม
ไทย มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาโครงสร้าง และองคป์ระกอบของผลตอบแทน และสวสัดิการแรงงานใน
อุตสาหกรรมโรงแรมไทย รวมไปถึงการทดสอบปัจจยัท่ีมีผลต่อโครงสร้างค่าตอบแทน เพื่อน าเสนอ
แนวทางในการพฒันาแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรมไทย ขอ้มูลท่ีไดม้าจาก 2 ส่วน ส่วนแรกไดจ้าก
การทดสอบปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าจา้ง (ในส่วนของเงินเดือน) ของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรมไทย
จากการเก็บแบบสอบถามพนักงานโรงแรมใน 4 จังหวัด ซ่ึงเป็นเมืองท่องเท่ียวหลัก ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต และพัทยา จ านวน 1,024 ชุด โดยท าการสอบถามพนักงานท่ี
ปฏิบติังานในโรงแรมท่ีมีมาตรฐานโรงแรมระดบั 3 ดาวถึงระดบั 5 ดาว วิเคราะห์ดว้ยวิธีการทดสอบ
แบบ t-test จากนั้นท าการทดสอบปัจจยัท่ีมีผลต่อโครงสร้างค่าตอบแทน โดยใช้การวิเคราะห์ดว้ยวิธี 
OLS (Multiple Regression) และ Tobit model  จากโปรแกรม R Studio โดยมีตวัแปรตน้ คือ ค่าจ้าง 
ตวัแปรอิสระ คือ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส ประสบการณ์ท างาน ชัว่โมงในการ
ท างาน การฝึกอบรม ภาษา และตวัแปรควบคุม คือ ลกัษณะงาน ลกัษณะโรงแรม  และวิเคราะห์จาก
การสัมภาษณ์ผูจ้ดัการโรงแรมทัว่ไป (GM – General Manager) จ  านวน 5 โรงแรม โดยผูว้ิจยัไดท้  าการ
เลือกโรงแรมท่ีอยู่ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นตวัแทนสัมภาษณ์ในเมืองท่องเท่ียวหลกั 
เน่ืองด้วยการเข้าถึงข้อมูล เพื่อน าเสนอแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างและองค์ประกอบของ
ผลตอบแทนต่อแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรมไทย 



 

จ 

 ผลการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ผลตอบแทนและสวสัดิการของแรงงานในอุตสาหกรรม
โรงแรมไทย พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อค่าจา้งประกอบไปดว้ย ส่วนของขอ้มูลทัว่ไป ระดบัผูบ้ริหารมีผล
ต่ออตัราค่าจา้งมากท่ีสุด เน่ืองดว้ยผูบ้ริหารตอ้งมีการศึกษาและประสบการณ์ในการท างานท่ีมาก จะมี
โอกาสในการเล่ือนต าแหน่งงาน ส่งผลให้มีค่าจา้งท่ีสูง ส่วนของการศึกษา การศึกษาถือได้ว่าเป็น
คุณสมบัติพื้นฐานของพนักงานโรงแรมว่า มีความเหมาะสมในต าแหน่งงานลักษณะใด ดังนั้ น
พนกังานทุกคนจึงจ าเป็นตอ้งมีการศึกษา ส่วนของอายุของแรงงาน เน่ืองจากทางโรงแรมมีการปรับ
อตัราค่าตอบแทนของพนักงานเพิ่มข้ึนในแต่ละปี พนักงานส่วนใหญ่ท่ีมีอายุน้อยท่ีเร่ิมท างานกับ
โรงแรม จึงมีผลต่ออตัราค่าตอบแทนมากท่ีสุด ดงันั้น เม่ืออายุของแรงงานท่ีมากข้ึนประสบการณ์ใน
การท างานก็มากข้ึน ท าให้ไดรั้บอตัราค่าตอบแทนท่ีเพิ่มข้ึน ส่วนของตวัแปรท่ีไม่มีอิทธิผลต่ออตัรา
ค่าตอบแทนโดยตรง คือ การอบรม และภาษา พบว่า จากการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการโรงแรมทัว่ไป การ
อบรมและภาษาถึงแมว้่าจะไม่มีอิทธิผลต่ออตัราค่าตอบแทนโดยตรง แต่มีความส าคญัในระดบัหน่ึง
ส าหรับการพฒันาองคก์รดว้ยเช่นกนั ส่วนของท่ีตั้งของโรงแรม เน่ืองดว้ยกรุงเทพมหานครเป็นเมือง
หลวง และมีค่าครองชีพท่ีสูงเม่ือเทียบกับจงัหวดัอ่ืน ๆ ค่าตอบแทนของพนักงานโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานครจึงตอ้งสูงกวา่ท่ีจงัหวดัอ่ืน โดยกรุงเทพมหานครจะมีอตัราค่าตอบแทนของพนกังาน
โรงแรมมากท่ีสุด ท่ีตั้งของโรงแรมต่างกนั ค่าตอบแทนจะไม่เท่ากนั ส่วนของลกัษณะงานดา้นวิชาชีพ
มีความสัมพันธ์กับอัตราค่าตอบแทนในทิศทางเดียวกัน  และลักษณะงานด้านการบริการมี
ความสัมพนัธ์กบัอตัราค่าตอบแทนในทิศทางตรงกนัขา้ม นั่นคือ ลกัษณะงานดา้นการบริการจะได้
อตัราค่าตอบแทนน้อยกว่าลกัษณะงานด้านวิชาชีพ และส่วนของสวสัดิการส าหรับพนักงานของ
โรงแรมจะมีลกัษณะแตกต่างกนัออกไป โดยส่วนใหญ่จะประกอบไปดว้ย ชุดยนิูฟอร์ม อาหารส าหรับ
พนกังาน ประกนัสังคม และจดัการอบรม  
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ABSTRACT 
 

 This research aims to study the structures of earnings and welfare in Thailand’s hotel 
industry. The research also tests the factors that affect these structures for presenting the ways to 
improve the labors of Thai hotel industry.  
            There are 2 parts of data the researcher receives and the first data is about what the factor 
that affects the salary. The questionnaire is applied for this research with 1,024 data sets. The data 
are obtained by asking people who work in 3 to 5 stars hotels in 4 main travelling provinces, 
including Bangkok, Chiang Mai, Phuket, and Pattaya. Plus, this part of data is analyzed by using t-
test.  
            Secondly, the research is also analyzed by using OLS (Multiple Regression) and Tobit 
model from R Studio program to know what the factor that affects the structure of earning is. The 
research is analyzed with two variables, including the independent variable and controlled variable. 
            The independent variable consists of wage, gender, age, education, marital status, working 
experience, working hours, the training, and the language use. Plus, the controlled variable includes 
type of work, and type of hotel. Moreover, the research is analyzed by interviewing general 
managers of 5 chosen hotels in Muang district, Chiang Mai for presenting the ways to improve the 
structures of earnings and welfare in Thailand’s hotel industry. 
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             The results reveal that there are several factors that affect the salary. First of all, the 
executive has the most effect on the salary since the executive has high education and working 
experience. Hence, the executive tends to have better opportunity to get promotion which lead to 
high salary. Secondly, the education is significant for hotel workers since the position they will get; 
it is regarded on their education. Therefore, every people who are a part of hotel industry have to 
have education. Furthermore, the third factor is the age. Hotels have rule about raising the salary of 
their employees in each year. Most employees who start working at young age tend to have higher 
salary that others due to their age of working and better working experience.  
 Lastly, the variables which have no effect on the salary are the training and language use. 
However, the manager-interviews reveal that although the training and language use are not affects 
the salary directly, but they are still important for improving their institution. Due to Bangkok is the 
capital and also has higher cost of living than other provinces, the salary of hotel workers tend to be 
higher, as well. The rate of the salary for hotel workers in Bangkok is highest among all. The 
difference of salary is regarded by different location of hotel, too. 
 Besides that, the type of working position is also related to the salary in the same way. 
Conversely, the customer service is related to the salary in opposite way. To illustrate, the customer 
service position got lesser rate of salary than the vocation position. Hotel workers also get different 
welfares including, uniform, food for hotel worker, social security, and the training. 

 


