
 
บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน
โรงแรมริเวอร จังหวัดนครปฐม  โดยใชแนวคิดและทฤษฎีสองปจจัยของเฟรเดอริค  เฮอรสเบอรก 
(Frederick  Herzberg) เปนแนวทางในการศึกษา 
 ระเบียบวิธีการศึกษา  กําหนดขอบเขตการศึกษาดานปจจัยแรงจูงใจท่ีมีผลตอการ
ทํางานของพนักงาน  โรงแรมริเวอร  จังหวัดนครปฐม  โดยปจจัยแรงจูงใจท่ีศึกษาเปนไปตามทฤษฎี
สองปจจัยของเฟรเดอริค  เฮอรสเบอรก (Frederick  Herzberg)  ซ่ึงประกอบดวยปจจัยจูงใจ  
(Motivator  Factors)  และปจจัยคํ้าจุน  (Hygiene  Factors)  โรงแรมริเวอร จังหวัดนครปฐม  มี
พนักงานท้ังหมด  141  คน  ซ่ึงผูศึกษาสามารถทราบจํานวนและรายนามของพนักงานท่ีแนนอน  จึง
เลือกทําการศึกษาประชากรทั้งหมด  ทําการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ  (Primary  Data)  โดยใช
แบบสอบถาม      ซ่ึงประกอบดวยขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัย
แรงจูงใจในการทํางานและปญหาและขอเสนอแนะ  และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา  
(Descriptive  Statistics)  อธิบายขอมูลท่ีเก็บรวบรวมในรูปแบบแจกแจงความถ่ี (Frequency) รอยละ  
(Percentage)  และคาเฉล่ีย  (Mean)  และเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data)  จากเอกสาร
แหลงตาง ๆ  เชน  หนังสือ  งานวิจัย  วารสารส่ิงพิมพ  ฐานขอมูลและเว็ปไซดท่ีเกี่ยวของ  ผล
การศึกษานํามาสรุป  อภิปรายผล  ขอคนพบ  ปญหา  และขอเสนอแนะ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 

สวนท่ี  1  ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน เพศหญิง  มีอายุระหวาง  25-
29  ป  การศึกษาระดับประถมศึกษา สถานภาพครอบครัวสมรส  รายไดตอเดือน  5,001-6,000  บาท  
ระยะเวลาการทํางาน 1-3 ป  เปนพนักงานประเภทรายเดือนท้ังหมด ละมีเวลาการทํางาน แบบปกติ 
 

สวนท่ี 2   ความพึงพอใจท่ีมีตอปจจัยแรงจูงใจในการทํางาน 
 ในการศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีตอปจจัยแรงจูงใจในการทํางาน ของพนักงาน
โรงแรมริเวอร  จังหวัดนครปฐม  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  มีความพึงพอใจตอปจจัย
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แรงจูงใจในการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก  โดยแบงเปน 2  ปจจัย  คือ  ปจจัยจูงใจ  และปจจัย
คํ้าจุน  ซ่ึงผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 
 1. ปจจัยจูงใจ  

     จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากตอปจจัยดาน
ความสําเร็จในการทํางาน และลักษณะของงาน และมีความพึงพอใจระดับปานกลางตอปจจัย       
ดานความรับผิดชอบ ดานการยอมรับนับถือ และดานความกาวหนาในตําแหนงการงาน โดยมีความ
พึงพอใจตอปจจัยยอยในแตละดาน ดังนี้  

  1.1  ดานความสําเร็จในการทํางาน พบวา  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก ในเร่ืองลักษณะงาน  ความรับผิดชอบ และการยอมรับนับถือ และมีความพึงพอใจระดับ
ปานกลาง ในเร่ืองการไดเรียนรูทักษะประสบการณจากงาน  การมีโอกาสเขาอบรมสัมมนาเพ่ือ
เพิ่มพูนความรูความสามารถ  และการมีโอกาสไดเล่ือนตําแหนงหนาท่ีการงานสูงข้ึนเม่ืองานท่ีทํา
ประสบความสําเร็จ 

  1.2  ดานความกาวหนาในตําแหนงการงาน หรือการเล่ือนขั้นเงินเดือน พบวา ผูตอบ
แบบสอบถาม  มีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง ในเร่ือง การไดเรียนรูทักษะประสบการณจากงาน การ
มีโอกาสเขารับการอบรมสัมมนาเพ่ือเพิ่มพูนความรูความสามารถ และไดโอกาสเล่ือนตําแหนง
สูงข้ึน 

  1.3  ดานการยอมรับนับถือ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง  โดยมีความพึงพอใจในเร่ืองเพื่อนรวมงานยอมรับในการทํางาน การไดรับคํายกยองชมเชย
จากเพื่อนรวมงานเม่ือประสบความสําเร็จในการทํางาน และไดรับคํายกยองชมเชยจากหัวหนาเม่ือมี
ผลการปฏิบัติงานดี 

 1.4  ดานความรับผิดชอบ จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ              
ระดับมากในเร่ือง หนาท่ีความรับผืดชอบและปริมาณงานเหมาะสม และมีความพึงพอใจระดับปาน
กลาง ในเร่ือง การไดรับมอบอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบอยางชัดเจน และการมีอิสระในการ
ตัดสินใจ  

  1.5  ดานลักษณะงาน จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับ
มาก ในเร่ืองงานท่ีปฏิบัติตรงกับความรูความสามารถ งานท่ีทํานาสนใจและทาทายความสามารถ 
และมีความพึงพอระดับปานกลางในเร่ืองงานท่ีทําตรงกับความตองการ 
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ตารางท่ี  31   สรุปลําดับความพึงพอใจท่ีมีตอปจจัยจูงใจในการทํางานเรียงลําดับจากคาเฉล่ีย 
     ระดับมากไปหานอย 
 

ปจจัยจูงใจ คาเฉล่ีย 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
ความภูมิใจในผลงานที่ทําสําเร็จ 3.84 มาก 
ความสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จและมีประสิทธิภาพ 3.75 มาก 
งานที่ทํามีความสําคัญตอโรงแรม 3.68 มาก 

งานที่ปฏิบัติตรงกับความรูความสามารถ 3.56 มาก 

หนาที่ความรับผิดชอบและปริมาณงานเหมาะสม 3.52 มาก 

งานที่ทํานาสนใจและทาทายความ สามารถ 3.51 มาก 

งานที่ทําตรงกับความตองการ 3.47 ปานกลาง 

.การไดรับมอบอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบชัดเจน 3.46 ปานกลาง 

การไดเรียนรูทักษะประสบการณ จากงาน 3.4 ปานกลาง 

เพ่ือนรวมงานยอมรับในการทํางาน 3.34 ปานกลาง 

การมีอิสระในการตัดสินใจ 3.34 ปานกลาง 

การไดรับคําชมเชยจากหัวหนาเมื่อมีผลการปฏิบัติงานดี 3.20 ปานกลาง 
การไดรับการช่ืนชมจากเพ่ือนรวมงานเมื่อประสบวามสําเร็จในการ
ทํางาน 

3.20 ปานกลาง 

การมีโอกาสเขารับการอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูความสามารถ 3.10 ปานกลาง 

โอกาสไดเล่ือนตําแหนงสูงขึ้น 2.90 ปานกลาง 
 
 2. ปจจัยค้ําจุน  

      จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมาก ตอปจจัยดาน
ความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน, ดานสถานภาพของงานหรือตําแหนง, ดานสภาพความเปนอยู, 
ดานสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน และดานสภาพแวดล อมในการทํางาน และมีความพึงพอใจ
ระดับปานกลาง ตอปจจัยดานสัมพันธภาพกับผูใตบังคับบัญชา, ดานนโยบายและการบริหารงาน,            
ด านสัมพันธภาพท่ีมีกับผูบังคับบัญชา, ดานเงินเดือนหรือคาจาง และดานการปกครองบังคับบัญชา 
แยกตามความพึงพอใจตอปจจัยยอยในแตละดาน ดังนี้ 
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  2.1 ดานนโยบายและการบริหารงาน  พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ระดับมาก ในเร่ืองนโยบายและเปาหมายในการทํางานท่ีชัดเจน และมีความพึงพอใจระดับปาน
กลาง ในเรื่อง บริษัทมีการแบงงานและหนาท่ีของแตละแผนกชัดเจนและเหมาะสม, บริษัทมีการ
ช้ีแจงนโยบายใหทราบและชัดเจนในการปฏิบัติ, นโยบายท่ีประกาศเพ่ือประโยชนของบริษัทและ
พนักงาน และการประสานงานระหวางแผนกเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

  2.2  ดานเงินเดือนหรือคาจาง  พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับ             
ปานกลาง ในเร่ืองเงินเดือนท่ีไดรับเหมาะสมกับความรูความสามารถ,เงินเดือนท่ีไดรับเหมาะสมกับ
ปริมาณงานในความรับผิดชอบ, สวัสดิการท่ีไดรับเหมาะสมกับสภาพการทํางานและการดํารงชีพ, 
การปรับเงินเดือน/คาจางเปนไปอยางเหมาะสมและเปนธรรม 

  2.3  ดานการปกครองบังคับบัญชา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับ
ปานกลาง ในเร่ืองการทํางานไดรับคําแนะนําจากหัวหนาอยางสมํ่าเสมอ ความม่ันใจวาการทํางาน
จะไมผิดพลาดเพราะมีหัวหนาคอยดูแล เม่ือมีปญหาในการทํางานสามารถขอคําแนะนําจากหัวหนา
ได หัวหนาส่ังงานหรือมอบหมายงานอยางชัดเจน และหัวหนางานสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน  

  2.4  ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ระดับมาก ในเร่ืองสถานท่ีทํางานสามารถเดินทางไปกลับไดสะดวกรวดเร็ว และสถานท่ีทํางาน
สะอาดถูกสุขอนามัยมีแสงสวางและอากาศพอดี และมีความพึงพอใจระดับปานยกลาง ในเร่ือง
เคร่ืองมือเคร่ืองใชและอุปกรณในการทํางานเหมาะสม 

  2.5  ดานสัมพันธภาพท่ีมีกับผูบังคับบัญชา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีความพึง
พอใจระดับปานกลาง ในเร่ืองหัวหนาใหความเปนกันเอง และมีความพึงพอใจระดับปานกลางใน
เร่ืองหัวหนามีบุคลิกภาพและการวางตัวนาเช่ือถือศรัทธาหัวหนาใจกวางยินดีรับฟงความคิดเห็น 
หัวหนาเต็มใจใหคําปรึกษาท้ังเร่ืองงานและเร่ืองสวนตัว และหัวหนามีความยุติธรรม  

  2.6  ดานสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ระดับมาก ในเร่ืองเพ่ือนรวมงานใหความเปนกันเองกับทาน เพื่อนรวมงานของทานรวมมือกัน
ทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย เพื่อนรวมงานใหความชวยเหลือแกทานท้ังเร่ืองงาน / เร่ืองสวนตัว 
และความรักใครสามัคคีระหวางทานกับเพื่อนรวมงาน และมีความพึงพอใจตอปจจัยดานทานกับ 
เพื่อนรวมงานมีความเอ้ืออาทรตอกัน 

  2.7  ดานสัมพันธภาพกับผูใตบังคับบัญชา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ระดับมาก ในเร่ืองผูใตบังคับบัญชาใหความรวมมือในการทํางาน และมีความพึงพอใจระดับปาน
กลาง ในเร่ืองผูใตบังคับบัญชาใหเกียรติยกยองทาน และผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกดีตอทาน 
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  2.8  ดานสถานภาพของงานหรือตําแหนง พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก ในเร่ืองครอบครัวของทานยอมรับในอาชีพ หนาท่ีการงาน เพื่อนและคนใกลชิด
ยอมรับในอาชีพหนาท่ีการงาน และสังคมท่ัวไปยอมรับในอาชีพหนาท่ีการงาน 

  2.9  ดานสถานภาพความเปนอยู  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึง
พอใจระดับมาก ในเร่ืองการมีเวลาพักผอนอยางเพียงพอหลังเลิกงาน ความพึงพอใจตอการใชชีวิต
หลังเลิกงาน และการมีเวลาสําหรับปฏิบัติกิจธุระสวนตัว 

  2.10  ดานความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน จากการศึกษาพบวา ผูตอบ
แบบสอบถาม มีความพึงพอใจในระดับมาก ในเร่ืองบริษัทฯ มีความม่ันคง การมีความสุขและสบาย
ใจตลอดเวลาการทํางาน และตําแหนงหนาท่ีการงานมีความม่ันคง 

 
ตารางท่ี  32   สรุปลําดับความพึงพอใจท่ีมีตอปจจัยจูงใจในการทํางานเรียงลําดับจากคาเฉล่ีย 
     ระดับมากไปหานอย 

ปจจัยค้ําจุน คาเฉล่ีย 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
บริษัทฯ มีความม่ันคง 3.97 มาก 
เพื่อนรวมงานใหความเปนกันเองกับทาน 3.88 มาก 
ครอบครัวของทานยอมรับในอาชีพ หนาท่ีการงานของทาน 3.87 มาก 
การมีเวลาพักผอนอยางเพียงพอหลังเลิกงาน 3.78 มาก 
ความพึงพอใจตอการใชชีวิตหลังเลิกงาน 3.78 มาก 
เพื่อนรวมงานของทานรวมมือกันทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย 3.75 มาก 
 การมีความสุขและสบายใจตลอดเวลาการทํางาน 3.75 มาก 
เพื่อนและคนใกลชิดยอมรับในอาชีพหนาท่ีการงานของทาน 3.72 มาก 
สังคมท่ัวไปยอมรับในอาชีพหนาท่ีการงานของทาน 3.67 มาก 
การมีเวลาสําหรับปฏิบัติกิจธุระสวนตัว 3.66 มาก 
ตําแหนงหนาท่ีการงานมีความม่ันคง 3.66 มาก 
สถานท่ีทํางานสามารถเดินทางไปกลับไดสะดวกรวดเรว็ 3.65 มาก 
สถานท่ีทํางานสะอาดถูกสุขอนามัยมีแสงสวางและอากาศพอดี 3.65 มาก 
เพื่อนรวมงานใหความชวยเหลอืแกทานท้ังเรื่องงาน / เรื่องสวนตัว 3.63 มาก 
ความรักใครสามัคคีระหวางทานกับเพื่อนรวมงาน 3.63 มาก 
ผูใตบังคับ บัญชาใหความรวมมือในการ ทํางาน 3.63 มาก 
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ตารางที่    (ตอ) สรุปลําดับความพึงพอใจท่ีมีตอปจจัยจูงใจในการทํางานเรียงลําดับจากคาเฉล่ีย
ระดับมากไปหานอย 

ปจจัยค้ําจุน คาเฉล่ีย 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
หัวหนาใหความเปนกันเอง 3.56 มาก 
บริษัทมีนโยบายและเปาหมายในการทํางานท่ีชัดเจน 3.51 มาก 
บริษัทมีการแบงงานและหนาท่ีของแตละแผนกชัดเจนและ
เหมาะสม 

3.46 ปานกลาง 

เครื่องมือเครือ่งใชและอุปกรณในการทํางานเหมาะสม 3.45 ปานกลาง 
ผูใตบังคับ บัญชาใหเกียรติยกยองทาน 3.45 ปานกลาง 
บริษัทมีการช้ีแจงนโยบายใหทราบและชัดเจนในการปฏิบัติ 3.44 ปานกลาง 
นโยบายท่ีประกาศเพ่ือประโยชนของบริษัทและพนักงาน 3.43 ปานกลาง 
ทานกับเพ่ือนรวมงานมีความเอื้ออาทรตอกัน 3.36 ปานกลาง 
หัวหนามีบุคลิกภาพและการวางตัวนาเช่ือถือศรัทธา 3.35 ปานกลาง 
หัวหนาใจกวางยินดีรับฟงความคิดเห็น 3.29 ปานกลาง 
การประสานงานระหวางแผนกเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 3.28 ปานกลาง 
 เงินเดือนท่ีไดรบัเหมาะสมกับความรูความสามารถ 3.28 ปานกลาง 
ผูใตบังคับ บัญชามีความรูสึกดีตอทาน 3.27 ปานกลาง 
เงินเดือนท่ีไดรบัเหมาะสมกับปริมาณงานในความรับผิดชอบ 3.25 ปานกลาง 
หัวหนาเต็มใจใหคําปรึกษาท้ังเรื่องงานและเรื่องสวนตัว 3.24 ปานกลาง 
หัวหนามีความยุติธรรม 3.23 ปานกลาง 
การทํางานไดรับคําแนะนําจากหัวหนาอยางสมํ่าเสมอ 3.21 ปานกลาง 
ความม่ันใจวาการทํางานจะไมผิดพลาดเพราะมีหัวหนาคอยดูแล 3.21 ปานกลาง 
 เมื่อมีปญหาในการทํางานสามารถขอคําแนะนําจากหัวหนาได 3.20 ปานกลาง 
หัวหนาส่ังงานหรือมอบหมายงานอยางชัดเจน 3.17 ปานกลาง 
สวัสดิการท่ีไดรับเหมาะสมกับสภาพการทํางานและการดํารงชีพ 3.16 ปานกลาง 
การปรับเงินเดือน/คาจางเปนไปอยางเหมาะสมและเปนธรรม 3.16 ปานกลาง 
หัวหนางานสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน 3.08 ปานกลาง 
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  สวนท่ี 3 การวิเคราะหระดับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานท่ีมีตอปจจัย
แรงจูงใจในการทํางาน จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล 
 

1.  ปจจัยจูงใจ จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยใน 
การทํางาน ดังนี้  
  เพศชาย มีความพึงพอใจตอปจจัยในการทํางานสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ความสําเร็จ
ในการทํางาน รองลงมา คือ การยอมรับนับถือ และความรับผิดชอบ 
  เพศหญิง  มีความพึงพอใจตอปจจัยในการทํางานสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ความสําเร็จ
ในการทํางาน เปน รองลงมา คือ ลักษณะงาน และความรับผิดชอบ  
  ผูมีสถานภาพโสด มีความพึงพอใจตอปจจัยในการทํางานสูงสุด 3 อันดับแรก คือ
ความสําเร็จในการทํางาน รองลงมา คือ ลักษณะงาน และความรับผิดชอบ  
  ผูมีสถานภาพ สมรส มีความพึงพอใจตอปจจัยในการทํางานสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 
ความสําเร็จในการทํางาน รองลงมา คือ ลักษณะงาน  และความรับผิดชอบ  
  ผูมีสถานภาพหมายและหยาราง มีความพึงพอใจตอปจจัยในการทํางานสูงสุด 3 
อันดับแรก คือ ความสําเร็จในการทํางาน รองลงมา คือ การยอมรับนับถือ และลักษณะงาน  
  ผูมีระยะเวลาการทํางานนอยกวา 1 ป มีความพึงพอใจตอปจจัยในการทํางานสูงสุด 3 
อันดับแรก คือ ความสําเร็จในการทํางาน รองลงมา คือ ลักษณะงาน และความรับผิดชอบ  
  ผูมีระยะเวลาการทํางานในโรงแรม 1-3 ป มีความพึงพอใจตอปจจัยในการทํางานใน
การทํางานสูงสุด คือ ความสําเร็จในการทํางาน และมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ลักษณะงาน 
และความรับผิดชอบ  
  ผูมีระยะเวลาการทํางานในโรงแรม 4-6 ป มีความพึงพอใจตอปจจัยในการทํางาน
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ความสําเร็จในการทํางาน รองลงมาคือ ความรับผิดชอบ และดานลักษณะ
งาน  
  ผูมีระยะเวลาการทํางานในโรงแรม 7-12 ป มีความพึงพอใจตอปจจัยในการทํางาน
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ปจจัยดานความสําเร็จในการทํางาน รองลงมา คือ ดานลักษณะงาน และ
ดานความรับผิดชอบ 
  พนักงานท่ัวไป มีความพึงพอใจในการทํางานสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ความสําเร็จใน
การทํางาน รองลงมา คือ ในเร่ืองลักษณะงาน  และความรับผิดชอบ  
  พนักงานบริหาร มีความพึงพอใจในการทํางานสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ความสําเร็จใน
การทํางาน รองลงมา คือ ลักษณะงาน และดานความกาวหนาในตําแหนงงาน  
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2. ปจจัยค้ําจุน จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัย 
ในการทํางาน ดังนี้  
  เพศชาย มีความพึงพอใจตอปจจัยในการทํางานสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สถานภาพ
ของงานหรือตําแหนง รองลงมา คือ สภาพความเปนอยู และสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน  
  เพศหญิง  มีความพึงพอใจตอปจจัยในการทํางานสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ความม่ันคง
ปลอดภัยในการทํางาน รองลงมา คือ สภาพความเปนอยู และสภาพของงานหรือตําแหนง  
  ผูมีสถานภาพโสด มีความพึงพอใจตอปจจัยในการทํางานสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 
สภาพความเปนอยู รองลงมา คือ สภาพของงานหรือตําแหนง และความมั่นคงปลอดภัยในการ
ทํางาน  
  ผูมีสถานภาพ สมรส มีความพึงพอใจตอปจจัยในการทํางานสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 
ความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน รองลงมา คือ สัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน และสัมพันธภาพ
กับผูใตบังคับบัญชา 
  ผูมีสถานภาพหมายและหยาราง มีความพึงพอใจตอปจจัยในการทํางานสูงสุด 3 
อันดับแรก คือ สถานภาพของงานหรือตําแหนง รองลงมา คือ ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน 
และสภาพความเปนอยู  
  ผูมีระยะเวลาการทํางานนอยกวา 1 ป มีความพึงพอใจตอปจจัยในการทํางานสูงสุด 3 
อันดับแรก คือ ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน รองลงมา คือ สภาพความเปนอยู และ สถานภาพ
ของงานหรือตําแหนง  
  ผูมีระยะเวลาการทํางานในโรงแรม 1-3 ป มีความพึงพอใจตอปจจัยในการทํางาน       
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ สถานภาพของงานหรือตําแหนง รองลงมา คือ สภาพความเปนอยู และ
ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน  
  ผูมีระยะเวลาการทํางานในโรงแรม 4-6 ป มีความพึงพอใจตอปจจัยในการทํางาน      
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ สถานภาพของงานหรือตําแหนง และความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน 
รองลงมา คือ ดานสภาพความเปนอยู  
  ผูมีระยะเวลาการทํางานในโรงแรม 7-12 ป มีความพึงพอใจตอปจจัยในการทํางาน
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน รองลงมา คือ สภาพความเปนอยู และ
สัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน  
  พนักงานท่ัวไป มีความพึงพอใจในการทํางานสูงสุด 3 อันดับแรก ในเรื่อง ความ
ม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน ดานสถานภาพของงานหรือตําแหนง รองลงมา คือ สภาพความเปนอยู 
และ ดานสัมพันธภาพกับเพื่อรวมงาน  
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  พนักงานบริหาร มีความพึงพอใจในการทํางานสูงสุด 3 อันดับแรก ในเร่ืองสภาพ
ความเปนอยู รองลงมา คือ ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน และสถานภาพของงานหรือตําแหนง  
 

สวนท่ี  4  ปญหาและขอเสนอแนะ 
ผูตอบแบบสอบถาม ไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะในการทํางาน        

สรุปได ดังนี้  
- ความยุติธรรมของหัวหนา  จํานวน 1 ราย 
- การทํางานของหัวหนา   จํานวน 1 ราย 
- ความสามัคคีของเพื่อนรวมงาน  จํานวน 1 ราย 
- ความอดทนของหัวหนา  จํานวน 1 ราย 
- ความรับผิดชอบของหัวหนา  จํานวน 1 ราย 
- เสนอใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกมากข้ึน(เคเบิลทีวี) ความพึงพอใจท่ีไดทํางานใน 
       โรงแรมริเวอร   จํานวน 1 ราย 
- ทุกอยางดีแลว   จํานวน 3 ราย  

 
อภิปรายผลการศึกษา 
 

 การศึกษาเร่ือง  ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานโรงแรมริเวอร จังหวัด
นครปฐม โดยใชทฤษฎีสองปจจัยของ  เฟรดเดริค เฮิรซเบิรก (Frederick  Herzberg) เปนแนวทาง
การศึกษา  ซ่ึงแบงปจจัยความพึงพอใจในการทํางานออกเปน 2 ปจจัยหลัก คือ ปจจัยจูงใจ 
ประกอบดวยปจจัยยอย 5 ดาน ไดแก ดานความสําเร็จของงาน ดานความกาวหนาในตําแหนงการ
งานหรือการเล่ือนข้ันเล่ือนตําแหนง ดานการยอมรับนับถือ ดานความรับผิดชอบ คือ ลักษณะการ
ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในงาน ดานลักษณะของงาน   และปจจัยคํ้าจุน ประกอบดวยปจจัย
ยอย 10 ดาน ไดแก ดานนโยบายและการบริหาร ดานเงินเดือนหรือคาจาง ดานการปกครองบังคับ
บัญชา ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานสัมพันธภาพกับผูบังคับบัญชา ดานสัมพันธภาพกับ
เพื่อนรวมงาน  ดานสัมพันธภาพกับผูใตบังคับบัญชา ดานสถานภาพของงานหรือตําแหนง ดาน
สภาพความเปนอยูดานความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน 
 ผลการศึกษา พบวา พนักงานมีความพึงพอใจในการทํางานตอปจจัยจูงใจระดับมาก 
ในดานความสําเร็จในการทํางาน และดานลักษณะของงาน  สอดคลองกับการศึกษาของอภิวันท  
มหาวัจน (2549) ซ่ึงศึกษา เร่ือง ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ใน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา พบวา ความพึงพอใจของพนักงานตอปจจัยจูงใจในการ
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ทํางานในระดับมาก ในดานความสําเร็จในการทํางาน   สวนปจจัยจูงท่ีมีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง ไดแก  ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน  ดานการยอมรับนับถือ  และดานความ
รับผิดชอบ  ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของณัฐชนัญ นาทิพย  (2542) ทําการศึกษาเร่ือง ความพึง
พอใจในการทํางานของพนักงานทาอากาศยาน เชียงใหม ผลการศึกษาพบวา พนักงานมีความพึง
พอใจในระดับปานกลาง ในดานโอกาสกาวหนาในการทํางาน  และสอดคลองกับผลการศึกษาของ
ประพนธ    คลายพุฒ (2548) ซ่ึงทําการศึกษา เร่ือง ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา 
พบวา พนักงานระดับปฏิบัติการมีความพึงพอใจตอปจจัยจูงใจ หรือตัวจูงใจในการทํางานอยูใน
ระดับปานกลาง ดานความกาวหนาในงาน  

ดานปจจัยค้ําจุน   ผลการศึกษาพบวา พนักงานมีความพึงพอใจในระดับมาก ดาน
ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน  ดานสถานภาพของงานหรือตําแหนง ดานสภาพความเปนอยู 
ดานสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน    ซ่ึงสอดคลองกับผล
การศึกษาของลลนา  เรืองพร (2550)  ซ่ึงทําการศึกษา เร่ือง ความพึงพอใจของพนักงานตอปจจัยจูง
ใจในการทํางานของ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) สํานักงานภาคเหนือ 
จังหวัดเชียงใหม  ผลการศึกษาพบวาความพึงพอใจของพนักงานตอปจจัยคํ้าจุนในระดับมาก ไดแก  
ดานความม่ันคงในการทํางาน และดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน   และสอดคลองกับของ
ประพนธ  คลายพุฒ (2548)  ที่ศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของ
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  พบวาพนักงานมีความพึง
พอใจในระดับมากดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน   และสอดคลองกับการศึกษาของ อภิวันท         
มหาวัจน (2549) ท่ีศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานบมจ. ธนาคารกรุงไทย ในอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม  พบวาพนักงานมีความพึงพอใจในระดับมาก ดานความม่ันคงในการทํางาน 
ดานชีวิตสวนตัว ดานตําแหนงงาน และดาน ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  และพัชยา เพียรจริง 
(2550)  ทําการศึกษาความพึงพอใจของพนักงานตอปจจัยจูงใจในการทํางานของบริษัท ลําพูนซิง
เดนเก็น จํากัด  พบวาพนักงานมีความพึงพอใจในระดับมากดานสภาพการทํางานและดานชีวิติ
สวนตัว   
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ขอคนพบ 
ผลการศึกษาปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุน มีขอคนพบ ดังนี้ 
พนักงานกลุมนี้สวนใหญตําแหนงงานเปนพนักงานท่ัวไป   มีอายุ ต้ังแต 25- 40 ปข้ึน

ไป   สวนใหญระดับการศึกษาประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  ระยะเวลาการทํางานใน
โรงแรม 1-3 ป  และทํางานในเวลาปกติ 

ความพึงพอใจตอปจจัยจูงใจในการทํางาน 
1. ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากตอปจจัยจูงใจในการทํางาน   

ไดแก ปจจยัดานความสําเร็จในการทํางาน และลักษณะของงาน   สวนปจจัยดานความกาวหนาใน
ตําแหนงงาน  ดานการยอมรับนับถือ  และดานความรับผิดชอบ  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 นอกจากนั้น พบวา ท้ังเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ตอ
ปจจัยดานความกาวหนาในตําแหนงการงาน ความรับผิดชอบ สวนปจจัยดานการยอมรับนับถือ 
พบวา เพศชายมีความพึงพอใจในระดับมาก แตเพศหญิงมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  
 2. ปจจัยดานความกาวหนาในตําแหนงการงาน  และดานการยอมรับนับถือ พบวา
ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับปานกลางทุกปจจัย  นอกจากนั้น พบวา ดานการ
ยอมรับนับถือ เพศชาย ผูมีสถานภาพหยาราง/หมาย มีความพอใจในระดับมาก สวนเพศหญิง  ผูมี
สถานภาพโสดและสมรส มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  

4.  ดานความรับผิดชอบ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ตอปจจัยดานการไดรับมอบอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบชัดเจน และการมีอิสระในการตัดสินใจ 

  5.  ดานลักษณะงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับปานกลางใน
เร่ือง งานท่ีทําตรงกับความตองการ 

 
 ความพึงพอใจตอปจจัยค้ําจุน  

 6. ปจจัยคํ้าจุน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากตอปจจัยดาน 
สัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน ดานสถานภาพของงานหรือตําแหนง ดานสภาพความเปนอยู ดาน
ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน สวนปจจัยดาน นโยบายและการบริหารงาน ดานเงินเดือนหรือ
คาจาง ดานการปกครองบังคับบัญชา ด านสัมพันธภาพท่ีมีกับผูบังคับบัญชา สวนปจจัยดาน
สัมพันธภาพกับผูใตบังคับบัญชา มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 นอกจากนั้น พบวา ท้ังเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจตอปจจัยดานนโยบายและ
การบริหารงาน ดานเงินเดือนหรือคาจาง และดานการปกครองบังคับบัญชาในระดับปานกลาง สวน
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ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน และดานสัมพันธภาพกับผูใตบังคับบัญชา พบวา เพศชาย        
มีความพึงพอใจในระดับมาก แตเพศหญิงมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 7. ดานนโยบายและการบริหารงาน  พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับ
เกือบทุกปจจัยในระดับปานกลาง  ในเร่ือง บริษัทมีการแบงงานและหนาท่ีของแตละแผนกชัดเจนและ
เหมาะสม บริษัทมีการช้ีแจงนโยบายใหทราบและชัดเจนในการปฏิบัติ นโยบายท่ีประกาศเพื่อ
ประโยชนของบริษัทและพนักงาน และการประสานงานระหวางแผนกเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

  8.  พบวาปจจัยดานเงินเดือนหรือคาจาง  และดานการปกครองบังคับบัญชา  ดาน
สถานภาพของงานหรือตําแหนง   ดานสถานภาพความเปนอยู  ดานความม่ันคงปลอดภัยในการ
ทํางาน ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจทุกปจจัยยอยในระดับปานกลาง  

  10.  ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลางในเร่ืองเคร่ืองมือเคร่ืองใชและอุปกรณในการทํางานเหมาะสม  

  11.  ดานสัมพันธภาพท่ีมีกับผูบังคับบัญชา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจเกือบทุกปจจัยยอยในระดับปานกลาง ยกเวนดาน  ตอปจจัยดานหัวหนาใหความเปนกันเอง ท่ี
มีความพึงพอใจในระดับมาก 

   12.  ดานสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
เกือบทุกปจจัยยอยในระดับมาก ยกเวนดาน ทานกับเพื่อนรวมงานมีความเอื้ออาทรตอกัน ท่ีมีความพึง
พอใจในระดับปานกลาง 

  13.  ดานสัมพันธภาพกับผูใตบังคับบัญชา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก  ตอปจจัยดานผูใต บังคับบัญชาใหความรวมมือในการทํางาน  และปจจัยดาน 
ผูใตบังคับบัญชาใหเกียรติยกยองทาน และผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกดีตอทาน มีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง 
  
 
ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษา ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานโรงแรมริเวอรจังหวัด
นครปฐม    ซ่ึงจากทฤษฎีของ เฮิรซเบิรก ท่ีกลาวไววา  เม่ือปจจัยอนามัยหรือปจจัยท่ีเกี่ยวของ
โดยตรงในการทํางาน ซ่ึงเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการสรางหรือลดความไมพึงพอใจในการทํางาน 
หากอยูในระดับตํ่ากวาท่ียอมรับไดก็จะทําใหเกิดความไม พึงพอใจ แตถารักษาหรือเพิ่มใหเกิด
ความสําคัญและความพึงพอใจมากข้ึนก็จะชวยสรางความพึงพอใจในการทํางานได สวนปจจัยจูงใจ
ในการทํางานเปนปจจัยท่ีกระตุนใหคนทํางานดีข้ึน ดังนั้น จึงผูบริหารจึงควรใหความสําคัญตอ
ปจจัยจูงใจท้ัง 2 ดานใหครบถวน โดยตอนแรกผูบริหารหรือหัวหนางานตองตรวจสอบใหม่ันใจวา
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ปจจัยท่ีชวยลดความไมพอใจในการทํางานไมขาดแคลนหรือบกพรอง เชนระดับเงินเดือนคาจาง
เหมาะสม  และปจจัยอ่ืนๆ  จนแนใจวาความรูสึกไมพอใจจะไมเกิดข้ึนในหมูผูปฎิบัติงาน และใน
ลําดับท่ีสอง คือการใหโอกาสที่จะไดรับปจจัยจูงใจ เชน  ความกวหนาในตําแหนงงาน   การยอมรับ
นับถือ  ความรับผิดชอบและลักษณะงาน   ซ่ึงอาจจะตองออกแบบการทํางานใหเหมาะสม  การ
ตอบสนองดวย ปจจัยท่ีชวยลดความไมพอใจในการทํางาน จะทําใหเกิดความรูสึกเปนกลางไมมี
ความไมพอใจแลวจึงใชปจจัยจูงใจเพื่อสรางความพอใจ ซ่ึงจะสงผลใหผูปฎิบัติงาน ทุมเทการ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน และเปนการสรางขวัญและกําลังใจเเละทําให
ใหพนักงานอยูกับองคกรตลอดไปโดยผูศึกษาไดจัดลําดับ  ตามปจจัยแตละดาน ท่ีคนพบ ดังนี้ 
 

ปจจัยจูงใจ 
1. ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน  จากการศึกษาพบวาพนักงานมีความพึง 

พอใจในระดับปานกลางในเร่ือง ไดโอกาสเล่ือนตําแหนงสูงข้ึน   การมีโอกาสเขารับการอบรม
สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถ และการไดเรียนรูทักษะประสบการณจากงาน   ดังนั้นทาง
ผูบริหารโรงแรมควรเปดโอกาสใหพนักงานไดมีโอกาสในการเล่ือนตําแหนงท่ีสูงข้ึน มีโอกาสเขา
รับการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถ และไดมีโอกานในเรียนรู พัฒนาทักษะ
ประสบการณในการทํางาน  

2. ดานการยอมรับนับถือ จากการศึกษาพบวาพนักงานมีความพึงพอใจใน 
ระดับปานกลางในเร่ือง เพื่อนรวมงานยอมรับในการทํางาน การไดรับการช่ืนชมจากเพ่ือนรวมงาน
เม่ือประสบความสําเร็จในงาน  และไดรับคําชมเชยจากหัวหนาเม่ือมีผลการปฏิบัติงานดี   ดังนั้น
ทางผูบริหารโรงแรม ควรใหความสําคัญในการปรับปรุงปจจัยยอยใหดีข้ึนในกรณีท่ีพนักงาน
ทํางานดวยความซ่ือสัตยและขยัน หม่ันเพียรและผลของงานเปนไปตามเปาหมาย  ก็ควรมีการให
รางวัล ตอบแทนความดีความชอบในผลการปฎิบัติงาน และกลาวยกยองชมเชยหรือการประกาศให
ทราบโดยท่ัวถึงกัน  เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหกับพนักงาน 

3. ดานความรับผิดชอบ  จากการศึกษาพบวาพนักงานมีความพึงพอใจใน 
ระดับปานกลางในเร่ือง การไดรับมอบอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบชัดเจน และการมีอิสระในการ
ตัดสินใจ   ดังนั้นทางผูบริหารโรงแรม ควรใหความสําคัญปรับปรุงใหพนักงานมีความอิสระในการ
ตัดสินใจในการทํางาน  ตลอดจนมีการมอบหมายงานในอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบชัดเจน ให
หัวหนางานทุกคนมีบทบาทในการเปนหัวหนางานมากข้ึน จัดมอบหมายงานแกพนักงานตาม
ความรูความสามารถ และมีความเหมาะสมกับหนาที่ 
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 4. ดานลักษณะของงาน  จากการศึกษาพบวาพนักงานมีความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง ในเร่ือง  งานท่ีทําตรงกับความตองการ  ดังนั้นทางผูบริหารโรงแรมควรปรับปรุงปจจัยยอยใน
การพิจารณาลักษณะของงานใหตรงกับความรูความสามารถของพนักงาน 
 

 ปจจัยค้ําจุน 
 1.  ดานนโยบายและการบริหารงาน   จากการศึกษาพบวาพนักงานมีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง ในเร่ือง  บริษัทมีการแบงงานและหนาท่ีของแตละแผนกชัดเจนและเหมาะสม บริษัท
มีการช้ีแจงนโยบายใหทราบและชัดเจนในการปฏิบัติ  นโยบายท่ีประกาศเพื่อประโยชนของบริษัทและ
พนักงาน  และการประสานงานระหวางแผนกเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   ดังนั้นทางผูบริหาร
โรงแรม ควรใหความสําคัญในการปรับปรุงปจจัยยอยในเร่ืองของการประสานงานระหวางแผนกให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  นโยบายท่ีประกาศเพื่อประโยชนของบริษัทและพนักงาน       ควรมีการ
ช้ีแจงนโยบายใหทราบและชัดเจนในการปฏิบัติ  และมีการแบงงานและหนาท่ีของแตละแผนกชัดเจน
และเหมาะสม 

2. ดานเงินเดือนหรือคาจาง จากการศึกษาพบวาพนักงานมีความพึงพอใจในระดับ 
ปานกลาง ในเร่ือง  เงินเดือนท่ีไดรับเหมาะสมกับปริมาณงานในความรับผิดชอบ  สวัสดิการท่ีไดรับ
เหมาะสมกับสภาพการทํางานและการดํารงชีวิต   และการปรับเงินเดือน/คาจางเปนไปอยางเหมาะสม
และเปนธรรม  ดังนั้นทางผูบริหารโรงแรม ควรใหความสําคัญในการปรับปรุงปจจัยยอยในเร่ืองการ
ปรับเงินเดือน/คาจางเปนไปอยางเหมาะสมและเปนธรรม  จัดสวัสดิการที่ไดรับเหมาะสมกับสภาพการ
ทํางานและการดํารงชีวิต และเงินเดือนท่ีไดรับควรมีเหมาะสมกับปริมาณงานในความรับผิดชอบ   

3. ดานการปกครองบังคับบัญชา  จากการศึกษาพบวาพนักงานมีความพึงพอใจใน 
ระดับปานกลาง ในเร่ืองการทํางานไดรับคําแนะนําจากหัวหนาอยางสมํ่าเสมอ  และความม่ันใจวา
การทํางานจะไมผิดพลาดเพราะมีหัวหนาคอยดูแล  เม่ือมีปญหาในการทํางานสามารถขอคําแนะนํา
จากหัวหนาได  หัวหนาส่ังงานหรือมอบหมายงานอยางชัดเจน  และหัวหนางานสรางบรรยากาศท่ีดี
ในการทํางาน   ดังนั้นทางผูบริหารโรงแรม ควรใหความสําคัญในการปรับปรุงปจจัยยอยในเร่ือง 
ของหัวหนางานในสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน  หัวหนามีการส่ังงานหรือมอบหมายงานอยาง
ชัดเจน  และเม่ือมีปญหาในการทํางานสามารถใหพนักงานขอคําแนะนําจากหัวหนางานได  เพื่อให
พนักงานมีความม่ันใจวาการทํางานจะไมผิดพลาดเพราะมีหัวหนาคอยดูแล      และการทํางานไดรับ
คําแนะนําจากหัวหนาอยางสมํ่าเสมอ     
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4. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน  จากการศึกษาพบวาพนักงานมีความพึงพอใจใน 
ระดับปานกลาง ในเร่ืองเคร่ืองมือเคร่ืองใชและอุปกรณในการทํางานเหมาะสม  ดังนั้น ทางผูบริหาร
โรงแรม ควรใหความสําคัญในการปรับปรุงปจจัยยอยในเร่ืองของเคร่ืองมือเคร่ืองใชและอุปกรณใน
การทํางานเหมาะสม  และมีความปลอดภัยในการทํางาน 

5.   ดานสัมพันธภาพท่ีมีกับผูบังคับบัญชา   จากการศึกษาพบวาพนักงานมีความพึง 
พอใจในระดับปานกลาง ในเร่ือง หัวหนามีบุคลิกภาพและการวางตัวนาเช่ือถือศรัทธา   หัวหนาใจ
กวางยินดีรับฟงความคิดเห็น หัวหนาเต็มใจใหคําปรึกษาทั้งเร่ืองงานและเร่ืองสวนตัว  และหัวหนา
มีความยุติธรรม   ดังนั้น ทางผูบริหารโรงแรม ควรใหความสําคัญในการปรับปรุงปจจัยยอยในเร่ือง 
ความยุติธรรมของหัวหนา   ความใจกวางยินดีรับฟงความคิดเห็นของหัวหนางาน  และความเต็มใจ 
ใหคําปรึกษาท้ังเร่ืองงานและเร่ืองสวนตัวของหัวหนางาน ตลอดจนการมีบุคลิกภาพและการวางตัว
นาเช่ือถือศรัทธาของหัวหนางาน 

6. ดานความสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน  จากการศึกษาพบวาพนักงานมีความพึง 
พอใจในระดับปานกลาง ในเร่ืองเพื่อนรวมงานมีความเอื้ออาทรตอกัน  ดังนั้น ทางผูบริหารโรงแรม 
ควรใหความสําคัญในการปรับปรุงปจจัยยอยโดยการใหพนักงานไดมีสวนรวมในการทํางาน
รวมกัน โดยอาจมีการทํางานเปนทีม เพื่อทําพนักงานไดมีความสัมพันธท่ีดีตอกันเกิดความเอ้ืออาทร
ซ่ึงกันและกัน    
   7.  ดานสัมพันธภาพกับผูใตบังคับบัญชา  จากการศึกษาพบวาพนักงานมีความพึง 
พอใจในระดับปานกลาง ในเร่ือง ผูใตบังคับบัญชาใหเกียรติยกยองทาน และผูใตบังคับบัญชามี
ความรูสึกดีตอทาน   ดังนั้น ทางผูบริหารโรงแรม ควรใหความสําคัญในการปรับปรุงปจจัยยอยใน
เร่ือง การทําใหผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกท่ีดีตอผูบังคับบัญชา  ซึ่งจะทําใหผูใตบังคับบัญชาให
เกียรติยกยองตอผูบังคับบัญชาเพิ่มขึ้น 
 

 
 


