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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 
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 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. 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญ 
  การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทส าคัญในระบบเศรษฐกิจท่ีก่อให้เกิดธุรกิจท่ี
เก่ียวเน่ืองต่าง ๆ เช่น ธุรกิจท่ีพกั ธุรกิจภัตตาคารร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก การขนส่ง
นักท่องเท่ียว เป็นต้น ซ่ึงก่อให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน และการกระจายรายได้สู่ท้องถ่ิน เม่ือ
พิจารณาจากรายรับของประเทศในส่วนของธุรกิจประเภทโรงแรม จะพบวา่มีการขยายตวัเพิ่มข้ึนโดย
ล าดับ จาก 150,533,935.34 ในปี พ.ศ. 2554 จนมีมูลค่าถึง 161,481,658.58 บาท ในปี พ.ศ. 2556  
(ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2557)  
  ในระหวา่งปี พ.ศ. 2550  ถึง พ.ศ. 2556 พบวา่อตัราการเติบโตของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ี
เขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยมีจ านวนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท าให้สามารถสร้างรายไดใ้ห้ประเทศ
ไทยเป็นจ านวนมาก โดยในปี พ.ศ. 2556 มีนักท่องเท่ียวมากสุดถึง 1,207,146 คน และสร้างรายได้
ให้แก่ประเทศไทยเป็นจ านวนถึง 26,546,725 บาท แสดงดังภาพท่ี 1.1 และจากสถานการณ์การ
ท่องเท่ียวเฉพาะเดือนพฤษภาคม 2558 มีนกัท่องเท่ียวจ านวน 2,309,250 คน ขยายตวัร้อยละ 38.21 จาก
ช่วงเวลาเดียวกนัของปี พ.ศ. 2557 โดยพบวา่ในเดือนพฤษภาคม 2558 เฉพาะนกัท่องเท่ียวจีนขยายตวั
ถึงร้อยละ120.62 และยงัพบว่านกัท่องเท่ียวท่ีมีจ  านวนมากท่ีสุด ไดแ้ก่ จีน 3,273,695 คน รองมาคือ 
มาเลเซีย 1,397,241 คน ญ่ีปุ่น 575,186 คน เกาหลี 546,520 คน และลาว 459,22 5 คน (กรมการ
ท่องเท่ียว, 2558) 
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ท่ีมา: กรมการท่องเท่ียว (2557) 
ภำพที ่1.1 จ านวนและรายไดน้กัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ.2556 
 
 จากสถานการณ์การท่องเท่ียวเมืองหลัก ซ่ึงประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต พทัยา 
เชียงใหม่ พบว่าอตัราการเข้าพักแรมในสถานพักแรมต่าง ๆ โดยภาพรวมสถานพกัแรมในเมือง
ท่องเท่ียวหลกั มีอตัราการเขา้พกัเฉล่ีย ร้อยละ 78 และขยายตวัร้อยละ 6.2 โดยภูเก็ตมีอตัราการเขา้พกั
สูงสุดเท่ากบัร้อยละ 87.07 และกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองท่ีมีอตัราการเขา้พกัเติบโตสูงสุด ขยายตวั
ร้อยละ 12.2 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลจากการขยายตวัของนักท่องเท่ียวจีน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล
ตรุษจีนในเมืองส าคญั เช่น กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต พทัยา และเชียงใหม่ โดยกรุงเทพมหานคร ยงัคง
เป็นเมืองท่องเท่ียวหลักของไทย มีผูเ้ข้าพกั 2,519,811 คน ภูเก็ต 1,391,638 คน พทัยา 807,047 คน 
และเชียงใหม ่587,818 คน ดงัภาพท่ี 1.2 
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ท่ีมา: ส านกัเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา (2558) 
ภำพที ่1.2 จ านวนผูเ้ขา้พกัเมืองท่องเท่ียวหลกั 

 
ภาพรวมดา้นการท่องเท่ียวของประเทศไทยต่ออุตสาหกรรมโรงแรม ในปี พ.ศ. 2556 ธุรกิจ

โรงแรมในประเทศไทยรวม 10,018 แห่ง เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2554 ท่ีมีธุรกิจโรงแรมรวม 9,865 แห่ง 
(ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2557)   โดยพื้นท่ีท่ีมีจ  านวนหอ้ง พกัสูงสุด ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต 
พทัยา และเชียงใหม่ ดงัภาพท่ี 1.3 

 
ท่ีมา: ส านกังานสถิติแห่งชาติ (2557)   
ภำพที ่1.3  จงัหวดัท่ีมีจ านวนหอ้งพกัสูงสุดสิบอนัดบัแรกในปี พ.ศ. 2556   
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96.8
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16.6
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จ ำนวนห้องพกั (พนัห้อง) กรุงเทพฯ  ร้อยละ 96.8
ภูเก็ต         ร้อยละ 53.8
พทัยา        ร้อยละ 36.1
เชียงใหม่   ร้อยละ 30.6
เกาะสมุย   ร้อยละ 19.9
กระบ่ี         ร้อยละ 18.7
สงขลา       ร้อยละ 16.6
เชียงราย     ร้อยละ 14.5
กาญจนบุรี ร้อยละ 12.6
ระยอง        ร้อยละ 12.2
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  จากภาพรวมอุตสาหกรรมโรงแรมไทยสามารถแบ่งโครงสร้างของระดบัการท างาน ออกเป็น 
2 ระดบัใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ ระดบัผูบ้ริหาร และ ระดบัผูป้ฏิบติัการ โดยสามารถแบ่งโครงสร้างการท างาน
ออกเป็นแผนกต่าง ๆ ได้ดงัน้ี แผนการขายและการตลาด แผนกช่างและวิศวกร แผนกดูแลผูเ้ขา้พกั 
แผนกควบคุม แผนกทรัพยากร และแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม แสดงดังภาพท่ี 1.4 โดยในแต่ละ
ต าแหน่งและแต่ละแผนก จะไดรั้บผลตอบแทนท่ีแตกต่างกนัออกไป ยกตวัอยา่งเช่น ระดบัผูบ้ริหารจะ
ได้รับสวสัดิการของพนักงานในระดับหัวหน้า (Officer Check) ระดับผู ้ปฏิบัติการจะได้รับเงิน
ค่าบริการพิเศษ (Service Charge) เป็นตน้ ซ่ึงสามารถแบ่งโครงสร้างของค่าตอบแทนของแรงงานใน
อุตสาหกรรมโรงแรมดงัน้ี แสดงดงัภาพท่ี 1.5 
  1) เงินเดือน  (Salary) เป็นเงินท่ีผูป้ฏิบัติงานจะได้รับเป็นค่าตอบแทนในการท างาน โดย
องคก์รจะเหมาจ่ายเป็นรายเดือน (ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, 2556) 
  2) ค่าล่วงเวลา (Overtime หรือ OT) เป็นเงินท่ีผูป้ฏิบติังานควรจะไดเ้ม่ือมีการท างานเกินเวลา
ท างานปกติของวนัท างาน ซ่ึงโดยปกติทุกองค์กรจะก าหนดเวลาการท างานท่ี 8 ชัว่โมงต่อวนั หากมี
การท างานเกินเวลาผูป้ฏิบติังานจะได้ค่าล่วงเวลา ค่าล่วงเวลาของแต่ละองค์กรอาจจะต่างกนั บาง
องค์กรอาจให้ในรูปของเงิน แต่ในบางองค์กรอาจจะให้ในรูปแบบของการลาพกัร้อน (กระทรวง
แรงงาน, 2557) 
  3) ค่าบริการพิเศษ (Service Charge) เป็นการคิดค่าบริการลูกคา้เพิ่ม โดยองค์กรส่วนมากจะ
คิดค่าบริการพิเศษประมาณ 10 เปอร์เซ็นต ์เงินส่วนน้ีจะถูกน าไปจดัสรรใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานเพื่อเป็นการ
กระตุน้การท างานของพนกังาน (พนชักร สิมะขจรบุญ, 2554) 
  4) ทิป (Tip) เป็นเงินท่ีผูรั้บบริการจะให้แก่พนักงานท่ีบริการแก่ตนเองโดยตรง โดยจะจ่าย
เพิ่มใหเ้ป็นพิเศษนอกเหนือจากการจ่ายค่าสินคา้ หรือบริการท่ีไดรั้บไปแลว้ (JobsDB, 2557)  
  5) Officer Check  หรือ O.C. เป็นสวสัดิการของพนักงานระดับหัวหน้าแผนก ซ่ึงสามารถ
รับประทานอาหารในห้องอาหารของโรงแรมได้ (ห้องอาหารเดียวกนักบัลูกคา้) ซ่ึงจะมีการจ ากัด
วงเงินในการรับประทานหรือเคร่ืองด่ืม (Phuketall, 2014) 
  ในส่วนของสวสัดิการแรงงาน (Welfare) ทุกองค์กรจะมีสวสัดิการส าหรับลูกจา้ง เพื่อให้
ลูกจ้างมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน และมีความมั่นคงในชีวิต เน่ืองจากลูกจ้างเป็นบุคคลท่ีอยู่เบ้ืองหลัง
ความส าเร็จของธุรกิจ ดงันั้นการตอบแทนท่ีนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นส่ิงท่ีทุกองค์กรจ าเป็นตอ้งมี 
สวสัดิการท่ีพนกังานควรมียกตวัอยา่งเช่น เคร่ืองแบบหรือชุดยูนิฟอร์ม รถรับส่งพนกังาน เงินโบนสั
ประจ าปี ค่าล่วงเวลา  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ การเบิกค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์ การฝึกอบรมและ
ทุนการศึกษา การตรวจสุขภาพประจ าปี ค่ารักษาพยาบาล วนัหยุดพกัประจ าปี และอ่ืน ๆ (กระทรวง
แรงงาน, 2558)      
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ท่ีมา: สมยศ โอ่งเคลือบ (2557) 
ภำพที ่1.4 โครงสร้างองคก์รโรงแรมขนาดใหญ่ 
 

-  Reservations Manager 
 (ผูจ้ดัการจองหอ้งพกั) 
- Front Desk Manager 
 (ผูจ้ดัการพนกังานตอ้นรับ) 
- Guest Service 
  (บริการแขก) 
 

- Housekeeper Manager 
  (หวัหนา้แม่บา้น) 
- Laundry Manager 
  (หวัหนา้ห้องซกัรีด) 

 

-  Sous Chef 
  (รองหวัหนา้แผนกครัว) 
- Sterward 
  (พนกังานลา้งจาน) 
- Banquet Chef 
  (หวัหนา้จดังานเล้ียง) 
- Administrative Assistant 
  (ผูช่้วยควบคุมแผนกครัว) 

Front Office 
Manager 

(ผูจ้ดัการแผนก
ตอ้นรับส่วน

หนา้) 

Executive 
Housekeeper 
(ผูจ้ดัการแผนก

ท าความ
สะอาด) 

Executive Chef 

(หวัหนา้แผนก
ครัว) 

Restaurant 
Manager 

(ผูจ้ดัการ
หอ้งอาหาร) 

Beverage 
Manager 
(ผูจ้ดัการ
เคร่ืองด่ืม) 

Director Sale and 
Marketing  
(การขายและ
การตลาด) 

Chief 
Engineer 
(หวัหนา้
วิศวกร) 

Resident 
Manager 

(ผูจ้ดัการดูแล
ผูเ้ขา้พกั) 

Controller 
(แผนก
ควบคุม) 

Human 
Resources 

(แผนก
ทรัพยากร)

มนุษย)์ 

Food & 

Beverage 

Director 

(แผนก

อาหารและ

เคร่ืองด่ืม) 

General 
Manager 
(ผูจ้ดัการ
ทัว่ไป) 

Executive 
Secretary 
(เลขานุการ
ผูบ้ริหาร) 

Catering 
Director 

(หวัหนา้จดัเล้ียง) 
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ท่ีมา: Piboonrungroj (2015) 
ภำพที ่1.5 โครงสร้างค่าตอบแทนแรงงาน 
 
 จากขอ้มูลนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในประเทศไทย พบวา่นกัท่องเท่ียวนิยมมาท่องเท่ียวในเมือง
ท่องเท่ียวหลกั ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต และพทัยา ซ่ึงพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง จึงส่งผลให้จ  านวนโรงแรมมีอตัราท่ีเพิ่มข้ึน โดยสามารถดูไดจ้ากภาพรวมดา้นการท่องเท่ียว
ของประเทศไทยต่ออุตสาหกรรมโรงแรม ในปี พ.ศ. 2556 ท่ีพบวา่โรงแรมมีจ านวนเพิ่มจากในปี พ.ศ. 
2554 (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2557) จึงส่งผลให้โรงแรมมีความตอ้งการแรงงานเป็นจ านวนมาก แต่
จากการท่ีรัฐบาลมีนโยบายค่าแรงขั้นต ่า 300 บาทต่อวนั ส่งผลกระทบต่อโรงแรมในเร่ืองค่าใช้จ่ายท่ี
มากข้ึน ดงันั้นโรงแรมจึงตอ้งการแรงงานท่ีมีคุณภาพและมีความสามารถเพื่อให้สอดคลอ้งกบัจ านวน
ค่าแรงท่ีเพิ่มข้ึน งานวิจยัน้ีจึงมีความสนใจในเร่ืองของปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าตอบแทนของแรงงาน เพื่อ
เป็นแนวทางในการพฒันาแรงงานในอนาคต และศึกษาถึงสวสัดิการท่ีแรงงานไดรั้บในอุตสาหกรรม
โรงแรมไทย โดยจะวเิคราะห์ผลตอบแทนและสวสัดิการของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรมไทย ใน 
4 จงัหวดัท่ีเป็นเมืองท่องเท่ียวหลกั และมีจ านวนห้องพกัโรงแรมมากท่ีสุด ซ่ึงไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร 
เชียงใหม่ ภูเก็ต และพทัยา โดยจะท าการเลือกสอบถามพนกังานท่ีปฏิบติังานในโรงแรมท่ีมีมาตรฐาน
โรงแรมระดบั 3 ถึง ระดบั 5 ดาว โดยใช ้การสุ่มอยา่งแบบสะดวก (Convenient Sampling) จากนั้นจะ
ท าการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงแรมโดยจะเลือกจงัหวดัเชียงใหม่เป็นตวัแทนสัมภาษณ์ในเมืองท่องเท่ียว
หลกั เน่ืองดว้ยการเขา้ถึงขอ้มูล ซ่ึงโรงแรมท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการเลือกเพื่อสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงแรม ผูว้จิยั
ได้เลือกโรงแรมท่ีอยู่ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ โดยท าการเลือกสัมภาษณ์ผูจ้ดัการโรงแรม
โดยการเลือกโรงแรมแบบระบุ (Purposive Sampling) 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพื่อทดสอบปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าตอบแทนของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรมไทย 
2. เพื่อน าเสนอแนวทางในการพฒันาโครงสร้างและองคป์ระกอบของผลตอบแทนต่อแรงงานใน

อุตสาหกรรมโรงแรมไทย  
 

1) Salary 
(เงินเดือน) 

2) Overtime/OT 
(ค่าล่วงเวลา)

งาน) 

4) Tip 
(ทิป) 

3) Service Charge 
(ค่าบริการพิเศษ) 

5) Officer Check 

 

Earnings (ค่าตอบแทน) Welfare (สวสัดิการ) 
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1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
  1. เพื่อใหผู้ป้ระกอบการในอุตสาหกรรมโรงแรมของไทยสามารถน าขอ้มูลท่ีได้ไปใชเ้ป็นแนวทาง
ส าหรับการด าเนินธุรกิจในการพฒันาแรงงานให้มีคุณภาพเพื่อใช้ในการก าหนดผลตอบแทนต่อ
แรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรมไทย 

2. เพื่อให้รัฐบาลสามารถน าขอ้มูลไปใชก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม
ไทย 
 
1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 
  ในการศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนและสวสัดิการของแรงงานใน
อุตสาหกรรมโรงแรมไทยโดยจะท าการสอบถามพนักงานท่ีปฏิบติังานในโรงแรมโดยการสุ่มเก็บ
แบบสอบถามใน 4 พื้นท่ี ซ่ึงเป็นเมืองท่องเท่ียวหลกั คือ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต และพทัยา 
โดยจ านวนประชากรท่ีจะท าการเก็บขอ้มูลมีจ านวนทั้งหมด 1,024 ตวัอย่าง โดยจะท าการสุ่มอย่าง
แบบสะดวก (Convenient Sampling) โดยจะท าการเลือกสอบถามพนกังานท่ีปฏิบติังานในโรงแรมท่ีมี
มาตรฐานโรงแรมระดบั 3 ถึง ระดบั 5 ดาว รวมถึงท าการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการโรงแรม (GM – General 
manager) จ านวน 5 โรงแรม โดยจะเลือกจงัหวดัเชียงใหม่เป็นตวัแทนสัมภาษณ์ในเมืองท่องเท่ียวหลกั 
เน่ืองดว้ยการเขา้ถึงขอ้มูล ซ่ึงโรงแรมท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการเลือกเพื่อสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงแรม ผูว้ิจยัได้
เลือกโรงแรมท่ีอยู่ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ โดยการเลือกโรงแรมแบบระบุ (Purposive 
Sampling) โดยมีระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 ถึง สิงหาคม 2558  
 
1.5 นิยำมศัพท์ 

  ค่ำตอบแทน หมายถึง ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีโรงแรมจ่ายให้แก่พนกังาน ค่าใชจ่้ายน้ีอาจจ่ายในรูป
ตวัเงิน เพื่อตอบแทนการปฏิบติังานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ และจูงใจแรงงานให้มีการปฏิบติังาน
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมขวญัก าลงัใจของพนักงาน และเสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของ
ครอบครัวของพนกังานใหดี้ข้ึน ค่าตอบแทนในส่วนของโรงแรมท่ีเป็นรูปตวัเงินชดัเจนจะแบ่งออกได้
เป็นดังน้ี เงินเดือน (Salary) ค่าล่วงเวลา (Overtime) ค่าบริการพิเศษ (Service Charge) ทิป (Tip) ใน
ส่วนค่าตอบแทนในรูปท่ีไม่เป็นตวัเงินชดัเจน ไดแ้ก่ สวสัดิการ (ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรือน, 2556)  
  สวัสดิกำรแรงงำน (Welfare) สวสัดิการเพื่อให้ผู ้ปฏิบัติงานมีความมั่นคงในชีวิต ซ่ึง
ผูป้ฏิบติังานเป็นบุคคลท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัความส าเร็จของธุรกิจ คือ การด าเนินการใด ๆ ไม่วา่โดยนายจา้ง 
สหภาพแรงงาน (ลูกจา้ง) หรือรัฐบาลท่ีมีความตอ้งการให้ลูกจา้งสามารถมีระดบัความเป็นอยู่ท่ีดี มี
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ความสุขในการท างาน มีความปลอดภยั และมีความเจริญกา้วหน้า มีความมัน่คงในชีวิต (กระทรวง
แรงงาน, 2558) 

แรงงำนในโรงแรมไทย หมายถึง ผูท่ี้ปฏิบติังานในฐานะพนกังานของโรงแรม 5 แผนกหลกั  
ได้แก่  การขายและการตลาด  (Sale and Marketing) วิศวกร (Engineer) ดูแลห้องพัก  (Resident) 
ทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource) อาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage) ซ่ึงประกอบกิจการอยู่
ภายในพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัภูเก็ต และเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี (สม
ยศ โอ่งเคลือบ, 2557) 

มำตรฐำนโรงแรมระดับ 3 ดำว หมายถึง ห้องพกัมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 ตารางเมตร ตาแมว 
โซ่คลอ้งประตู เตียงขนาด 3 ฟุต ตูเ้ส้ือผา้ ไฟหัวเตียง เคร่ืองเขียน กระจกแต่งหน้า ถุงขยะ โต๊ะ เกา้อ้ี 
น ้ าด่ืม โทรทศัน์ขนาด 14 น้ิวข้ึนไป โทรศพัท์ติดต่อภายในห้องน ้ าชกัโครก ในห้องน ้ ามีอ่างอาบน ้ า
ร้อน และน ้ าเยน็ สบู่ หมวกอาบน ้ า แกว้น ้ า ผา้เช็ดหน้า ผา้เช็ดเทา้ ถุงใส่ผา้อนามยั ผา้เช็ดตวั กระดาษ
ช าระ บริการเสริมอ่ืน ๆ ตามสมควร เช่น รูมเซอร์วิส ห้องอาหาร ห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ ห้องน ้ า
สาธารณะ หอ้งน ้าคนพิการ (กรมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2557) 

มำตรฐำนโรงแรมระดับ 4 ดำว หมายถึง ห้องพกัมีขนาดไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร ตาแมว 
โซ่คลอ้งประตู เตียงขนาด 3.5 ฟุต โทรทศัน์ขนาด 20 น้ิวข้ึนไปมีรายการมากกวา่ 8 ช่อง ตูเ้ยน็ มินิบาร์ 
กาน ้ าร้อนพร้อมชา ชา กาแฟ ชุดขดัรองเทา้ ถุงซกัผา้ เส้ือคลุมอาบน ้ า รองเทา้แตะ ตูเ้ส้ือผา้ ไฟหวัเตียง
เคร่ืองเขียน กระจกแต่งหน้า ถงัขยะ โต๊ะ เก้าอ้ี น ้ าด่ืม โทรศพัท์ติดต่อภายใน โทรศพัท์ทางไกลและ
โทรต่างประเทศได้โดยตรง ห้องน ้ าชักโครก ในห้องน ้ ามีอ่างอาบน ้ าร้อนและน ้ าเย็น โฟมอาบน ้ า 
แชมพ ูสบู่ หมวกอาบน ้า แกว้น ้า ผา้เช็ดหนา้ ผา้เช็ดเทา้ ถุงใส่ผา้อนามยั ผา้เช็ดตวั กระดาษช าระ ผา้เช็ด
มือ ชุดด้ายเข็ม ไดร์เป่าผม ปลัก๊ไฟส าหรับโกนหนวด รูมเซอร์วิส ห้องอาหาร ห้องออกก าลงักาย
มากกว่า 5 ชนิด และฟิตเนสเซ็นเตอร์ ห้องอบไอน ้ า ห้องนวด สระว่ายน ้ า ห้องประชุมใหญ่พร้อม
อุปกรณ์ หอ้งน ้าสาธารณะ หอ้งน ้าคนพิการ (กรมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2557) 

 มำตรฐำนโรงแรมระดับ 5 ดำว หมายถึง ห้องพกัมีการตกแต่งท่ีสวยงามทั้ งในและนอก 
ห้องพกัท่ีมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 30 ตารางเมตร ตาแมว โซ่คลอ้งประตู เตียงขนาด 4 ฟุตข้ึนไป โทรทศัน์
ขนาด 20 น้ิวข้ึนไป มีรายการมากกว่า 12 ช่อง ตู้เย็น มินิบาร์ กาน ้ าร้อนพร้อมชา ชา กาแฟ ชุดขัด
รองเทา้ ถุงซกัผา้ เส้ือคลุมอาบน ้ า รองเทา้แตะ ตูเ้ส้ือผา้ ไฟหวัเตียงเคร่ืองเขียน กระจกแต่งหนา้ ถงัขยะ 
โต๊ะ เก้าอ้ี น ้ าด่ืม โทรศพัท์ติดต่อภายใน โทรศพัท์ทางไกลและโทรต่างประเทศได้โดยตรงหรือ
อุปกรณ์ติดต่อส่ือสารครบครัน ห้องน ้ าชกัโครก ในห้องน ้ ามีอ่างอาบน ้ าร้อนและน ้ าเยน็ โฟมอาบน ้ า 
แชมพ ูสบู่ หมวกอาบน ้า แกว้น ้า ผา้เช็ดหนา้ ผา้เช็ดเทา้ ถุงใส่ผา้อนามยั ผา้เช็ดตวั กระดาษช าระ ผา้เช็ด
มือ ชุดด้ายเข็ม ไดร์เป่าผม ปลัก๊ไฟส าหรับโกนหนวด รูมเซอร์วิส ห้องอาหาร ห้องออกก าลงักาย
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มากกว่า 7 ชนิด และฟิตเนสเซ็นเตอร์ ห้องชุดเลือกใช้บริการ 3 แบบ ห้องอาหารไทยและสากล 
หอ้งอบไอน ้ า อ่างกุสซ่ี ห้องนวด สระวา่ยน ้ า ห้องประชุมใหญ่พร้อมอุปกรณ์ ห้องประชุมยอ่ยไม่นอ้ย
กว่า 4 ห้อง ห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ ห้องน ้ าสาธารณะ ห้องน ้ าคนพิการ (กรมการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย, 2557) 
 



 

10 

 

บทที ่2 
 

ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

 ในการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ผลตอบแทนและสวสัดิการของแรงงานในอุตสาหกรรม
โรงแรมไทยในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษา คน้ควา้ และรวบรวมขอ้มูล แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการศึกษา และก าหนดกรอบแนวคิด ดงัน้ี 
 
2.1 แนวความคิดเกีย่วกบัค่าตอบแทน 
  ค่าตอบแทนนั้ นสามารถนิยามได้หลายแบบ ค่าตอบแทนในค านิยามของส านักงาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน หรือ ส านกังาน ก.พ. (2556) ไดใ้ห้ค  านิยามของค่าตอบแทนไวว้่า
เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีองค์กรจ่ายให้แก่ผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงจะอยู่ในรูปของตวัเงินหรือไม่ก็ได ้เพื่อตอบ
แทนการท างานตามหนา้ท่ี ท่ีผูป้ฏิบติังานไดรั้บมอบหมาย อีกทั้งยงัเป็นแรงจูงใจให้ผูป้ฏิบติังานท างาน
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน และยงัท าใหฐ้านะความเป็นอยูข่องครอบครัวของผูป้ฏิบติังานดีข้ึนอีกดว้ย 
ซ่ึงส านกังาน ก.พ. ไดจ้  าแนกส่วนประกอบของค่าตอบแทนออกเป็น 3 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 
  (1) ค่าจา้งและเงินเดือน เป็นค่าตอบแทนท่ีผูป้ฏิบติังานได้เป็นรายไดป้ระจ าทุกเดือน
  (2) ค่าจูงใจ หรือ ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผูป้ฏิบติังานมีความตั้งใจใน
การท างานใหม้ากข้ึน 
  (3) ประโยชน์เก้ือกูล เป็นค่าตอบแทนท่ีองค์กรจดัให้ผูป้ฏิบติังานรู้สึกมัน่คงในการ
ท างานกบัองคก์ร 
  วตัถุประสงค์ของการก าหนดค่าตอบแทนตามท่ีส านักงาน ก.พ. ได้กล่าวไวคื้อ การก าหนด
ค่าตอบแทนมีเพื่อให้เหมาะสมกบัหนา้ท่ีท่ีผูป้ฏิบติังานไดรั้บผิดชอบ ซ่ึงในแต่ละต าแหน่งการท างาน
ค่าตอบแทนท่ีไดจ้ะไม่เท่ากนัเน่ืองจากจะไดเ้ป็นตวัดึงดูดบุคคลผูท่ี้มีความรู้ความสามารถให้เขา้มาสู่
องคก์ร อีกทั้งค่าตอบแทนยงัเป็นการให้รางวลั เป็นขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานเพื่อท่ีจะท างาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการก าหนดค่าตอบแทนยงัท าใหส้ะดวกในการบริหารบุคลากร 
  ในส่วนของค่าตอบแทนในค านิยามของ ณฎัฐพนัธ์ เขจรนนัทร์(2548) คือการใหผ้ลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ ยกตัวอย่างเช่น ค่าจ้าง เงินชดเชย เงินเดือน หรือผลประโยชน์ท่ีองค์กรได้ให้แก่
ผูป้ฏิบติังานเพื่อเป็นการตอบแทนในการท างาน และไดใ้ห้ความหมายของค่าจา้งวา่เป็นค่าตอบแทนท่ี
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ผูป้ฏิบติังานไดรั้บโดยยึดเกณฑ์ในการท างานเป็นหลกั ยกตวัอยา่งเช่น ค่าจา้งรายวนั ค่าจา้งรายชัว่โมง 
เป็นตน้ ซ่ึงได้จ  าแนกเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนโดยพิจารณาตามเหตุผล ความเสมอภาค และความ
เหมาะสม สามารถแยกออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 
  (1) เงินเดือน ค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา เป็นค่าตอบแทนปกติท่ีใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานโดยแต่ละ 
บุคคลจะไดค้่าตอบแทนไม่เท่ากนัจะข้ึนอยูก่บัความส าคญัของงาน 
  (2) โบนสั หรือส่วนแบ่งก าไรจะใหเ้งินตอบแทนเม่ือส้ินปีหรือส้ินไตรมาศแลว้แต่ 
องคก์รเป็นตวัก าหนด ซ่ึงค่าตอบแทนในส่วนน้ีจะช่วยจูงใจในการปฏิบติังานเพื่อท่ีผูป้ฏิบติังานจะได้
ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพและเตม็ความสามารถ 
  (3) ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าตอบแทนในลกัษณะน้ีจะใหก้บับุคลากรท่ีมีความส าคญั  
เช่น ผูท่ี้ท  างานในองคก์รมานาน 
  (4) ผลประโยชน์อ่ืน ๆ เป็นกรณีพิเศษท่ีองคก์รใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน เช่น การใหค้่าแรง 
วนัหยดุ ค่าประกนัชีวติ สนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองคก์ร 
 วตัถุประสงค์ของการให้ค่าตอบแทน โดย ณัฎฐพนัธ์ เขจรนันทร์ (2548) ไดก้ล่าวไวว้่าเพื่อ
เป็นการดึงดูดให้ผูป้ฏิบติังานตอ้งการท่ีจะเขา้ร่วมงานกบัองคก์ร เน่ืองจากองคก์รท่ีจ่ายค่าตอบแทนสูง
ย่อมมีบุคคลสนใจท่ีต้องการสมคัรเขา้ร่วมงานเป็นจ านวนมาก จึงท าให้องค์กรมีโอกาสท่ีคดัเลือก
ผูส้มคัรท่ีมีความสามารถ อีกทั้งการให้ค่าตอบแทนยงัเป็นการบริหารตน้ทุนเน่ืองจากทรัพยากรมนุษย ์
ถือวา่เป็นตน้ทุนในการประกอบธุรกิจ การท่ีองคก์รสามารถควบคุมและตรวจสอบค่าใชจ่้าย จะท าให้
สามารถบริหารตน้ทุนไดอ้ยา่งมีปะสิทธิภาพ และตามทฤษฎี ความเท่าเทียมกนั ผูป้ฏิบติังานจะเกิดการ
เปรียบเทียบระหว่างความพยายามในการท างานกับค่าตอบแทนท่ีได้ของตนกับผู ้ร่วมงานว่า
ค่าตอบแทนท่ีได้มีความเท่าเทียมกันหรือไม่  ถ้าในการปฏิบัติงานเดียวกันแล้วผู ้ร่วมงานได้
ค่าตอบแทนท่ีสูงกวา่จะท าให้เกิดการเปรียบเทียบเกิดข้ึน อาจก่อใหเ้กิดปัญหาขณะท างาน ผูป้ฏิบติังาน
อาจเกิดความไม่สบายใจ ดงันั้นการก าหนดค่าตอบแทนท่ียุติธรรมจะป้องกนัปัญหาท่ีจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างาน 
 จากแนวความคิดเก่ียวกบัค่าตอบแทนพบว่า ค านิยามของส านกังาน ก.พ. (2556) และ ณัฎฐ
พันธ์  เขจรนันทร์  (2548) มีความคล้ายคลึงกันนั่น คือ ทั้ งองค์กรและผู ้ป ฏิบัติงานต่างได้รับ
ผลประโยชน์ด้วยกันทั้งส้ิน โดยองค์กรจะให้ค่าตอบแทนแก่ผูป้ฏิบติังานเพื่อเป็นแรงจูงใจในการ
ท างาน โดยพบวา่องคก์รจะให้ค่าตอบแทนแก่ผูป้ฏิบติังานตามความเหมาะสมกบัหนา้ท่ีท่ีผูป้ฏิบติังาน
ไดรั้บมอบหมาย โดยค่าตอบแทนของผูป้ฏิบติังานจะไม่เท่ากนัเพื่อเป็นการคดักรองผูป้ฏิบติังานและ
ดึงดูดผูท่ี้มีความสามารถเขา้องคก์ร 
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2.2 สวสัดิการแรงงาน 
  นิยามของสวสัดิการแรงงานตามท่ีกระทรวงแรงงาน (2557) ไดก้ าหนด คือ การด าเนินการใด 
ๆ ไม่วา่โดยนายจา้ง สหภาพแรงงาน (ลูกจา้ง) หรือรัฐบาลท่ีมีความตอ้งการให้ลูกจา้งสามารถมีระดบั
ความเป็นอยูท่ี่ดี มีความสุขในการท างาน มีความปลอดภยั และมีความเจริญกา้วหนา้ มีความมัน่คงใน
ชีวติ กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจะด าเนินภารกิจ 3 ประการ ดงัน้ี 
   (1) ก าหนดและพฒันารูปแบบการจดัสวสัดิการ สวสัดิการแรงงานจะถูกแบ่งออก 
เป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
    1.1) สวสัดิการแรงงานตามท่ีกฎหมายก าหนด 
เป็นสวสัดิการท่ีไดมี้การพิจารณาวา่เป็นส่ิงจ าเป็นขั้นพื้นฐานส าหรับลูกจา้งซ่ึงมีกฎหมายบงัคบัใชโ้ดย
กระทรวงมหาดไทยในเร่ืองเก่ียวกบัสุขภาพของลูกจา้ง แบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ ๆ ไดด้งัน้ี 
          1.1.1) สถานท่ีท างานท่ีต้องมีน ้ าสะอาดส าหรับด่ืมและและห้องน ้ าท่ี ถูก
สุขลกัษณะ      
          1.1.2) มีบริการปฐมพยาบาลหรือการรักษาพยาบาลเม่ือลูกจ้างเจ็บป่วยหรือ
ประสบอุบติัเหตุภยัอนัตรายต่าง ๆ 
    1.2) สวสัดิการแรงงานตามท่ีกฎหมายไม่ไดก้  าหนด 
กฎหมายไม่ไดก้  าหนดไวแ้สถานประกอบกิจการสามารถจดัใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของลูกจา้งได ้
แบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ ๆ ไดด้งัน้ี 
          1.2.1) สวสัดิการท่ีมุ่งพฒันาลูกจา้ง ยกตวัอย่างเช่น ส่งเสริมการศึกษาจดัอบรม
ใหค้วามรู้ จดัใหมี้หอ้งสมุด และอ่ืน ๆ 
          1.2.2) สวสัดิการท่ีช่วยเหลือในเร่ืองค่าครองชีพ ยกตวัอยา่งเช่น จดัหอพกัจดัชุด
ท างาน มีรถรับส่ง เงินโบนสั เงินเบ้ียขยนั และอ่ืน ๆ 
          1.2.3) สวสัดิการท่ีช่วยเหลือการออมของลูกจา้ง ยกตวัอยา่งเช่น กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ และอ่ืน ๆ 
          1.2.4) สวสัดิการท่ีพัฒนาสถาบันครอบครัวของลูกจ้าง ยกตัวอย่างเช่น การ
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลคนในครอบครัว การประกนัชีวติการจดัสถานเล้ียงดูบุตร และอ่ืน ๆ 
          1.2.5) สวสัดิการส่งเสริมความมัน่คงในอนาคต ยกตวัอยา่งเช่น เงินบ าเหน็จเงิน
รางวลัท างานนาน เงินกูเ้พื่อสวสัดิการท่ีพกัอาศยั และอ่ืน ๆ 
      1.2.6) สวสัดิการนนัทนาการและสุขภาพอนามยั ยกตวัอยา่งเช่น การจดัทศันะ
ศึกษา การแข่งขนักีฬา และอ่ืน ๆ 
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   (2) ส่งเสริม สนบัสนุน และด าเนินการใหมี้การจดัสวสัดิการ 
   (3) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
   วตัถุประสงค์การจดัสวสัดิการท่ีทางส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน หรือ 
ส านกังาน ก.พ. (2556) ไดก้ล่าวไว ้มีดงัน้ี 
   (1) สร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานของผูป้ฏิบติังาน 
   (2) ยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการครองชีพของผูป้ฏิบัติงานในเร่ืองของ
เศรษฐกิจ สุขภาพทางกายและทางใจ ส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน และอ่ืน ๆ  
   (3) เสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงานกบัผูป้ฏิบติังานเพื่อดึงดูดคนให้อยู่ใน
องค์กร ก่อให้เกิดความภกัดีต่อองค์กร อีกทั้ งยงัเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้ฏิบัติงาน
ดว้ยกนัอีกดว้ย 
   (4) ผูป้ฏิบติังานสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
  
2.3 The Earning Function Method 
       ความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนจากการศึกษากับปริมาณการศึกษาส่วนใหญ่มี
พื้นฐานมาจากสมการค่าจา้งของ Mincer (1974)  ซ่ึงพบว่า การศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลต่อรายได้ส่วน
บุคคล และยงัพบวา่การศึกษานั้นจะช่วยใหค้นมีมูลค่าทางตลาดมากกวา่บุคคลท่ีไม่ไดรั้บการศึกษา ซ่ึง
เป็นความสัมพนัธ์ทางบวกระหวา่งค่าจา้งกบัจ านวนปีการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน (มน
ชยา อุรุยศ, 2555) 
  รูปแบบของ Mincer ส าหรับการก าหนดรายได ้มีดงัน้ี 
   )school,2exp(exp,fearningslog       (2.1) 
  จากสมการท่ี (2.1) สามารถเขียนออกมาไดด้งัสมการท่ี (2.2) 
   i

2
iEXP3iEXP2iS10iWlog      (2.2) 

     
   โดยท่ี         W คือ ค่าจา้งหรือรายไดใ้นรูปลอการิทึม 
         S คือ จ านวนปีท่ีใชใ้นการศึกษาในระดบัต่างๆ 

         iEXP  และ 2
iEXP  คือ ประสบการณ์ในการท างาน 
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     จากสมการท่ี (2.2) จะไดว้า่ 

       
S
Wln




  

            = Relative earnings differencial

𝐸ducation differencial
 

            S
1

]
0W

0WsW
[




  

             
0W.S
0WsW




                         

  โดยท่ี sW และ 0W  คือค่าจา้งหรือรายไดท่ี้ไดจ้ากการใช้เวลาในการศึกษาจ านวน S และ O 
ปี ตามล าดบั และ S  คือ ความแตกต่างของจ านวนปีท่ีใชใ้นการศึกษา (รัชนี, 2555) 
  จากการศึกษา Mincer (1974) จะพบไดว้่าเป็นแบบจ าลองท่ีส าคญัในการศึกษาในเร่ืองของ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าตอบแทนหรือค่าจา้ง จึงท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองการวิเคราะห์
ผลตอบแทนและสวสัดิการแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรมไทย  
 
2.4 แนวคิดและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

       ในการศึกษาค่าตอบแทนและสวสัดิการของแรงงาน พบว่ามีการศึกษาโดยใช้ทฤษฎีหลกั ๆ 
คือ Mincer (1974) ซ่ึงเป็นแบบจ าลองท่ีส าคญัในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าตอบแทน จึงท าให้มี
ความสนใจในเร่ืองโครงสร้างและองค์ประกอบของผลตอบแทนและสวัสดิการแรงงานใน
อุตสาหกรรมโรงแรมไทยเพื่อทดสอบปัจจยัท่ีมีผลต่อโครงสร้างค่าตอบแทน 
      ตวัอยา่งของการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าตอบแทน ไดแ้ก่ มนชยา อุรุยศ (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง
ปรากฏการณ์ขดัแยง้ของการศึกษานอกภาคบงัคบัในประเทศไทยระหว่างปริมาณและคุณภาพ โดย
ขอ้มูลไดจ้ากการส ารวจผูท่ี้ท  างานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
จ ากดัเฉพาะในกลุ่มผูท่ี้จบการศึกษา บญัชี บริหารธุรกิจ และสาขาท่ีเก่ียวกบัวิศวกรรมศาสตร์ โดย
ปรับปรุงสมการค่าจา้งพื้นฐานของ Mincer (1974) และได้เพิ่มตวัแปรควบคุมเขา้ไป ได้แก่ สถานท่ี
ท างาน พื้นฐานเฉพาะบุคคลและครอบครัว และตวัแปรคุณภาพการศึกษา ซ่ึงผลจากการศึกษาพบว่า
จ านวนปีการศึกษา และประสบการณ์ท างานมีผลทางบวกต่ออตัราผลตอบแทน และนพรัตน์ วงศ์
เสนา (2542) ได้ศึกษาเร่ืองสภาพการท างาน ค่าจ้าง และปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออัตราค่าจ้างของ
แรงงานไร้ฝีมือในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพการท างาน ค่าจา้งและปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบต่ออตัราค่าจา้งของแรงงานไร้ฝีมือในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่สภาพของโรงงานของคนงาน
ในอุตสาหกรรมดีพอสมควร แต่ว่าเวลาการท างานของคนงานยาวเกินกว่าเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
อตัราค่าจ้างรายวนัเฉล่ียพบว่าต ่ากว่าท่ีกฎหมายก าหนด ส่วนปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราค่าจา้ง
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แรงงาน ผลปรากฏวา่มี 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ ขนาดการจา้งงาน เพศคนงาน และอายุการท างานเป็นตวัแปร
ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ 
     จากการศึกษาปัจจยัท่ีก าหนดรายได้ ผูว้ิจยัได้ศึกษางานของ Afzal (2011) และ Barros and 
Santos (2008)  โดย Afzal (2011) ได้น ามาประยุกต์ใช้ในสถาบนัการศึกษาในเขตเมือง Lahore ของ
ประเทศปากีสถาน โดยกลุ่มตวัอยา่งคือบุคคลท่ีจบการศึกษาในระดบัมหาวิทยาลยั วิทยาลยั จะพบวา่
สถาบันการศึกษาเอกชนจะได้ค่าตอบแทนมากกว่าสถาบันของรัฐบาล โดยเฉพาะลูกจ้างท่ีมี
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์จะได้ค่าตอบแทนมากเป็นพิเศษ และ Barros and Santos (2008) ได้
ศึกษาถึงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เก่ียวกบัการศึกษาส าหรับผูบ้ริหารโรงแรม ซ่ึงไดมี้การประมาณ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเก่ียวกบัการศึกษาของกลุ่มผูบ้ริหารโรงแรมชาวโปรตุเกส ซ่ึงใชโ้มเดลของ 
Mincer (1987) ผลการศึกษาพบว่าประสบการณ์การท างานมีผลต่อรายได้และการท่ีผูจ้ดัการเป็น
ชาวต่างชาติ ถือวา่มีผลดีต่อผลประกอบการ เน่ืองจากผูจ้ดัการชาวต่างชาติจะมีการศึกษาจากประเทศท่ี
ไดรั้บการรับรอง  
      ในการศึกษาค่าจา้งและสวสัดิการของแรงงานนั้น พิมพ์สิริ ทองป้ัน (2554) ได้ศึกษาค่าจา้ง
และสวสัดิการของพนกังานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์จงัหวดัล าพูน เพื่อศึกษาลกัษณะ
การท างาน ค่าจ้าง และสวสัดิการท่ีได้รับ ตลอดจนความพึงพอใจต่อค่าจ้างและสวสัดิการของ
พนกังานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์จงัหวดัล าพูน ผลการศึกษาท่ีไดส้ามารถเรียงล าดบั
ความพอใจในสวสัดิการท่ีได้รับจากมากไปน้อยได้ดงัน้ี สวสัดิการช่วยเหลือการออม ค่าจา้งและ
รายได้ สวสัดิการมุ่งพฒันาลูกจา้ง สวสัดิการด้านการพฒันาสถาบนัครอบครัว สวสัดิการด้านการ
ส่งเสริมความมานคงในอนาคต สวสัดิการนันทนาการและสุขภาพอนามยั โดยลดาวลัย ์คนัธธาศิริ 
(2555) ได้ท าการศึกษาเร่ืองค่าจ้างและสวสัดิการของพนักงานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ พบว่ามีความพึงพอใจต่อสวสัดิการท่ีช่วยเหลือในเร่ืองค่าครองชีพ ผลการศึกษา โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งมีความพอใจต่อค่าจา้งและสวสัดิการในระดบัปานกลาง เม่ือจ าแนกตามอายุและรายได ้พบวา่
อายแุละรายไดท่ี้มากกวา่จะไดรั้บสวสัดิการท่ีมากกวา่   
  จากงานคน้ควา้แบบอิสระในเร่ืองการวิเคราะห์ผลตอบแทนและสวสัดิการของแรงงานใน
อุตสาหกรรมโรงแรมไทย สามารถเทียบเคียงได้กบังานวิจยัของ พนัชกร สิมะขจรบุญ (2555) ท่ีได้
ท  าการศึกษาในเร่ืองค่าตอบแทนและสวสัดิการของธุรกิจโรงแรมประเภท แฟรนไซส์ กรณีศึกษา
กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัค่าตอบแทนและสวสัดิการ และศึกษาถึงปัญหา
และอุปสรรคในการได้รับค่าตอบแทนและสวสัดิการ จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ค่าตอบแทนและสวสัดิการส่วนใหญ่เป็นปัจจยัดา้น อายุ การศึกษา ประเภทของลูกจา้ง ประสบการณ์
การท างาน มาตรฐานโรงแรม และระยะเวลาในการประกอบกิจการ ซ่ึงพนกังานประจ าจะไดรั้บการ
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ข้ึนเงินเดือนเป็นประจ าปี มีการจ่ายค่าบริการพิเศษให้เฉพาะลูกจา้งประจ าบางต าแหน่ง โรงแรมบาง
แห่งมีการประกนัค่าเซอร์วสิชาร์ตขั้นต ่าใหแ้ก่พนกังาน  
     โดยในงานวิจัยน้ีผู ้วิจ ัยจะท าการวิเคราะห์ผลตอบแทนและสวสัดิการของแรงงานใน
อุตสาหกรรมโรงไทย โดยจะทดสอบปัจจยัท่ีคาดว่าจะมีผลต่อค่าตอบแทนในส่วนของเงินเดือน 
(Salary) ของพนกังานโรงแรมใน 4 จงัหวดัท่ีเป็นเมืองท่องเท่ียวหลกัและมีจ านวนหอ้งพกัโรงแรมมาก
ท่ีสุด ซ่ึงได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต และพทัยา ซ่ึงจะท าการเลือกเก็บแบบสอบถาม
พนักงานโรงแรมท่ีปฏิบติังานในโรงแรมท่ีมีมาตรฐานโรงแรมระดบั 3 ดาวถึง ระดับ 5 ดาว และ
ส ารวจสวสัดิการท่ีทางโรงแรมได้มีการจดัให้ลูกจา้ง เพื่อเป็นการยกระดับลูกจา้งให้มีระดับความ
เป็นอยูท่ี่ดี มีความสุขในการท างาน มีความปลอดภยั และมีความเจริญกา้วหน้า มีความมัน่คงในชีวิต 
ยกตวัอย่างเช่น การจดัชุดยูนิฟอร์ม ประกนัสังคม จดัห้องพกั รถรับส่ง  เงินบ าเหน็จ กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ   ค่ารักษาพยาบาลคนในครอบครัว เงินรางวลัท างานนาน จดัทศันะศึกษา จดัแข่งขนักีฬา จดั
อบรม และอ่ืน ๆ   
 



 

17 

        
       ตารางที ่2.1 สรุปเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

      ท่ีมา: จากการทบทวนวรรณกรรม 
       
 

ช่ือผูแ้ต่ง ปีท่ีแต่ง อุตสาห 
กรรม 

 
Method 

ตวัแปร
ควบคุม 

ตวัแปรตาม 
เพศ อาย ุ สถานภาพ

การสมรส 
การศึกษา อาชีพ ประสบการณ์

ในการท างาน 
ขนาดการ
จา้งงาน 

อ่ืนๆ 

นพรัตน์ 2542 ทัว่ไป MR ค่าตอบแทน        - 
พิมพสิ์ริ 2554 โรงงาน DS,LS,

T-test 
ค่าตอบแทน 
สวสัดิการ 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 จ านวนบุตร,จ านวนคร้ัง/เหตุผล ในการเปล่ียนงาน, 
ลกัษณะงาน, ความเส่ียงในการท างาน, ความรู้ดา้น
กฎหมายแรงงาน 

ลดาวลัย ์ 2555 ธนาคาร DS,LS,
T-test 

ค่าตอบแทน 
สวสัดิการ 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 รายได้, ต าแหน่งงาน, จ านวนคร้ัง/เหตุผลในการเปล่ียน
งาน, เหตุผลในการเลือกธนาคาร 

มนชยา 2555 ทัว่ไป OLS, 
IV 

เงินเดือน     
สวสัดิการ 
โบนสั 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

พ้ืนฐานครอบครัว, ท่ีอยู,่ ความสมัพนัธ์กบันายจา้ง, 
ความเส่ียงในการเกิด, อุบติัเหตุในการท างาน 

พนชักร 2555 โรงแรม ร้อยละ, 
ค่าเฉล่ีย, 
CS, SD 

ค่าตอบแทน 
สวสัดิการ 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 ประเภทลูกจา้ง, มาตรฐานโรงแรม, จ  านวนห้องพกั 

Barros& 

Santos 
2003 โรงแรม OLS, 

IV 
ค่าจา้ง  

 
   

 
  

 
 
 

ผูบ้ริหารชาวต่างชาติ, คู่คา้ในธุรกิจโรงแรม 

Afzal 2011 ทัว่ไป OLS ค่าจา้ง  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 จ านวนปีการศึกษาและฐานะของครอบครัว,ระยะเวลา
การท างาน 
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บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
  ใช้เคร่ืองมือ คือ เก็บแบบสอบถามพนักงานท่ีปฏิบติังานในโรงแรมโดยจะท าการสุ่มอย่าง
แบบสะดวก (Convenient Sampling) ใน 4 พื้นท่ีซ่ึงเป็นเมืองท่องเท่ียวหลัก คือ กรุงเทพมหานคร 
เชียงใหม่ ภูเก็ต และพทัยา โดยจ านวนประชากรท่ีจะท าการเก็บขอ้มูลทั้งหมดเป็นจ านวน 1,024 โดย
จะท าการเลือกสอบถามพนักงานท่ีปฏิบติังานในโรงแรมท่ีมีมาตรฐานโรงแรมระดบั 3 ถึง ระดบั 5 
ดาว รวมถึงท าการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการโรงแรม (GM – General manager) จ านวน 5 โรงแรมโดยผูว้ิจยั
จะเลือกจงัหวดัเชียงใหม่เป็นตวัแทนสัมภาษณ์ในเมืองท่องเท่ียวหลกั เน่ืองดว้ยการเขา้ถึงขอ้มูล ซ่ึง
โรงแรมท่ีผูว้จิยัไดท้  าการเลือกเพื่อสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงแรม ผูว้ิจยัไดเ้ลือกโรงแรมท่ีอยูใ่นเขตอ าเภอ
เมืองจงัหวดัเชียงใหม่ โดยการเลือกโรงแรมแบบระบุ (Purposive Sampling) 
 
3.2 ทดสอบแบบจ าลองด้วยเคร่ืองมือทางเศรษฐมิติ โดยใช ้
  (1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชอ้ธิบายการสัมภาษณ์โรงแรม และอธิบายตวั
แปรอิสระในส่วนของขอ้มูลทัว่ไป 
  (2)  t-test ใช้ทดสอบเพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ โดยก าหนดตวัแปรอิสระว่ามีผลต่อตวัแปรตาม
หรือไม ่
     (3) OLS Multiple Regression และ Tobit model ใช้ทดสอบปัจจยัท่ีคาดว่าจะมีผลต่อตวัแปร
ตาม เน่ืองจากตวัแปรตามอาจจะมีค่าเป็นศูนยอ์ยูใ่นหลาย ๆ ตวัอยา่ง (Observation) ดงันั้นการใชเ้พียง
แค่ OLS Multiple Regression อาจจะท าให้เกิดความผิดพลาดได้ จึงท าให้มีการใช้ Tobit model (คม
สัน สุริยะ, 2553)    
 
3,3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ี จะท าก ารศึกษา คือ  แรงงาน ท่ีป ฏิบั ติ งานในโรงแรมใน  4 พื้ น ท่ี  คื อ 
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต และพทัยา โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของ 
Yamane (1967) ดงัสมการท่ี 3.1 
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     2)e(N1

N
n


           (3.1) 

 ก าหนดให ้

    n = ขนาดของการสุ่มตวัอยา่ง 
    N = จ านวนสมาชิกของประชากร 

    e = ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง 
ตารางที่ 3.1 แสดงจ านวนแรงงานโรงแรมในพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ จงัหวดัภูเก็ต         
และพทัยา  

จังหวดั จ านวนแรงงานโรงแรม (คน) 
กรุงเทพมหานคร 477,086 
เชียงใหม ่ 78,179 
ภูเก็ต 46,907 
พทัยา (ชลบุรี) 87,319 

ท่ีมา: ส านกังานสถิติแห่งชาติ (2555) 
 
ตารางที่ 3.2  แสดงจ านวนแรงงานโรงแรมท่ีใช้ในการเก็บแบบสอบถามโดยการก าหนดขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ Yamane (1967) ในพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร เชียงใหม่จงัหวดัภูเก็ต 
และพทัยา  

จังหวดั จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) จ านวนทีเ่กบ็ได้จริง (คน) 
กรุงเทพมหานคร 237 231 
เชียงใหม่ 236 330 
ภูเก็ต 236 229 
พทัยา (ชลบุรี) 237 234 

ท่ีมา: จากการส ารวจและค านวณ 
 
  ใชร้ะดบัความคลาดเคล่ือนท่ี 0.065 จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดเป็นจ านวน 1,024 ตวัอยา่ง โดย
จะท าการสุ่มอย่างแบบสะดวก (Convenient Sampling) จากนั้นจะท าการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการโรงแรม 
(GM – General manager) จ านวน 5 โรงแรม โดยจะเลือกจงัหวดัเชียงใหม่เป็นตวัแทนสัมภาษณ์ ผูว้จิยั
ได้เลือกโรงแรมท่ีอยู่ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ โดยท าการเลือกสัมภาษณ์ผูจ้ดัการโรงแรม
โดยการเลือกโรงแรมแบบระบุ (Purposive Sampling) 
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3.4 ขอบเขตของกลุ่มตัวแปร 
  (1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งออกเป็นข้อมูลทั่วไปดังน้ี เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพการสมรส ประสบการณ์ท างาน ชัว่โมงในการท างาน การฝึกอบรม ภาษา และ
ระดบัการท างาน 
   (2) ตวัแปรควบคุม (Control) จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
        2.1) ขอ้มูลส่วนบุคคล (Personal) ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
       2.2) ลักษณะงาน (Job type) แบ่งลักษณะงานได้ดังน้ี การขายและการตลาด (Sale and 
Marketing) วิศวกร (Engineer) ดูแลห้องพกั (Resident) ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) อาหาร
และเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage) 
      2.3) ท่ีตั้งโรงแรม (Location) 
  1) กรุงเทพมหานคร 
  2) เชียงใหม่ 
  3) ภูเก็ต 
  4) พทัยา 
            (3) ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ เงินเดือนหรือค่าจา้ง (Salary/wage)  
 
3.5 กรอบแนวคิด 
   โดยทัว่ไป มีหลายปัจจยัท่ีส่งผลต่อค่าตอบแทนของพนกังานโรงแรม โดยในการศึกษาน้ีได้
ก าหนดตวัแปรท่ีคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อตวัแปรท่ีตอ้งการพยากรณ์ นัน่คือค่าตอบแทน ไดแ้ก่ ตวัแปร
อิสระและตวัแปรควบคุม ซ่ึงคาดว่าตวัแปรในทั้งสองกลุ่มน้ี จะส่งผลต่อตวัแปรท่ีตอ้งการพยากรณ์ 
อย่างไรก็ตาม การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อค่าตอบแทนของพนักงานโรงแรม ขอ้มูลท่ีถูกใช้เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาน้ี ถูกเก็บรวบรวมมาจากข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้เคร่ืองมือ คือ 
แบบสอบถามพนักงานท่ีปฏิบติังานในโรงแรม 4 พื้นท่ี คือกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต และ
พทัยา โดยขนาดของกลุ่มตวัอย่าง คือ 1,024 ตวัอย่าง สามารถอธิบายกรอบแนวคิดดังกล่าวได้ ดัง
แผนภาพท่ี 3.1 
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ตวัแปรควบคุม (Control) 
ลกัษณะงาน  

(1) การขายและ การตลาด 
(2) วศิวกร 
(3) ดูแลผูเ้ขา้พกั  
(4) อาหารและเคร่ืองด่ืม 
(5) ทรัพยากรมนุษย ์ 

ทีต่ั้งโรงแรม 
(1) กรุงเทพมหานคร 
(2) พทัยา 
(3) ภูเก็ต  
(4) เชียงใหม่ 
 

ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิด 
 
3.6 วธีิการศึกษา 
 3.6.1  การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
           (1) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้เคร่ืองมือ คือ แบบสอบถามพนกังานท่ีปฏิบติังานใน
โรงแรมโดยจะท าการสุ่มอยา่งแบบสะดวก (Convenient Sampling) ใน 4 พื้นท่ีซ่ึงเป็นเมืองท่องเท่ียว
หลกั คือ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต และพทัยา โดยจ านวนประชากรท่ีจะท าการเก็บขอ้มูล
ทั้ งหมดเป็นจ านวน 1,024 ชุด โดยจะท าการเลือกสอบถามพนักงานท่ีปฏิบัติงานในโรงแรมท่ีมี
มาตรฐานโรงแรมระดบั 3 ถึง ระดบั 5 ดาว รวมไปถึงการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการโรงแรม (GM – General 
Manager) จ  านวน 5 โรงแรม โดยเลือกจงัหวดัเชียงใหม่เป็นตวัแทนสัมภาษณ์ในเมืองท่องเท่ียวหลกั 
เน่ืองดว้ยการเขา้ถึงขอ้มูล ซ่ึงโรงแรมท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการเลือกเพื่อสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงแรม ผูว้ิจยัได้

ตวัแปรอสิระ 

 (Independent Variable)  

ข้อมูลทัว่ไป  
(1) เพศ 
(2) อาย ุ 
(3) ระดบัการศึกษา  
(4) สถานภาพการสมรส 
(5) ประสบการณ์ท างาน 
(6) ชัว่โมงในการท างาน 
(7) การฝึกอบรม 
(8) ภาษา 
(9) ระดบัการท างาน  

  

 

 

 

ตวัแปรตาม 
(Dependent Variable) 

 
เงินเดือน/ค่าจา้ง  
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เลือกโรงแรมท่ีอยู่ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ โดยการเลือกโรงแรมแบบระบุ (Purposive 
Sampling) 
       (2) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมโดยการศึกษาคน้ควา้จากเอกสารต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งจากหนงัสือ วารสาร ส่ิงพิมพ ์วทิยานิพนธ์ งานวิจยั เอกสารอ่ืน ๆ และการคน้ควา้ขอ้มูล
ผา่นอินเตอร์เน็ต 
 3.6.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถาม (Questionnaires) 
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
    ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลเก่ียวกบังานของผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติั 

  ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัรายไดแ้ละสวสัดิการของผูต้อบ 
    แบบสอบถาม 
  ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ส่วนท่ี 4  ขอ้มูลเก่ียวกบัความน่าเช่ือถือของขอ้มูล 

3.6.3  การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 
                 (1) ขอ้มูลทัว่ไปจะท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่  
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 

      (2) ปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าจา้งวิเคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือทางเศรษฐมิติ (Measure Testing) ไดแ้ก่ 
t-test, Tobit model และ OLS (Multiple Regression) 

   1) t-test เป็นการทดสอบสมมติฐานเพื่อดูค่าประมาณการของสัมประสิทธ์ิต่าง ๆ วา่มี
ความแตกต่างจากค่าท่ีตั้งสมมุติฐานไวห้รือไม่ (สุภาพร, 2550)  

  โดยท่ี        
iiaˆ

ii
ˆ

t



 ~ t(n-k)  ส าหรับ i = 1,….,k                                                        (3.2) 

   ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากสมการท่ี (3.2) สามารถน าไปใชก้ารทดสอบสมมุติฐานเพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ 

   2) Tobit model แบบจ าลองโทบิท สามารถเขียนสมการทัว่ไปไดด้งัสมการท่ี 3.3 ดงัน้ี 
(Greene, 2003) 

               iu,iuix*
iy  ~ N )2,0(                                        (3.3)      

โดยท่ี            *
iy   คือ สัดส่วนของค่าจา้งของพนกังานโรงแรม 

   

  ในการศึกษาลกัษณะโครงสร้างและองค์ประกอบของผลตอบแทนของโรงแรมใน 4 จงัหวดั
ใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ พทัยา และภูเก็ต โดยอาศยัขอ้มูลจากการส ารวจของกลุ่ม
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ตวัอย่างจ านวน 1,024 ตวัอย่าง โดยใช้แบบจ าลองโทบิต (Tobit model) ในประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ
ด้วยวิ ธี ภ าวะ น่ าจะ เป็ น สู งสุ ด  (Maximum likelihood estimator: MLE) ก าหนดตัวแปรได้ดัง         
สมการท่ี 3.4 

                 

iu)Position(12

)Language(11)Workhour(10)Trainning(9)Exp(8

)3Jobtype(7)2Jobtype(6)1Jobtype(5)status(4

)Education(3)Age(2)Sex(10
*
iy









               (3.4) 

โดยท่ี         *
iy คือ ค่าจา้ง (wage) หรือ เงินเดือน (Salary)  

         i  คือ สัมประสิทธ์ิของแบบจ าลอง 
            iu  คือ ค่าความคลาดเคล่ือน  
      ส าหรับปัจจยัท่ีคาดวา่จะมีผลต่อสัดส่วนของค่าตอบแทนของโรงแรมมีดงัน้ี 
      เพศของพนักงานโรงแรม (Sex: Sex เป็น 1 ส าหรับเพศชาย และเป็น  0 ส าหรับ
เพศหญิง) คาดว่าเพศจะส่งผลไดท้ั้งทางบวกและทางลบเน่ืองจากในทุกต าแหน่งงาน (Job type) ทุก
เพศสามารถท างานไดด้งันั้นจึงไม่น่าส่งผลกบัสัดส่วนของค่าตอบแทน 
      อายุของพนักงานโรงแรม (Age: ปี) คาดว่าอายุจะส่งผลทั้ งทางบวกและลบ
เน่ืองจากอายขุองพนกังานไม่สามารถบอกไดถึ้งสัดส่วนค่าตอบแทน 
      การศึกษาของพนกังานโรงแรม (Education: ปี) คาดวา่การศึกษาจะส่งผลทางบวก
เน่ืองจากการศึกษาท่ีสูงข้ึนสามารถท่ีจะมีโอกาสในการเลือกต าแหน่งงานได้ จึงส่งผลให้ได้
ค่าตอบแทนจ านวนมาก 
      สถานภาพการสมรส (Marital Status: Marital Status เป็น 1 ในกรณีโสดหรือหย่า
ร้าง และเป็น 0 ในกรณีอ่ืน ๆ ) คาดวา่สถานภาพการสมรสไม่ส่งผลทางบวกหรือทางลบเน่ืองจากไม่
น่าส่งผลต่อค่าตอบแทน 
  ประสบการณ์ในการท างาน (Experience: ปี) คาดว่าส่งผลทางบวกเน่ืองจาก
ประสบการณ์น่าจะมีผลต่อการท างานและค่าตอบแทนโดยตรง 
  การฝึกอบรม (Trainning: ชั่วโมง) คาดว่าส่งผลทางบวกเน่ืองจากยิ่งมีการอบรม
ความรู้ท่ีไดจ้ะมากข้ึน ดงันั้นค่าตอบแทนท่ีไดมี้โอกาสไดม้ากข้ึน 
  ชั่วโมงการท างาน (Work hour: ชั่วโมงต่อวนั) คาดว่าส่งผลทางบวกเน่ืองจาก
จ านวนชัว่โมงการท างานถา้เกินเวลาการท างานน่าจะมีค่าตอบแทนท่ีเพิ่มข้ึน 
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  ภาษา (Language: Language เป็น  1 ส าห รับภาษาอังกฤษ  Language เป็น  0 
ส าหรับภาษาอ่ืน ๆ ) คาดว่าส่งผลทางบวกเน่ืองจากเม่ือพนกังานสามารถท่ีจะส่ือสารกบัผูเ้ขา้พกัได ้
ดงันั้นค่าตอบแทนท่ีไดมี้โอกาสไดม้ากข้ึน 
  ต าแหน่งงาน (Position: Position 1 เป็น 1 ส าหรับผูบ้ริหาร และเป็น 0 ส าหรับ 
ผูป้ฎิบัติการ) คาดว่าส่งผลทางบวกเน่ืองจากต าแหน่งงานท่ีสูงกว่า น่าจะส่งผลต่อค่าตอบแทนท่ี
มากกวา่ 
  ลกัษณะงาน (Job Type: Job Type 1 เป็น 1 ท างานในแผนก Sale and Marketing 
(การขายและ การตลาด) Job Type 2 เป็น 1 ท างานในแผนก Resident (ดูแลผูเ้ขา้พกั) Job Type 3 เป็น 
1 ท างานในแผนก F&B (อาหารและเคร่ืองด่ืม) และ Job Type 4  เป็น 1 ท  างานในแผนกอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ 
HR (ทรัพยากรมนุษย์) Engineer (วิศวกร) และJob Type 1-4 เป็น 0 จะอยู่ในส่วนของแผนกอ่ืน ๆ 
นอกเหนือท่ีไดร้ะบุ) คาดวา่ลกัษณะงานส่งผลทางบวกเน่ืองจากงานในแต่ละแผนกมีลกัษณะแตกต่าง
กนัออกไปตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายซ่ึงน่าจะส่งผลต่อค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ 
  ท่ีตั้ง (Location: Location 1 เป็น 1 กรุงเทพมหานคร Location 2 เป็น 1 เชียงใหม่ 
Location 3 เป็น 1 พทัยา Location 4 เป็น 1 ภูเก็ต) คาดว่าลกัษณะท่ีตั้งของโรงแรมจะส่งผลทางบวก
เน่ืองจากโรงแรมในแต่ละท่ีอยูค่นละจงัหวดัซ่ึงน่าจะส่งผลต่อค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ 

                3) การวิ เคราะห์ เชิงป ริมาณโดยการวิ เคราะห์การถดถอยพหุ คูณ  (Multiple 
Regression Analysis) จากสมการท่ี 3.3 และสมการท่ี 3.4 สามารถท าการวเิคราะห์ดงัขั้นตอนต่อไปน้ี  
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ท่ีมา: บุญชม ศรีสะอาด, 2547 
ภาพที ่3.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ 

1. ตรวจสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 

2. คดัเลือกตวัแปรพยากรณ์ท่ีมีความสมัพนัธ์สูงสุดกบัตวัแปรเกณฑเ์ขา้สมการและค านวณค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์พหุคูณ (R2) 
 

3. ทดสอบนยัส าคญัของสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณ (R2) วา่ทดสอบวา่ตวัแปรพยากรณ์ท่ีเขา้ใน 
สมการยงัคงอยูใ่นสมการต่อไปไดห้รือไม่ 

4. หาค่าน ้ าหนกัความส าคญัของตวัแปรพยากรณ์ เพื่อน ามาใชใ้นการเขียนสมการพยากรณ์ 

 

 

 
6. ค านวณค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของตวัแปรพยากรณ์ท่ีเขา้สมการ และค านวณค่าความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานของการพยากรณ์ 

7. คดัเลือกตวัแปรพยากรณ์ท่ีมีความสัมพนัธ์สูงกบัตวัแปรเกณฑ์รองลงมาเขา้สมการและท าการทดสอบค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ท่ีเปล่ียนแปลง (R2) ถา้ไม่มีนยัส าคญัแสดงวา่ไม่อยูใ่นสมการพยากรณ์  
 

 

 

พยากรณ์ (SEest) 

หรือไม่ดว้ยสถิติ F 

 

5. ทดสอบนัยส าคญัของสัมประสิทธ์ิการถดถอย  เพ่ือตรวจสอบว่าตวัแปรพยากรณ์สามารถพยากรณ์ตวัแปร
เกณฑไ์ดห้รือไม่  
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บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

  จากผลการศึกษาการวิเคราะห์ผลตอบแทนและสวสัดิการของแรงงานในอุตสาหกรรม
โรงแรมไทย สามารถจ าแนกผลการศึกษา โดยแบ่งตามวตัถุประสงคไ์ดเ้ป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1 ทดสอบปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าจา้ง (ในส่วนของเงินเดือน) ของแรงงานในอุตสาหกรรม
โรงแรมไทย โดยการเก็บแบบสอบถามพนักงานโรงแรมใน 4 จงัหวดั ซ่ึงเป็นเมืองท่องเท่ียวหลัก 
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต และพทัยา จ านวน 1,024 ชุด โดยจะท าการสุ่มอย่างแบบ
สะดวก (Convenient Sampling) จะท าการเลือกสอบถามพนักงานท่ีปฏิบัติงานในโรงแรมท่ีมี
มาตรฐานโรงแรมระดบั 3 ถึง ระดบั 5 ดาว โดยจะใชก้ารทดสอบปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าจา้ง ดงัน้ี  
    1.) การทดสอบแบบ t-test โดยจะท าการทดสอบปัจจยัในส่วนของเพศ สถานภาพ
การสมรสและต าแหน่งงาน วา่มีผลต่อค่าจา้งหรือไม่  
  2.) แบบจ าลอง OLS (Multiple Regression) และ Tobit model ทดสอบปัจจยัท่ีมีผล
ต่อค่าจา้งจาก โดยใช ้โปรแกรม R Studio Version 3.11 
  ส่วนท่ี 2 น าเสนอแนวทางในการพฒันาโครงสร้างและองค์ประกอบของผลตอบแทนต่อ
แรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรมไทย จากการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการโรงแรม (GM – General Manager) 
จ  านวน 5 โรงแรม โดยเลือกจงัหวดัเชียงใหม่เป็นตวัแทนสัมภาษณ์ในเมืองท่องเท่ียวหลกั เน่ืองดว้ย
การเข้าถึงข้อมูล ซ่ึงโรงแรมท่ีผูว้ิจยัได้ท าการเลือกเพื่อสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงแรม ผูว้ิจยัได้เลือก
โรงแรมท่ีอยูใ่นเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ โดยการเลือกโรงแรมแบบระบุ (Purposive Sampling) 
 
4.1 ทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อค่าจ้าง (ในส่วนของเงินเดือน) ของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรมไทย
  4.1.1 ข้อมูลทัว่ไปทีใ่ช้ในการศึกษา 
 1.) ข้อมูลทั่วไปของพนักงานโรงแรมโดย จ าแนกตามเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา และ
สถานภาพการสมรส แสดงดงัตาราง ท่ี 4.1 สามารถสรุปได ้ ดงัน้ี 
 เพศ พบวา่ จ  านวนกลุ่มตวัอยา่งแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรมไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 615 คน คิดเป็นร้อยละ 60.05  
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 อาย ุพบวา่ จ  านวนกลุ่มตวัอยา่งแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรมไทยส่วนใหญ่จะมีอายุในช่วง 
20-30 ปีมีมากท่ีสุด โดยมีจ านวน 592 คน คิดเป็นร้อยละ 57.81 รองลงมามีอายรุะหวา่ง  31 – 40  ปี คิด
เป็นร้อยละ 29.69  
 ระดบัการศึกษา พบว่า จ  านวนกลุ่มตวัอย่างแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรมไทยส่วนใหญ่
เป็นระดบัปริญญาตรี จ านวน 403 คน คิดเป็นร้อยละ 39.36 รองลงมาเป็นระดบั ประกาศนียบตัรชั้นสูง 
(ปวส.) 189 คน คิดเป็นร้อยละ 18.46 และมธัยมศึกษาตอนปลาย 141 คน คิดเป็นร้อยละ 13.77  
 สถานภาพการสมรส พบว่า จ  านวนกลุ่มตวัอย่างแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรมไทยส่วน
ใหญ่โสด 658 คน คิดเป็น 64.26  
 ต าแหน่งการท างาน พบว่า จ  านวนกลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดบัผูบ้ริหาร 33 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.22 ระดบัผูป้ฏิบติัการ 991 คน คิดเป็นร้อยละ 96.77 โดยพบวา่ ในระดบัผูบ้ริหารจะมีประสบการณ์
ในการท างานมากกวา่ระดบัผูป้ฎิบติัการ โดยผูบ้ริหารจะมีประสบการณ์ในการท างานท่ีมากกวา่ 5 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 84.84 ส่วนในระดบัผูป้ฏิบติัการมีประสบการณ์ในการท างานท่ีมากกว่า 5 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 34.37 
 
ตารางที ่4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของพนกังานโรงแรมโดย จ าแนกตามเพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ
การสมรส ระดบัการท างาน และประสบการณ์ในการท างาน 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
          ชาย 
          หญิง 

 
409 
615 

 
39.94 
60.05 

รวม 1,024 100.00 

อายุ 
          20-30 ปี 
          31 – 40 ปี 
          41 – 50 ปี 
          51 ปีข้ึนไป 

 
592 
304 
106 
22 

 
57.81 
29.69 
10.35 
2.15 

รวม 1,024 100.00 

ท่ีมา: จาการส ารวจและการค านวณ ปี 2558 
 
 



 

28 

ตารางที่ 4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของพนกังานโรงแรมโดย จ าแนกตามเพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา สถานภาพ    
การสมรส ระดบัการท างาน และประสบการณ์ในการท างาน (ต่อ) 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

ระดบัการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบสอบถาม 
        ประถมศึกษาตอนตน้ 
        ประถมศึกษาตอนปลาย 
        มธัยมศึกษาตอนตน้ 
        มธัยมศึกษาตอนปลาย 
        ประกาศนียบตัรชั้นตน้ (ปวช.) 
        ประกาศนียบตัรชั้นสูง (ปวส.) 
        ปริญญาตรี 
        ปริญญาโท 
        ปริญญาเอก 

 
22 
65 
82 

141 
111 
189 
403 
10 
1 

 
2.15 
6.35 
8.00 
13.77 
10.84 
18.46 
39.36 
0.98 
0.09 

รวม 1,024 100.00 
สถานภาพการสมรส 
          แต่งงาน 
          โสด 

 
366 
658 

 
35.74 
64.26 

รวม 1,024 100.00 

ระดบัการท างาน 
          ผูบ้ริหาร 
          ผูป้ฏิบติัการ 

 
33 

991 

 
3.23 
96.77 

รวม 1,024 100.00 

ประสบการณ์ในการท างานผู้บริหาร 
                       1-5 ปี 
                        มากกวา่ 5 ปี 

 
5 
28 

 
15.15 
84.84 

รวม  33 100.00 

ประสบการณ์ในการท างานผู้ปฎบิัตกิาร 
                        1-5 ปี 
                        มากกวา่ 5 ปี 

 
671 

  353 

 
65.52 
34.47 

รวม   991 100.00 

ท่ีมา: จาการส ารวจปีและการค านวณ ปี 2558 
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     2.) ขอ้มูลทัว่ไปแสดงจ านวนแบบสอบถามในแต่ละจงัหวดั 
           จ  านวนพนกังานโรงแรมท่ีเก็บไดจ้ากแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 1,024 ชุด แสดงดงั
ตารางท่ี 4.2 สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
        แบบสอบถามท่ีเก็บไดจ้ากกรุงเทพฯ  จ านวน 231 ชุด คิดเป็นร้อยละ 22.55  
        แบบสอบถามท่ีเก็บไดจ้ากเชียงใหม่  จ  านวน 330 ชุด คิดเป็นร้อยละ 32.22  
        แบบสอบถามท่ีเก็บไดจ้ากพทัยา       จ  านวน 229 ชุด คิดเป็นร้อยละ 22.36  
        แบบสอบถามท่ีเก็บไดจ้ากภูเก็ต        จ  านวน 234 ชุด คิดเป็นร้อยละ 22.85  
 
ตารางที ่4.2 จ  านวนแบบสอบถามในแต่ละจงัหวดัโดยแบ่งตามลกัษณะของโรงแรม 

สถานทีโ่รงแรม จ านวน (คน) ร้อยละ 
กรุงเทพฯ 231 22.55 
เชียงใหม่ 330 32.22 
พทัยา 229 22.36 
ภูเก็ต 234 22.85 
รวม 1024 100.00 

ท่ีมา: จาการส ารวจปี 2558 
  3.) จ  านวนพนักงานโรงแรมท่ีได้จากการเก็บแบบสอบถามในแต่ละจงัหวดัโดยแบ่งตาม
ลกัษณะของชนิดงานโรงแรม และระดบัการท างาน 
  แสดงจ านวนพนกังานโรงแรมท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถามโดยแบ่งตามลกัษณะของชนิด
งานโรงแรม และระดบัการท างาน โดยลกัษณะของชนิดงานโรงแรมสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 11 ชนิด 
แสดงดงัตารางท่ี 4.3 และสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. บญัชีและการเงิน (Accounting)  
2. บุคคล Human (Resource)  
3. ตอ้นรับดา้นหนา้ (Front Office) 
4. อาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage) 
5. สปา (Spa) 
6. แม่บา้น (Housekeeping)  
7. ฝ่ายขายและการตลาด (Sale and Marketing)  
8. ครัว (Kitchen)  
9. ช่างและวศิวกร (Engineer)  
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10. รักษาความปลอดภยั (Security)  
11. บริหาร (Manage)   

  จ านวนพนักงานโรงแรมท่ีเก็บไดจ้ากแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 1024 ชุด แบ่งออกเป็น
แบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัผูบ้ริหาร 33 ชุด คิดเป็นร้อยละ 3.22 และ อยู่ในระดบัการท างานผูป้ฎิบติั
การ 991 ชุด คิดเป็นร้อยละ 96.77  
  ระดบัผูบ้ริหาร 33 ชุด แบ่งเป็น แผนกการตลาด (Sale and Marketing) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 24.24 รองลงมาเป็นบญัชีและการเงิน  (Accounting) คิดเป็นร้อยละ 21.21  บริหาร (Manage) คิด
เป็นร้อยละ 18 
  ระดับผูป้ฏิบัติการ 991 ชุด แบ่งเป็น ต้อนรับด้านหน้า (Front Office) คิดเป็นร้อยละ 25.93 
อาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage) คิดเป็นร้อยละ 16.44 แม่บา้น (Housekeeping) คิดเป็นร้อย
ละ 14.3  ครัว  
 
ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวนพนกังานโรงแรมท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถามโดยแบ่งตามลกัษณะของ
ชนิดงานโรงแรม และระดบัการท างาน 

ลกัษณะงาน 
Job type 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ ผู้บริหาร ปฏิบัติการ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

บญัชี 
บุคคล 
ตอ้นรับดา้นหนา้ 
อาหารและเคร่ืองด่ืม 
สปา 
แม่บา้น 
ฝ่ายขาย 
ครัว 
ช่าง/วศิวกร 
รักษาความปลอดภยั 
บริหาร 

112 
70 

260 
163 
35 

149 
46 

115 
44 
18 
12 

10.830 
6.830 

25.390 
15.920 
3.417 

14.550 
4.492 

11.230 
4.296 
1.750 
1.171 

7 
5 
3 
- 
1 
2 
8 
- 
1 
- 
6 

21.21 
15.15 
9.09 

- 
3.03 
6.06 

24.24 
- 

3.03 
- 

18.18 

105 
65 

257 
163 
34 

147 
38 

115 
43 
18 
6 

10.59 
6.55 
2.59 

16.44 
3.43 

14.83 
3.83 

11.604 
4.343 
1.816 
0.605 

รวม 1024 100.00 33 3.22 991 96.77 
ท่ีมา: จากการส ารวจและการค านวณปี 2558 
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 4.) จ  านวนพนกังานโรงแรมท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถามในแต่ละจงัหวดัโดยแบ่งตามลกัษณะ
ของชนิดงานโรงแรม และระดบัการท างาน 
  สวสัดิการในการท างานท่ีทางโรงแรมไดใ้หแ้ก่พนกังานจากการเก็บแบบสอบถามพนกังาน
โรงแรม โดยสวสัดิการหลกัท่ีทางโรงแรมได้ให้แก่พนักงาน ไดแ้ก่ ประกนัสังคม จดัอบรม ชุดยูนิ
ฟอร์ม กองทุนส ารองเล้ียงชีพ จดัแข่งกีฬา อาหารฟรี รถรับส่ง ค่ารักษาพยาบาลในครอบครัว 
ทศันศึกษา จดัหอ้งพกั เงินบ าเหน็จ เงินรางวลัท างานนาน ประกนัสุขภาพ  
  โดยหากแบ่งระดบัการท างานออกเป็นระดบัผูบ้ริหาร และระดบัปฏิบติัการ สามารถสรุป
สวสัดิการของพนกังานโรงแรมในแต่ละระดบัการท างาน โดยเรียงล าดบัสวสัดิการท่ีไดม้ากท่ีสุดใน 5 
อนัดบัแรก แสดงดงัตารางท่ี 4.4 และสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  สวสัดิการใน 5 อนัดบัแรกท่ีระดบัผูบ้ริหารไดรั้บ ไดแ้ก่ ประกนัสังคม คิดเป็นร้อยละ 26.96 
จดัอบรม คิดเป็นร้อยละ 20 ชุดยูนิฟอร์มและกองทุนส ารองเล้ียงชีพ คิดเป็นร้อยละ 12.17 จดัแข่งขนั
กีฬา 9.57 
  สวสัดิการใน 5 อนัดบัแรกท่ีระดบัผูป้ฎิบติัการได้รับ ไดแ้ก่ ประกนัสังคม คิดเป็นร้อยละ 
25.78 ชุดยูนิฟอร์ม คิดเป็นร้อยละ 23.07 จดัอบรม คิดเป็นร้อยละ 18.36  จดัแข่งกีฬา คิดเป็นร้อยละ
12.74 กองทุนส ารองเล้ียงชีพและอาหารฟรี คิดเป็นร้อยละ 4 
  จากการเก็บแบบสอบถามจึงสามารถสรุปไดว้่า สวสัดิการส่วนใหญ่ท่ีทางโรงแรมไดจ้ดั
ใหแ้ก่พนกังาน ไดแ้ก่ ประกนัสังคม ชุดยนิูฟอร์ม จดัอบรม จดัแข่งกีฬา และกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ใน
ส่วนของอาหารฟรีนั้นส่วนใหญ่ทางโรงแรมจะมีอาหารอย่างน้อย 2 ม้ือให้แก่พนักงานโรงแรม แต่
ส าหรับผูบ้ริหารสวสัดิการอาหารจะอยู่ในรูปของ Officer Check คือมีวงเงินส าหรับรับประทาน
อาหารและเคร่ืองด่ืมในหอ้งอาหารของโรงแรมได ้
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ตารางที ่4.4 สวสัดิการในการท างานท่ีทางโรงแรมไดใ้หแ้ก่พนกังาน 
สวสัดิการ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติการ 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประกนัสังคม 
จดัอบรม 
ชุดยนิูฟอร์ม 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
จดัแข่งกีฬา 
ค่ารักษาพยาบาลใน
ครอบครัว 
อาหารฟรี 
ทศันศึกษา 
รถรับส่ง 
จดัหอ้งพกั 
เงินบ าเหน็จ 
เงินรางวลัท างานนาน 
ประกนัสุขภาพ 

31 
23 
14 
14 
11 
4 
1 
3 
2 
3 
5 
1 
2 
1 

26.96 
20.00 
12.17 
12.17 

9.57 
3.48 
0.87 
2.61 
1.74 
2.61 
4.35 
0.87 
1.74 
0.87 

963 
686 
862 
176 
476 
89 

151 
13 

198 
15 
13 
62 
25 
7 

25.78 
18.36 
23.07 

4.71 
12.74 

2.38 
4.04 
0.35 
5.29 
0.40 
0.35 
1.66 
0.67 
0.19 

รวม 115 100.00 3736 100.00 
ท่ีมา: จากการส ารวจปี 2558 และการค านวณ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 
  4.1.2 ผลการทดสอบ t-test ผลการประมาณแบบจ าลอง  Multiple Regression และ Tobit 
Model  ส าหรับใช้ทดสอบ ตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุม  ที่ส่งผลต่อค่าจ้างของแรงงานใน
อุตสาหกรรมโรงแรมไทย  
  การศึกษาการวิเคราะห์ผลตอบแทน และสวสัดิการของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรมไทย 
โดย ใชแ้บบจ าลอง โทบิต (Tobit Model) และ OLS (Multiple Regression) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ค่าจา้งของพนกังานโรงแรมในเมืองท่องเท่ียวหลกั ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต และพทัยา 
จากแบบจ าลองตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ ค่าจา้งของพนักงานโรงแรม (wage) ตวัแปร
อิสระ (Independent Variables) ได้แ ก่  เพศ  (sex) อายุ  (age) ระดับการศึกษา (จ านวน ปี ) (edu) 
สถานภาพการสมรส (ms) ประสบการณ์ท างาน (exp) ชั่วโมงในการท างาน  (Work hours) การ
ฝึกอบรม (train) ภาษา (lang) ผู้บริหาร (exec)  ตัวแปรควบคุม (Control) คือ ข้อมูลส่วนบุคคล 
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(Personal) ได้แก่ เพศ (sex) อายุ (age)   ลักษณะงาน (Job type) ได้แก่ บญัชีและการเงิน (ac) บุคคล 
(hr) ตอ้นรับด้านหน้า (fo) อาหารและเคร่ืองด่ืม (fb) สปา(spa) แม่บ้าน (hk) ฝ่ายขายและการตลาด 
(sm) ครัว(k) ช่างและวิศวกร (eng) รักษาความปลอดภยั(s) บริหาร(m) ท่ีตั้งของโรงแรม (Location) 
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (bkk) เชียงใหม่ (cm) พทัยา (pty) ภูเก็ต (phk) ตวัแปรท่ีใช้ในแบบจ าลอง
แสดงดงัตารางท่ี 4.5 
  โดยข้อมูลท่ีเก็บมีหลายตัวแปรซ่ึงไม่สามารถระบุได้ว่าตัวแปรไหนมีผลต่อตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) จึงตอ้งใชส้ถิติในการหาแบบจ าลองท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูลท่ีรวบรวมมาโดยใช้
โปรแกรม R ดว้ยวิธี โทบิต (Tobit Model) และ OLS (Multiple Regression) วิธีน้ีจะเร่ิมจากการน าตวั
แปรท านายเข้าสมการทีละ 1 ตวั โดยท่ีตวัแปรท านายท่ีเลือกเขา้มาในสมการ จะท าให้ค่าท านายมี
โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ท่ีสนใจถูกตอ้งมากข้ึน โดยเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกตวัแปรท านายเขา้
สมการคือ ค่านยัส าคญัทางสถิติ โดยการทดสอบนยัส าคญัของแบบจ าลองดว้ยการทดสอบ Anova เม่ือ
น าตวัแปรเขา้สมการแลว้จะมีการตรวจสอบตวัแปรท านายว่าควรจะถูกตดัออกหรือควรอยูใ่นสมการ 
โดยพิจารณาจากการหาความสัมพนัธ์ ระหว่าง Model เดิมกับ Model ใหม่ท่ีได้เพิ่มตวัแปรเข้าไป 
 จากนั้ นดูค่านัยส าคัญว่ามีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่  และค่า  Multiple R-squared กับ ค่า 
Adjusted R-squared จะต้องมีค่าเพิ่มข้ึนทุก ๆ คร้ังท่ีมีการเพิ่มตัวแปรเข้าไป ซ่ึงจากการทบทวน
วรรณกรรม แบบจ าลองท่ีใชใ้นการก าหนดค่าจา้ง คือแบบจ าลองของ Mincer’s ซ่ึงเป็นแบบจ าลองท่ีมี
ตวัแปรพยาการณ์คือ ประสบการณ์(จ านวนปี)ในการท างาน และการศึกษา (จ านวนปี) ดงันั้นตวัแปร
เ ร่ิ ม แ ร ก ท่ี จ ะ ใ ช้ ใ น ส ม ก า ร จ ะ เ ร่ิ ม จ า ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์  (exp)  แ ล ะ  ก า ร ศึ ก ษ า  ( edu) 

)edu,2exp(exp, fEarningsLog   จากนั้นจะท าการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรโดยใช้ t-test 
และ F-test ในการทดสอบตวัแปรอีกคร้ัง โดยตวัแปรท่ีจะทดสอบ ได้แก่ เพศ (sex) สถานภาพการ
สมรส (Marital Status) ต าแหน่งงาน (Position) ท่ีตั้ งโรงแรม (Location) ชนิดของงาน (Job Type) 
และชนิดของโรงแรม (Hotel Type)  
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ตารางที ่4.5 ก าหนดตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ าลอง 

 
 
 

ตวัแปร/ดชันี สัญลกัษณ์ อธิบายตวัแปร 

General 
          sex 
          age 
          marital status 
          wage 
          education 
          language 
          training 
          work hour 
          experience 
          executive 
Location 
          Bangkok 
          Pattaya 
          Phuket 
          Chiang Mai 
Job Type 
         Accounting 
         Human Resource 
         Front Office 
         Food and Beverage 
        spa  
        Housekeeping 
        Sale and Marketing 
         Kitchen 
         Security 
         Managment 
         Engineer 

 
sex 
age 
ms 

wage 
edu 
lang 
train 
wh 
exp 
exec 

 
bkk 
pty 
pk 
cm 

 
ac 
hr 
fo 
fb 

spa 
hk 
sm 
k 
s 
m 

eng 

ข้อมูลทัว่ไป 
          เพศ  
          อายขุองพนกังานโรงแรม 
          สถานภาพการสมรส 
          รายไดต้่อเดือน 
          การศึกษา 
          ภาษา 
          จ านวนคร้ังท่ีไดรั้บการอบรม 
          ชัว่โมงการท างาน 
          ประสบการณ์ในการท างานโรงแรมทั้งหมด 
          ผูบ้ริหารระดบัสูง 
ทีต่ั้งของโรงแรม 
          พนกังานโรงแรมท่ีท างานในกรุงเทพ 
          พนกังานโรงแรมท่ีท างานในพทัยา 
          พนกังานโรงแรมท่ีท างานในภูเก็ต 
          พนกังานโรงแรมท่ีท างานในเชียงใหม่ 
ลกัษณะงานในโรงแรม 
          บญัชีและการเงิน 
          บุคคล 
          ตอ้นรับดา้นหนา้ 
          อาหารและเคร่ืองด่ืม 
           สปา 
           แม่บา้น 
           ฝ่ายขายและการตลาด 
            ครัว  
            รักษาความปลอดภยั 
             บริหาร 
             ช่างและวศิวกร           
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        1.) ทดสอบแบบ t-test โดยจะท าการทดสอบปัจจยัในส่วนของเพศ สถานภาพการสมรสและ
ต าแหน่งงาน วา่มีผลต่อค่าจา้งหรือไม่ ดงัตารางท่ี 4.6 ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี   
   ปัจจยัเร่ืองเพศไม่มีผลต่ออตัราค่าจา้งของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรมไทย โดยไม่ว่าจะ
เป็นเพศหญิงหรือเพศชาย ค่าเฉล่ียของค่าจา้งจะไม่ต่างกนัโดยเพศหญิงจะมีค่าเฉล่ียของค่าจา้งอยู่ท่ี 
11869.07 บาท ส่วนเพศชายค่าเฉล่ียของค่าจา้งอยูท่ี่ 11,357.66 บาท  
   สถานภาพการสมรสไม่มีผลต่ออตัราค่าจา้งของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรมไทย โดยไม่
วา่จะแต่งงาน โสดหรือหมา้ย ค่าเฉล่ียของค่าจา้งจะไม่ต่างกนั โดยท่ีแรงงานท่ีแต่งงานจะมีค่าเฉล่ียของ
ค่าจา้งอยูท่ี่ 11728.21 บาท และแรงงานท่ีโสดมีค่าเฉล่ียของค่าจา้ง 11,629.53 บาท 
   ต าแหน่งงานมีผลต่ออตัราค่าจา้งของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรมไทย โดยผูบ้ริหารจะได้
ค่าจา้งมากกวา่พนกังานปฏิบติัการ ผูบ้ริหารจะมีค่าเฉล่ียของค่าจา้ง 33,678.79 บาท และผูป้ฎิบติัการจะ
มีค่าเฉล่ียของค่าจา้งอยูท่ี่ 10,931.74 บาท 
   
ตารางที ่4.6 ตารางทดสอบปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าจา้งโดยใช ้t-test ในการทดสอบ  

ท่ีมา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: ระดบันยัส าคญั:  0, ‘***’ 0.001, ‘**’ 0.01, ‘*’ 0.05, ‘.’ 0.1, ‘ ’ 
 
  2.) ในการประมวลผลแบบจ าลอง Multiple Regression เร่ิมจากโมเดลหลกั คือ Mincer (1974) 
ซ่ึงการศึกษาในแต่ละขั้นจะมีการทดสอบค่านยัส าคญัของแบบจ าลองดว้ยการทดสอบ Anova เพื่อหา
ตวัแปรท่ีมีผลต่อค่าจา้ง โดยการประมวลผลจะใช้โปรแกรม R Studio version 3.1.1 สามารถทดสอบ
นยัส าคญั แสดงดงัตารางท่ี 4.7 และแสดงตวัแปรท่ีมีผลต่ออตัราค่าจา้ง แสดงดงัตารางท่ี 4.8 
  ผูศึ้กษาไดใ้ช้ ประสบการณ์ (exp,exp2) การศึกษา (edu) เป็นโมลเดลเร่ิมตร้จากนั้นจะท าการ
เพิ่มตวัแปรข้ึนทีละ 1 ตวัแปร ซ่ึงในการเพิ่มตวัแปรค่า Adjusted R-squared จะตอ้งมีค่าเพิ่มข้ึนเสมอ 
ดงันั้น แบบจ าลองท่ี  1 ประกอบไปดว้ย ประสบการณ์ (exp) และ การศึกษา (edu) และเม่ือเพิ่มตวัแปร
เข้าไปทีละ 1 ตัวแปร โดยเรียงตัวแปรท่ีเพิ่มเข้าไปในแบบจ าลอง ได้ดังน้ี  อายุ (age) ผู้บริหาร 

 T-test p-value Variables Mean in group 

Sex 1.0938 0.2743 Male 
female 

11357.66 
11869.07      

Position -4.6512 5.445e05*** Management 
Other 

33678.79 
10931.74         

Marital Status 0.21901 0.8267 Single 
Mariage 

11629.53 
11728.21         
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(executive) กรุงเทพ (Bangkok) ภูเก็ต (Phuket) บัญชี (Accounting) อาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and 
Beverage) แม่บ้าน (Housekeeping) ฝ่ายขาย (Sale and Marketing) และช่าง/วิศวกร (Engineer) จาก
การเพิ่มตวัแปรเขา้ไปทีละตวัจะพบวา่ค่า Adjusted R-squared มีค่าเพิ่มข้ึนทุก ๆ การเพิ่มตวัแปรเขา้ไป 
จากแบบจ าลองท่ี 1 มีค่า Adjusted R-squared เท่ากบั 0.1420 จากนั้นค่า Adjusted R-squared เพิ่มข้ึน 
จนเท่ากบั 0.5371 ซ่ึงจะไดแ้บบจ าลองท่ีดีท่ีสุด นัน่คือ แบบจ าลองท่ี 13  
  แบบจ าลองท่ี 13 แสดงตวัแปรท่ีมีผลต่อค่าจา้ง ไดแ้ก่ ประสบการณ์ จ านวนปีการศึกษา อาย ุ
ระดบัผูบ้ริหาร  กรุงเทพมหานคร พทัยา ภูเก็ต บญัชีและการเงิน แม่บา้น การขายและการตลาด แผนก
อาหารและเคร่ืองด่ืม ช่างและวศิวกร                                
ตารางที่ 4.7 การทดสอบค่านัยส าคญัของแบบจ าลองดว้ยการทดสอบ Anova และ วิเคราะห์ Adj.R2 
ดว้ยแบบจ าลอง Multiple Regression 

Model Res.Df RSS Sum of Sq F Pr (>F) Adj.R2 

Model 1: log_wage ~ log_exp 1022 106.454                                      0.1420 
Model 2: Model 1 + edu 1021 94.726   11.728 126.41 < 2.2e-16 *** 0.2358 
Model 3: Model 2 + sq_exp 1020 87.955   6.7706 78.517 < 2.2e-16 *** 0.2897 
Model 4: Model 3 + age 1019 84.274   3.681 44.509 4.148e-11 *** 0.3188 
Model 5: Model 4 + exec 1018 71.395       12.88 183.65 < 2.2e-16 *** 0.4223 
Model 6: Model 5 + bkk 1017 63.946   7.4489 118.47 < 2.2e-16 *** 0.4821 
Model 7: Model 6 + ac 1016 63.202   0.74367 11.955 0.0005676 *** 0.4876 
Model 8: Model 7 + hk 1015 61.313   1.8894 31.278 2.875e-08 *** 0.5024 
Model 9: Model 8 + sm 1014 59.917   1.3959 23.622 1.357e-06 *** 0.5133 
Model 10: Model 9 + fb 1013 59.389   0.52747 8.9971 0.00277 ** 0.5171 
Model 11: Model 10 + eng 1012 58.698   0.6913 11.918  0.0005788 *** 0.5223 
Model 12: Model 11 + pty 1011 57.461   1.2375 21.774 3.479e-06 *** 0.5319 
Model 13: Model 12 + pk 1010 56.762   0.69897 12.437 0.0004398 *** 0.5371 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: ระดบันยัส าคญั:  0, ‘***’ 0.001, ‘**’ 0.01, ‘*’ 0.05, ‘.’ 0.1, ‘ ’ 1 
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ตารางที ่4.8 ตวัแปรท่ีมีผลต่อค่าจา้ง (wage) และตวัแปรท่ีไม่มีผลต่อค่างจา้ง (wage) 
ตัวแปรทีม่ีผลต่อค่าจ้าง (wage) ตัวแปรทีไ่ม่มีผลต่อค่างจ้าง  (wage) 

ข้อมูลทัว่ไป 
ประสบการณ์ (experience) 
ประสบการณ์^2 (experience^2) 
การศึกษา (education) 
อาย ุ(age) 
ผูบ้ริหาร (executive) 

ข้อมูลทัว่ไป 
เพศ (sex) 
สถานภาพการสมรส (marital status) 
ภาษา (language) 
จ านวนคร้ังท่ีไดรั้บการอบรม (training) 
ชัว่โมงการท างาน (work hour) 

ทีต่ั้งของโรงแรม (location) 
กรุงเทพ (Bangkok) 
พทัยา (Pattaya) 
ภูเก็ต (Phuket) 

 

ลกัษณะงาน (job type) 
บญัชี (Accounting) 
อาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage) 
แม่บา้น (Housekeeping) 
ฝ่ายขาย (Sale and Marketing) 
ช่าง/วศิวกร (Engineer) 

ลกัษณะงาน (job type) 
ตอ้นรับ/พนกังานดา้นหนา้ (Front Office) 
สปา (Spa) 
ครัว (Kitchen) 
ความปลอดภยั (Security) 
บุคคล (Human Resource) 
บริหาร (Manage) 

 
  3) ทดสอบหาปัจจัยท่ีมีผลต่อค่าจ้าง (Wage) ในแรงงานอุตสาหกรรมโรงแรมไทย โดย
วิ เค ราะ ห์ ผลด้วยแบบจ าลอง OLS (Multiple Regression) และ  โท บิ ต  (Tobit Model) โดยใช ้  
โปรแกรม R 
       จากแบบจ าลองท่ี 13 และตางรางท่ี 4.9 สามารถน ามาเขียนเป็นสมการค่าจา้งแสดงดงัสมการท่ี 
4.1 ไดด้งัน้ี  
        Log wage = 8.4470 + 0.0200log_exp+ 0.0004 sq_exp + 0.0226 edu  
      + 0.6252exec + 0.2535bkk + 0.2059sm + 0.1305eng- 0.1419hk   
       + 0.1231pty + 0.0734pk + 0.0728ac - 0.0565fb + 0.0116age  (4.1)
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  จากการทดสอบหาปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าจา้ง (wage) ในแรงงานอุตสาหกรรมโรงแรมไทย โดย
วเิคราะห์ผลดว้ยแบบจ าลอง OLS (Multiple Regression) และ โทบิต (Tobit Model) พบวา่ค่า Estimate 
ในทั้งสองแบบมีค่า Estimate เท่ากนั ดงันั้นจึงสามารถอธิบายและเรียงล าดบัตวัแปรท่ีมีผลต่อค่าจา้ง 
แสดงดงัตารางท่ี 12 
  ในส่วนขอ้มูลทัว่ไป (General)ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพการสมรส การฝึกอบรม ชัว่โมงในการ
ท างาน ภาษา อาย ุการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน ระดบัการท างาน สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
  เพศของพนักงานโรงแรม  (Sex)  ไม่ ส่ งผลกับสั ด ส่ วนของค่ าตอบแทน  โดยมีค่ า                      
P value > 0.001 ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิง ก็ไม่ได้มีผลต่ออัตราค่าจ้าง จึงพบว่าไม่ มี
ความสัมพนัธ์กนั 
  สถานภาพการสมรส  (Marital Status) ไม่ส่งผลต่อสัดส่วนของค่าตอบแทน  โดยมีค่า              
P value > 0.001 ไม่ว่าจะเป็นโสด หม้าย หรือ แต่งงาน จะไม่มีผลต่ออัตราค่าจ้าง จึงพบว่าไม่มี
ความสัมพนัธ์กนั 
  ชัว่โมงการท างาน (Work hour: ชัว่โมงต่อวนั) ไม่ส่งผลต่อสัดส่วนของค่าตอบแทน โดยมีค่า 
P value > 0.001 จึงพบว่าไม่มีความสัมพนัธ์กัน เน่ืองจากโดยปกติพนักงานโรงแรมจะท างาน 8-9 
ชัว่โมงต่อวนั หากท างานเกินกวา่นั้นจะเป็นเงินในส่วนของ โอที (OT) ซ่ึงโดยทัว่ไปโรงแรมส่วนใหญ่
จะให้เงินโอที ในรูปของการลาพกัร้อน หรือวนัหยุด ดงันั้นชัว่โมงการท างานจึงไม่มีผลต่อค่าจา้งของ
พนกังานโรงแรม 
 การฝึกอบรม (Training: ชัว่โมง) ไม่ส่งผลต่อค่าตอบแทน โดยมีค่า P value > 0.001 จึงพบว่า
ไม่มีความสัมพนัธ์กนั เน่ืองจากทุกโรงแรมและทุกแผนกจะมีการจดัอบรมทั้งภายในและภายนอก ซ่ึง
เป็นหนา้ท่ีของพนกังานท่ีจะตอ้งพฒันาตวัเองอยูต่ลอดเวลา ดงันั้นการอบรมจึงไม่ส่งผลต่อค่าจา้งแต่
จะมีความส าคญัต่อการเล่ือนต าแหน่งงาน 
 ภาษา (Language) ในท่ีน้ีภาษาไม่ส่งผลต่อค่าจ้าง โดยมีค่า P value > 0.001 จึงพบว่าไม่มี
ความสัมพนัธ์กนั แต่มีความส าคญัต่อการจา้งงานและเล่ือนต าแหน่ง โดยปกติพนกังานโรงแรมจะตอ้ง
พดูภาษาองักฤษไดเ้ป็นพื้นฐาน หากไม่สามารถพดูภาษาองักฤษไดจ้ะกระทบกบังานโรงแรมเป็นอยา่ง
มาก เน่ืองจากแขกท่ีมาพกัส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติดงันั้นการท่ีพนกังานโรงแรมไม่สามารถพูด
ภาษาองักฤษได ้ทางโรงแรมจะไม่พิจารณารับท างานหากรับเขา้ท างานก็จะตอ้งมีการอบรมทางดา้น
ภาษา และหากพนกังานโรงแรมสามารถพูดภาษาท่ี 3 ไดเ้ช่น ภาษาจีน ญ่ีปุ่น ฝร่ังเศส และอ่ืน ๆ ทาง
โรงแรมจะพิจารณาค่าจา้งให้เป็นกรณีพิเศษ โดยจะมีค่าภาษาเพิ่มให้ ซ่ึงจากแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาได้
ท าการเก็บขอ้มูลพบวา่ พนกังานโรงแรมส่วนใหญ่พูดภาษาองักฤษไดเ้ป็นอยา่งดี แต่ภาษาท่ี 3 มีนอ้ย
มากท่ีสามารถพดูได ้จึงท าให ้ภาษา ไม่มีผลต่อค่าจา้ง    
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  อายุของพนักงานโรงแรม (Age: ปี) โดยปัจจยัในเร่ืองของอายุจะมีค่า Estimate อยู่ท่ี 0.0116
แสดงว่ามีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกบัสัดส่วนของค่าตอบแทน นั่นคือเม่ืออายุการท างาน
เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะส่งผลให้ค่าตอบแทนของพนกังานโรงแรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.116 โดย
เม่ืออายมุากข้ึน อายกุารท างานก็เพิ่มข้ึน ส่งผลใหค้่าจา้งเพิ่มข้ึน  
  การศึกษาของพนกังานโรงแรม (Education: ปี) โดยปัจจยัในเร่ืองของจ านวนปีในการศึกษา
จะมีค่า Estimate อยูท่ี่ 0.0226 แสดงวา่มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัสัดส่วนของค่าตอบแทน 
นั่นคือเม่ือการศึกษาเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะส่งผลให้ค่าตอบแทนของพนักงานโรงแรม
เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.26 เน่ืองจากการศึกษาท่ีสูงข้ึน ท าให้แรงงานมีโอกาสในการเลือกงาน และต าแหน่ง
งานไดม้ากกวา่บุคคลทัว่ไป จึงส่งผลใหไ้ดค้่าตอบแทนท่ีมากข้ึน  
  ประสบการณ์ในการท างาน (Experience: ปี) โดยปัจจยัในเร่ืองของประสบการณ์ในการ
ท างาน จะมีค่า Estimate อยู่ท่ี  0.0200 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับสัดส่วนของ
ค่าตอบแทน นั่นคือเม่ือประสบการณ์ในการท างานเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะส่งผลให้
ค่าตอบแทนของพนักงานโรงแรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 2 เน่ืองจากประสบการณ์มีผลต่อการท างานและ
ค่าตอบแทนโดยตรง โดยประสบการณ์ท่ีมากแสดงถึงความรู้ความสามารถ และผลงานในการท างาน
ท่ีผ่านมา มีโอกาสเล่ือนขั้นเน่ืองจากประสบการณ์ โดยเฉพาะหากมีผลงานท่ีดี จะมีโอกาสเล่ือนขั้น
มากกวา่บุคคลท่ีไม่มีประสบการณ์ในการท างาน จึงส่งผลใหมี้ผลต่ออตัราค่าจา้ง  
  ระดบัการท างาน ในส่วนของผูบ้ริหาร (Executive) โดยปัจจยัในเร่ืองระดบัในการท างานใน
ส่วนของผูบ้ริหาร จะมีค่า Estimate อยูท่ี่ 0.6252 แสดงวา่มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัสัดส่วน
ของค่าตอบแทน นั่นคือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะส่งผลให้ค่าตอบแทนของระดบั
ผูบ้ริหารโรงแรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 62.52  เน่ืองจากผูบ้ริหารเป็นระดบัท่ีตอ้งควบคุมดูแลการท างานและ
ทุก ๆ อย่างท่ีเกิดข้ึนในโรงแรม ดังนั้ นค่าจา้งของผูบ้ริหารจะเป็นจ านวนท่ีสูง ซ่ึงต่างจากระดับผู ้
ปฏิบติัการ ในการจา้งงานระดบัผูบ้ริหารจะมีผลต่อค่าจา้งโดยตรง  
  ในส่วนของขอ้มูลทัว่ไปจะสามารถสรุปตวัแปรท่ีมีผลต่อค่าจา้งไดด้งัน้ี เม่ือดูจากค่า Estimate 
ในตัวแปรท่ีมีผลต่อค่าจ้างจะพบว่า ในระดับผูบ้ริหารจะมีค่า Estimate สูงท่ีสุด รองลงมาจะเป็น 
การศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และอายุของพนกังานโรงแรม โดยระดบัผูบ้ริหารจะเป็นระดบั
การท างานท่ีสูงกวา่ระดบัปฏิบติัการ ดงันั้นจึงส่งผลต่ออตัราค่าจา้งมากท่ีสุด โดยการท่ีจะเป็นผูบ้ริหาร
ไดน้ั้นจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาและมีประสบการณ์ในการท างาน โดยหากมีประสบการณ์ในการท างาน
มาก จะมีโอกาสในการเล่ือนต าแหน่งงาน และท าใหมี้ค่าจา้งท่ีมากข้ึน ในส่วนของการศึกษาจะเป็นตวั
เร่ิมตน้ท่ีทางโรงแรมจะใช้ดูในการสมคัรงานว่าแรงงานเหมาะสมในต าแหน่งงานใด โดยการศึกษา
เป็นพื้นฐานของการสมคัรงานไม่วา่จะสมคัรท างานอุตสาหกรรมใดก็ตาม การศึกษาจะเป็นส่ิงแรกท่ี
จะใช้ในการท างาน และในส่วนของอายุของแรงงาน เน่ืองจากทางโรงแรมมีการข้ึนเงินเดือนให้
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พนกังานทุก ๆ ปี ดงันั้นอายุท่ีมากข้ึนจึงมีผลต่อค่าจา้งท่ีเพิ่มข้ึน และอายท่ีุมากข้ึนประสบการณ์ในการ
ท างานก็มากข้ึนเช่นกนั ในส่วนของตวัแปรท่ีไม่ไดมี้ผลต่ออตัราค่าจา้งโดยตรงไดแ้ก่ การอบรม และ
ภาษา ถึงจะไม่มีผลต่อค่าจา้งโดยตรงแต่ก็มีความส าคญัเป็นอย่างมากในการพฒันาองค์กร เน่ืองจาก 
การอบรมจะเป็นการเสริมสร้างพฒันาและความรู้ให้แก่พนกังานโรงแรม ไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของการ
ท างานร่วมกนัหมู่คณะ เทคนิคในการท างาน การพฒันาดา้นภาษา การพฒันาความเป็นผูน้ าท่ีดีหรือ
เป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีดี เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่ส่งผลต่อองค์กร ยกตวัอย่างเช่น หากองคก์รมีการ
อบรมดา้นภาษาท่ี 3 เพิ่มให้แก่พนกังาน เช่น จีน ญ่ีปุ่น ฝร่ังเศส และอ่ืน ๆ ส่งผลให้พนกังานมีความรู้
และสามารถน าภาษามาใช้งานกับแขกชาวต่างชาติท่ีมาเข้าพกั ส่งผลให้แขกมีความพอใจกับการ
บริการของโรงแรมท าให้มีการเขา้มาใชก้ารบริการอีก และทางโรงแรมก็มีเงินพิเศษให้แก่พนกังานท่ี
สามารถพดูภาษาท่ี 3 ได ้ดงันั้นการอบรมและภาษา จึงเป็นปัจจยัทางออ้มท่ีส่งผลต่ออตัราค่าจา้ง     
  ในส่วนของข้อมูลเก่ียวกับท่ีตั้ งโรงแรม (Location)ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (Bangkok) 
เชียงใหม่ (Chiang Mai) ภูเก็ต (Phuket) และพทัยา (Pattaya) พบวา่ กรุงเทพมหานคร จะมีค่า Estimate 
อยู่ท่ี 0.2535 แสดงว่ามีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัสัดส่วนของค่าตอบแทน นั่นคือเม่ือการ
เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะส่งผลให้ค่าตอบแทนของพนักงานโรงแรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 25.35  
เน่ืองดว้ยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง และมีค่าครองชีพท่ีสูงเม่ือเทียบกบัจงัหวดัอ่ืน ๆ จึงส่งผลให้
ค่าจ้างของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครมีจ านวนท่ี สู ง ดังนั้ น ท่ีตั้ งโรงแรมใน
กรุงเทพมหานครจึงส่งผลต่อค่าจา้งโดยตรง ค่า Estimate รองลงมาจะเป็นพทัยา และภูเก็ต ดงันั้น จึง
สรุปไดว้า่ท่ีตั้งของโรงแรมมีผลต่อค่าจา้ง โดยท่ีตั้งโรงแรมต่างกนัค่าจา้งของโรงแรมจะไม่เท่ากนั โดย
ท่ีกรุงเทพมหานครจะมีค่าจา้งพนกังานโรงแรมมากท่ีสุด  
  ในส่วนของขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะการท างานของโรงแรม (Job Type) ท่ีมีผลต่อค่าจา้ง ไดแ้ก่ 
ฝ่ายขายและการตลาด (Sale and Marketing) ช่างและวิศวกร (Engineer) แม่บ้าน (Housekeeping) 
บญัชีและการเงิน (Account) และอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage) 
  ฝ่ายขายและการตลาด (Sale and Marketing) โดยฝ่ายขายและการตลาด จะมีค่า Estimate อยูท่ี่ 
0.2059แสดงว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับสัดส่วนของค่าตอบแทน นั่นคือเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะส่งผลให้ค่าตอบแทนเพิ่มข้ึนร้อยละ 20.59 โดยทัว่ไปโรงแรมส่วน
ใหญ่ไม่ได้บริการแค่เพียงห้องพกั แต่ยงัมีบริการด้านอ่ืนๆ เช่น งานแต่งงาน การจดัประชุมหรือ
สัมมนา งานเล้ียง และ อ่ืน ๆ ดังนั้นฝ่ายขายและการตลาด มีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งหาลูกค้าเข้ามา ดังนั้ น
แผนกน้ี จึงมีความส าคญักบัโรงแรม จึงท าให้ส่งผลต่อค่างจา้ง เม่ือสามารถหาลูกคา้เขา้มาพกัและใช้
บริการโรงแรมไดม้ากข้ึน ท าใหฝ่้ายขายและการตลาดส่งผลต่อค่าจา้ง  
  ลกัษณะของงานช่างและวศิวกร (Engineer) โดยฝ่ายงานช่างและวศิวกร จะมีค่า Estimate อยูท่ี่ 
0.1305 แสดงว่ามีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับสัดส่วนของค่าตอบแทน นั่นคือเม่ือมีการ
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เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะส่งผลให้ค่าตอบแทนเพิ่มข้ึนร้อยละ 13.05 ซ่ึงลกัษณะงานของช่าง
และวิศวกร เป็นลักษณะงานท่ีต้องจบมาเฉพาะทาง โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะรับไวเ้ป็นพนักงาน
ประจ า และให้ค่าจา้งตามการศึกษาและประสบการณ์ โดยผูท่ี้มาสมคัรงานในส่วนน้ีจะตอ้งจบมา
ทางดา้นน้ีโดยตรง จึงส่งผลต่ออตัราค่าจา้ง 
 แม่บา้น (Housekeeping) โดยแผนกแม่บา้น จะมีค่า Estimate -0.1419 แสดงวา่มีความสัมพนัธ์
ไปในทิศทางตรงกนัขา้ม นัน่คือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะส่งผลให้อตัราค่าตอบแทน
ของแม่บา้นลดลง ร้อยละ 14.19 เน่ืองจากแม่บา้นเป็นงานท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งใช้ความรู้เฉพาะทาง ทาง
โรงแรมไม่ไดส้นใจถึงการศึกษาและประสบการณ์ในการท างานเน่ืองจากเป็นงานท่ีสามารถเรียนรู้กนั
ได ้ดงันั้น แม่บา้นจึงไดค้่าตอบแทนท่ีไม่สูงมากนกั  
 บญัชีและการเงิน (Account) โดยแผนกบญัชีและการเงิน จะมีค่า Estimate อยูท่ี่ 0.0728แสดง
วา่มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัสัดส่วนของค่าตอบแทน นัน่คือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 1 จะส่งผลใหค้่าตอบแทนเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.28 พนกังานบญัชี เป็นงานท่ีจะใชค้วามรู้เฉพาะทาง 
ดงันั้นการท่ีทางโรงแรมจะรับพนกังานบญัชีจะตอ้งดูท่ีการศึกษาเป็นหลกั จึงท าใหส่้งผลต่อค่าจา้ง  
 อาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage) โดยแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม จะมีค่า Estimate 
อยู่ท่ี -0.0565 แสดงวา่มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้ม นัน่คือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 1 จะส่งผลให้อตัราค่าตอบแทนแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม ลดลง ร้อยละ 5.65 แผนกอาหาร
และเคร่ืองด่ืม ไดแ้ก่ พนกังานเสิร์ฟ พนกังานเก็บโต๊ะ และ พนกังานเก็บจาน ลา้งจาน ดงันั้นไม่จ  าเป็น
ท่ีจะต้องใช้ความรู้หรือความสามารถเช่นเดียวกับแม่บ้านดังนั้ นจึงส่งผลทางลบต่อสัดส่วนของ
ค่าตอบแทน เป็นงานท่ีสามารถเรียนรู้กนัเองได้ ทุกคนสามารถท าได้ถึงแมไ้ม่ได้จบการศึกษาท่ีสูง 
หรือมีประสบการณ์มาก  
 ลกัษณะการท างานของโรงแรม (Job Type) เม่ือดูจากค่า Estimate ในตวัแปรท่ีมีผลต่อค่าจา้ง
จะพบว่า ลกัษณะของงานฝ่ายขายและการตลาดจะมีค่า Estimate สูงท่ีสุด รองลงมาจะเป็นช่างและ
วศิวกร บญัชีและการเงิน ซ่ึงส่งผลทิศทางเดียวกนักบัค่าจา้ง ในส่วนของแม่บา้น อาหารและเคร่ืองด่ืม
จะส่งผลทิศทางตรงกนัขา้มกบัค่าจา้ง โดยพบวา่ลกัษณะงานท่ีตอ้งใชค้วามช านาญในดา้นวิชาชีพจะมี
ผลต่อค่าจ้างในทางบวก และลักษณะงานในด้านการบริการจะมีผลต่อค่าจ้างในทางลบ นั่นคือ 
ลกัษณะงานดา้นการบริการจะไดค้่าจา้งนอ้ยกวา่ลกัษณะงานท่ีทางดา้นวชิาชีพ 
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ตารางที ่4.9 ผลการวเิคราะห์ดว้ยแบบจ าลอง Multiple Regression 
ตวัแปร/ดชันี OLS Regression Tobit Model 

Estimate Std. Pr (>|t|) Estimate Std. Pr (>|z|) 
ค่าคงท่ี (constant) 
ประสบการณ์ (log_exp) 
ประสบการณ์^2 (sq_exp) 
การศึกษา (edu) 
อาย ุ(age) 
ผูบ้ริหาร (exec) 

8.4470 
0.0200                       

0.0004                         
0.0226                   
0.0116             
0.6252 

< 2e-16 *** 
0.096429 .   

1.44e-06 *** 
< 2e-16 *** 
7.83e-16 *** 
< 2e-16 *** 

8.4470 
0.0200                       

0.0004                         
0.0226                   
0.0116             
0.6252 

< 2e-16 *** 
0.086610 .   

0.14e-06 *** 
< 2e-16 *** 
3.13e-15 *** 
< 2e-16 *** 

ทีต่ั้งของโรงแรม  
กรุงเทพ (bkk) 
พทัยา (pty) 
ภูเก็ต (pk) 

 
0.2535             
0.1231         
0.0734        

 
< 2e-16 *** 
1.18e-08*** 
0.000440 *** 

 
0.2535             
0.1231         
0.0734        

 
< 2e-16 *** 
7.18e-09*** 
0.000379 *** 

ลกัษณะงาน 
บญัชี (ac) 
อาหารและเคร่ืองด่ืม (fb) 
แม่บา้น (hk) 
ฝ่ายขาย (sm) 
ช่าง/วศิวกร (eng) 

 
0.0728       

- 0.0565         
- 0.1419               

0.2059    
0.1305 

 
0.004701 ** 
 0.009363 ** 
3.64e-09 *** 
6.14e-08 *** 
0.000518 *** 

 
0.0728 

- 0.0565 
- 0.1419               

0.2059 
0.1305 

 
0.005409 ** 
 0.004923 ** 
1.87e-12 *** 
3.14e-08 *** 
0.00011 *** 

Multiple R-squared 
Adjusted R-squared 
F-statistic 
(P-value) 

0.5430 
0.5371  

92.31 on 13 and 
1010 DF(2.2e-16) 

NA 
NA 
NA 

DF(2.2e-16) 

หมายเหตุ: ระดบันยัส าคญั:  0, ‘***’ 0.001, ‘**’ 0.01, ‘*’ 0.05, ‘.’ 0.1, ‘ ’ 1 
 
  จากข้อมูลทั้ งหมดหลังจากวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลอง Multiple Regression ซ่ึงแบบจ าลอง
จะต้องมีความสอดคล้องกับสมมุติฐานหลักนั่นคือส่วน Residual จากภาพท่ี 4.1แสดงแผนภาพ
ทดสอบความสอดคล้องกับสมมติฐานของ Multiple Regressionจะพบว่า มีการกระจายแบบปกติ 
เน่ืองจากไม่มีการแสดงรูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนท่ีเหลือกบัตวัแปรตามอยา่งชดัเจน โดยใช้
ค  าสั่ง Plot (Model) โดย Normal Q-Q จะต้องเกาะเส้น Q-Q เป็นส่วนใหญ่ และไม่พบว่ามีขอ้มูลอยู่
นอก Cook’s Distance แสดงให้เห็นว่าแบบจ าลองไม่มีปัญหาทางสมมตฐานของแบบจ าลองอย่าง
ชดัเจน 
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ภาพที ่4.1 แผนภาพทดสอบความสอดคลอ้งกบัสมมติฐานของ Multiple Regression 
 
4.2 ปัจจัยทีก่ าหนดค่าจ้างในอุตสาหกรรมโรงแรมไทย  
  จากการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการโรงแรม ในจงัหวดัเชียงใหม่จ  านวน 5 โรงแรม พบว่าในแต่ละ
โรงแรมมีนโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์แตกต่างกนั โดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการจา้งงาน และ
ลกัษณะโครงสร้างเงินเดือน มีดงัน้ี 
  ดา้นทรัพยากรมนุษย ์ในการคดัเลือกบุคลากรเขา้มาท างานในโรงแรม จาก Mincer (1987) จะ
มีพื้นฐานของการจา้งงาน คือ การศึกษาและประสบการณ์ในการท างานท่ีส่งผลต่อค่าจา้งและการจา้ง
งาน จากการสอบถามผูจ้ดัการโรงแรม พบวา่ การศึกษาและประสบการณ์ในการท างานส่งผลต่อการ
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จา้งงานและการเพิ่มค่าจา้งแต่ไม่มากนกั ซ่ึงไม่วา่จะจบมาจากสถาบนัใดมาก็ตามหรือไม่ว่าจะไดรั้บ
การศึกษาทางดา้นการโรงแรมโดยตรงหรือไม่ ก็ไม่ไดส่้งผลในการจา้งงานและเพิ่มค่าจา้ง เน่ืองจาก
การศึกษาและประสบการณ์ เป็นเพียงส่วนหน่ึงในการตดัสินใจในการรับพนกังานโรงแรม ในการจา้ง
งานจะตอ้งสอดคล้องกับต าแหน่งงานท่ีว่าง และค่าจา้งท่ีได้จะต้องตรงกับข้อเสนอท่ีทางโรงแรม
ก าหนดไว ้เน่ืองจากอุตสาหกรรมโรงแรมเป็นอุตสาหกรรมท่ีเนน้ดา้นการบริการเป็นหลกั ดงันั้น การ
คดัเลือกพนกังานเขา้ท างาน ทางโรงแรมจะพิจารณาจาก ทศันคติ  (Attitude) บุคลิกภาพ (Personality)  
และความสามารถในภาษาองักฤษ (ในดา้นภาษา ทางโรงแรมจะมีการทดสอบภาษาก่อนพิจารณาเขา้
ท างาน โดยทางโรงแรมจะให้ความส าคญัในดา้นความสามารถในการใชภ้าษาท่ี 3 ยกตวัอยา่งเช่น จีน 
ญ่ีปุ่น ฝร่ังเศส เกาหลี และภาษาอ่ืน ๆ ทางโรงแรมจะเพิ่มเงินเดือนให้เป็นพิเศษ) โดยแผนกท่ีให้การ
บริการแก่แขกท่ีเขา้พกัโดยตรง ได้แก่ แผนกตอ้นรับ (Front Office) แผนกแม่บา้น (Housekeeping) 
แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage) ในส่วนแผนกท่ีมีตอ้งใชค้วามช านาญในการท างาน 
เช่น พ่อครัว (Kitchen) จะดูประสบการณ์ในการท าอาหารเป็นหลกั โดยทางโรงแรมจะมีการทดลอง
ให้ท าอาหารหรือขนม หากมีความช านาญทางโรงแรมจึงจะรับเขา้ท างาน ส่วนแผนกท่ีตอ้งใช้ความ
ช านาญเฉพาะทาง เช่น ช่างหรือวิศวกร(Engineer) บัญชีและการเงิน(Account) แผนกเหล่าน้ีทาง
โรงแรมจะดูในเร่ืองของการศึกษา และประสบการณ์เป็นหลกั หากส าเร็จการศึกษาด้านวิชาชีพมา
โดยตรง จะมีผลต่อการตดัสินใจในการเขา้รับท างานเร็วกวา่เน่ืองจากง่ายต่อการท างาน   
  ลกัษณะการจา้งงานโดยทัว่ไปอุตสาหกรรมโรงแรมจะแบ่งการจา้งงานออกเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ ๆ ได้แก่ การจ้างงานแบบประจ า และการจ้างงานแบบชั่วคราว จากการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการ
โรงแรมจะพบวา่ทางโรงแรมจะจา้งพนกังานแบบประจ าเป็นส่วนใหญ่ ส่วนพนงังาน Part time มีเพียง
ส่วนนอ้ยหรือแทบไม่มี หากจ าเป็นตอ้งรับพนกังานเพิ่มนอกเหนือจากการท างานปกติ เช่นในกรณีท่ีมี
การจดัเล้ียง (งานแต่งงาน,งานสัมมนา และอ่ืน ๆ ) หรือเป็นฤดูท่ีมีนกัท่องเท่ียวจ านวนมาก เช่น ช่วง 
High season ทางโรงแรมจะจา้งพนกังานเป็นรายวนั  
  ในส่วนของการจ้างพนักงานชาวต่างชาติ จากการสัมภาษณ์พบว่าโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มี
นโยบายในการรับพนกังานชาวต่างชาติ เน่ืองจากทางโรงแรมมีค่าจา้งขั้นต ่าท่ีไม่สามารถจะเพิ่มค่าจา้ง
ให้เป็นพิเศษแก่พนกังานชาวต่างชาติได ้หากจะรับพนกังานชาวต่างชาติ โดยส่วนใหญ่จะอยูใ่นระดบั
ผูช่้วยผูบ้ริหาร และระดับผูบ้ริหารข้ึนไป แต่ในทั้งน้ีในแต่ละโรงแรมจะมีโครงสร้างการจ้างงาน
แตกต่างกันออกไป ซ่ึงในการจ้างงานทางโรงแรมจะดูความเหมาะสมทั้ งในเร่ืองของค่าจ้างและ
ต าแหน่งงานเป็นหลกั  
  การพฒันาการเล่ือนขั้นต าแหน่งงานภายในโรงแรม ทางโรงแรมจะดูตามความเหมาะสม ดู
จากต าแหน่งงานท่ีวา่ง และโครงสร้างของโรงแรมเป็นหลกั โดยจะพิจารณาท่ีผลงาน ประสบการณ์ใน
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การท างานของพนักงาน ภาวะความเป็นผูน้ า ความเสียสละ ความซ่ือสัตย ์ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะอยู่ท่ีการ
ผลกัดนั (Promote) ของหวัหนา้งาน  
  ในส่วนของค่าจา้งพนกังาน จากโครงสร้างค่าตอบแทนของแรงงาน ค่าตอบแทน (Earnings) 
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ประเภท แสดงดงัภาพท่ี 4 
 
 
    
 
 
 
ท่ีมา: Piboonrungroj (2015) 
ภาพที ่4.2 โครงสร้างค่าตอบแทนแรงงาน 
 
  ค่าจา้งรายเดือนส าหรับพนกังานโรงแรมทุกแห่งไดป้รับให้ขั้นต ่าอยูท่ี่ 300 บาทต่อวนั รายได้
ต่อเดือนโดยรวม (ไม่รวมรายไดพ้ิเศษอ่ืน ๆ ) จะอยู่ท่ี 9,000 บาทต่อเดือน ส่วนในระดบัหัวหน้างาน 
และผูบ้ริหารข้ึนไป จะมีเงินเดือนขั้นต ่าในอีกระดบั ยกตวัอยา่งเช่น ในระดบั Supervisor อตัราค่าจา้ง
ประมาณ 12,000 บาทต่อเดือน ผูช่้วยผูจ้ดัการ ประมาณ 15,000-18,000 บาทต่อเดือน ผูจ้ดัการฝ่าย 
ประมาณ 20,000 บาทต่อเดือน หัวหน้าแผนกต่าง ๆ 30,000-40,000 บาทต่อเดือน ผูจ้ ัดการทั่วไป 
ประมาณ 100,000 บาทต่อเดือน ซ่ึงการข้ึนเงินเดือนนั้นจะข้ึนเป็นประจ าในทุก ๆ ปี จะข้ึนอยู่กับ
ผลงาน การเขา้งาน (ขาด,ลา และมาสาย) และจะมีการประเมินการข้ึนเงินเดือนเป็นรายบุคคล โดย
โรงแรมส่วนใหญ่จะมีการปรับเงินเดือนข้ึนทุกปี   
  รายไดเ้พิ่มเติมนอกเหนือจากเงินเดือนของพนกังาน โดยโครงสร้างค่าตอบแทนของโรงแรม
จะมีรายได้พิเศษจากการบริการโดยจะอยู่ในรูปของ Service Charge โดยโรงแรมเกือบทั้งหมดจะมี
ค่าบริการพิเศษน้ี และไม่วา่พนกังานโรงแรมจะท างานอยูใ่นแผนกใดก็ตามก็จะไดรั้บ Service Charge 
เท่ากนัทุกคน ยกเวน้ในระดบัผูบ้ริหารจะไม่ไดรั้บเงินในส่วนน้ี ซ่ึงจะอยูใ่นรูปของตวัเงิน และพบว่า
ในแต่ละช่วงฤดูกาลจะได ้Service Charge จ านวนไม่เท่ากนั ส่วนจะไดม้ากหรือน้อยจะข้ึนอยู่กบัฤดู
การท่องเท่ียว (High Season) จ านวนแขกท่ีมาเขา้พกั และอ่ืน ๆ โดยเงินส่วนน้ีในแต่ละโรงแรมจะหัก 
จากผลประกอบการประมาณ 6-10 เปอร์เซ็นต์ ค่าล่วงเวลาหรือ OT (Over Time) จะข้ึนอยู่ว่าแต่ละ
โครงสร้างของโรงแรมมีการจดัการในส่วนน้ีอยา่งไร โดยส่วนใหญ่จะให้ในรูปแบบเป็นวนัลาพกัร้อน
แทนการใหเ้ป็นจ านวนเงิน ในส่วนของ ทิป (Tip) ในแต่ละแผนกจะไดไ้ม่เท่ากนัเน่ืองจากจะข้ึนอยูก่บั
ความพอใจของลูกคา้จากการไดรั้บบริการ ซ่ึงพนกังานท่ีไดเ้งินในส่วนน้ี โดยส่วนใหญ่จะอยูใ่นแผนก

1) Salary 

(เงินเดือน) 

2) Overtime/OT 

 (ค่าล่วงเวลา

งาน) 

4) Tip 

(ทิป) 

3) Service Charge 

(ค่าบริการพิเศษ) 

5) Officer Check 

 

Earnings (ค่าตอบแทน) Welfare (สวสัดิการ) 
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ต้ อ น รับ (Front office) แ ผ น ก อ าห ารแ ล ะ เค ร่ื อ ง ด่ื ม  (Food and Beverage) แ ผ น ก แ ม่ บ้ าน 
(Housekeeping) โดยจะน าเงินท่ีได้มารวมและแบ่งกนัอาจจะเป็นรายเดือนหรือรายวนัจะข้ึนอยู่กับ
พนกังานในแต่ละแผนกจะตกลงกนัยงัไง ในส่วนของทิปท่ีไดเ้ป็นรายบุคคลจะถือวา่เป็นเงินท่ีไดเ้ป็น
การส่วนตวั และสุดทา้ย Officer Check ส่วนใหญ่จะไดใ้นระดบัผูบ้ริหารข้ึนไป ซ่ึงเป็นค่าบริการพิเศษ
ในส่วนของห้องอาหารของโรงแรมส าหรับอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยไม่สามารถท่ีจะน าแลกเป็นเงิน
สดได ้และจะมีการใชเ้ป็นเดือนต่อเดือน แต่ทั้งน้ีก็จะข้ึนอยูก่บัโครงสร้างค่าจา้งของโรงแรมในแต่ละ
โรงแรม และรายได้ท่ีนอกเหนือจากท่ีกล่าวมา ได้แก่ โบนัสประจ าปี มีเพื่อให้พนักงานมีความ
กระตือรือร้นในการท างาน และมีความขยนัในการท างานมากข้ึน  
 ในส่วนของสวสัดิการในแต่ละโรงแรมจะแตกต่างกนัออกไป โดยสวสัดิการของโรงแรมโดย
ส่วนใหญ่จะมีชุดยนิูฟอร์ม อาหารส าหรับพนกังาน ประกนัสังคม กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ค่าฌาปนกิจ
ศพของพนักงาน จดัการอบรม ซ่ึงการจดัการอบรมส่วนใหญ่จะเป็นการอบรมภายใน จะมีการจดั
อบรมตามแผนกต่าง ๆ วิทยากรจะเป็นหัวหน้าแผนก หรืออาจจะเป็นพนกังานผูท่ี้มีประสบการณ์ใน
การท างาน ส่วนการน าวิทยากรภายนอกเขา้มาจะแลว้แต่องคก์รวา่ตอ้งการท่ีจะให้พนกังานไดรั้บการ
อบรมในเร่ืองใด ซ่ึงส่วนใหญ่วิทยากรภายนอก จะเป็นการอบรมในระดบัของหัวหน้างานเป็นส่วน
ใหญ่ จะอบรมเก่ียวกบัการพฒันาของหัวหน้างาน การสร้างทีมงาน (Team building) โดยจะมีการจดั
วางแผนการอบรมตลอดทั้งปีโดย หวัหนา้ฝ่ายบุคคล ( HR manager) จะแจง้ให้ทราบ จะแบ่งเป็น ไตร
มาส (Quarter) รายเดือน (Monthly) รายสัปดาห์ (Weekly) และ รายวนั (Daily)  
 ในการจดัอบรมของบางโรงแรมจะมีความน่าสนใจ คือ จะมีส่วนของวิทยากรภายนอกจาก
ทางราชการเขา้มา ซ่ึงในปัจจุบนัส่วนของภาครัฐเร่ิมเขา้มามีส่วนร่วมในการส่งเสริมดา้นการอบรม
พนักงานโรงแรมมากยิ่งข้ึน โดยได้มีกรมพฒันาฝีมือแรงงานก าลงัเร่ิมเขา้มาท าโครงการเพื่อพฒันา
ศกัยภาพในการท างานของพนกังานโรงแรม โดยเร่ิมตน้ทางกรมพฒันาฝีมือแรงงานจะดูงานในส่วน
ของแม่บ้าน และหัวหน้าพนักงานเป็นหลัก ซ่ึงในส่วนของแม่บ้านการอบรมจะเน้นเร่ืองการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน และในส่วนของหวัหน้างานจะเน้นในเร่ืองเก่ียวกบัการคุมพนกังาน การ
ติดตามงาน โดยมีวิทยากรเป็นอาจารยม์าจากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงกรมพฒันาฝีมือแรงงานเป็นผู ้
ออกค่าใช้จ่ายให้ทางโรงแรมทั้งหมด เน่ืองจากเป็นต้นแบบของโครงการ ซ่ึงการจดัอบรมจะช่วย
เสริมสร้างพฒันาศกัยภาพของพนกังาน สร้างประสิทธิภาพในการท างาน ท าใหพ้นกังานรักในองคก์ร 
มีการท างานร่วมกนัเป็นหมู่คณะ สร้างความสามคัคีภายในองค์กร อีกทั้งการอบรมยงัจะช่วยในเร่ือง
การส่ือสารระหวา่งหวัหนา้งานกบัลูกนอ้ง ให้มีการส่ือสารพดูคุย รวมทั้งยงัไดศึ้กษาถึงพฤติกรรมของ
พนกังาน วา่แต่ละคนมีความประพฤติกรรมเป็นแบบไหน ควรปรับปรุงในเร่ืองใด ซ่ึงจะท าให้เห็นถึง
จุดเด่นและจุดบอดของพนักงาน และหลังจากการฝึกอบรมจะมีการประเมินพนักงานว่ามีผลการ
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ปฏิบติังานดีข้ึนหรือไม่ การจดัอบรมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานโรงแรมได้
เป็นอยา่งมาก 
 ปัญหาและอุปสรรคท่ีไดพ้บ คือดา้นการจดัอบรมให้แก่พนกังานโรงแรม โดยบางโรงแรมจะ
ขอไม่รับการอบรมจากภาครัฐ หรือองคก์รภายนอกท่ีจะมาอบรมพนกังานโรงแรม เน่ืองจากจะท าให้
มาตรฐานของพนักงานของโรงแรมจะไม่ได้มาตรฐานตามท่ีทางโรงแรมได้ตั้งไว ้เน่ืองจากผูท่ี้ให้
ความรู้ไม่ได้ทราบถึงมาตรฐานของโรงแรม ดงันั้นการท่ีรัฐบาลจะเขา้มาช่วยในการพฒันาโรงแรม 
ควรเป็นการอบรมท่ีสามารถใช้ในการท างานได้จริงและให้ได้ตามมาตรฐาน หรือหากทางรัฐบาล
ตอ้งการท่ีจะเขา้มาช่วย ทางโรงแรมได้แนะน าให้ช่วยในเร่ืองของค่าใช้จ่ายในการจา้งวิทยากรจาก
ภายนอกเข้ามา โดยทางโรงแรมจะขอเป็นคนเลือกและก าหนดเร่ืองท่ีจะอบรมให้แก่พนักงานใน
โรงแรมของตนเอง เน่ืองจากในโรงแรมแต่ละโรงแรมจะมีการก าหนดหัวขอ้การอบรมต่าง ๆ ไวอ้ยู่
แลว้ 
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บทที ่5 

 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
  นกัท่องเท่ียวนิยมมาท่องเท่ียวในจงัหวดัใหญ่มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงไดแ้ก่จงัหวดั 
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต และพทัยา พบวา่ส่งผลใหจ้  านวนโรงแรมมีอตัราท่ีเพิ่มข้ึน และท าให้
โรงแรมมีความตอ้งการแรงงานมากข้ึน แต่จากการท่ีรัฐบาลมีนโยบายค่าแรงขั้นต ่า 300 บาทต่อวนั 
ส่งผลกระทบต่อโรงแรมในเร่ืองค่าใช้จ่าย ดังนั้ นโรงแรมจึงต้องการแรงงานท่ีมี คุณภาพและ
ความสามารถเพื่อให้ คุ ้มค่ากับค่าแรง งานวิจัยน้ี จึงมีความสนใจในเร่ืองของปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ค่าตอบแทนของแรงงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาแรงงานในอนาคต และศึกษาถึงสวสัดิการท่ี
แรงงานไดรั้บในอุตสาหกรรมโรงแรมไทย โดยจะวเิคราะห์ผลตอบแทนและสวสัดิการของแรงงานใน
อุตสาหกรรมโรงแรมไทย ใน 4 จงัหวดัท่ีเป็นเมืองท่องเท่ียวหลกั และมีจ านวนห้องพกัโรงแรมมาก
ท่ีสุด ซ่ึงไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต และพทัยา ท าการเก็บแบบสอบถามโดยการสุ่มอยา่ง
แบบสะดวก (Convenient Sampling)  โดยจ านวนประชากรท่ีจะท าการเก็บขอ้มูลทั้งหมดเป็นจ านวน 
1,024 ชุด โดยจะท าการเลือกสอบถามพนกังานท่ีปฏิบติังานในโรงแรมท่ีมีมาตรฐานโรงแรมระดบั 3 
ถึง 5 ดาว ในการทดสอบหาความสัมพนัธ์ปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าจา้งในเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพการ
ท างาน และระดบัการท างาน จะใช้ t-test ในการทดสอบ จากนั้นจะท าการทดสอบปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ค่าจ้างจากแบบจ าลอง OLS (Multiple Regression) และ Tobit model โดยใช้โปรแกรม R Studio 
Version 3.11  และน าเสนอแนวทางในการพฒันาโครงสร้างและองค์ประกอบของผลตอบแทนต่อ
แรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรมไทย โดยการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการโรงแรม (GM – General Manager) 
จ  านวน 5 โรงแรม โดยเลือกจงัหวดัเชียงใหม่เป็นตวัแทนสัมภาษณ์ในเมืองท่องเท่ียวหลกั เน่ืองดว้ย
การเข้าถึงข้อมูล ซ่ึงโรงแรมท่ีผูว้ิจยัได้ท าการเลือกเพื่อสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงแรม ผูว้ิจยัได้เลือก
โรงแรมท่ีอยู่ในเขตอ าเภอเมืองจังหวดัเชียงใหม่ โดยท าการเลือกโรงแรมแบบระบุ (Purposive 
Sampling) 
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5.1 สรุปผลการศึกษา 
      1) ข้อมูลทัว่ไป 
              จากการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ผลตอบแทนและสวสัดิการของแรงงานในอุตสาหกรรม
โรงแรมไทย ผลการศึกษาในส่วนของขอ้มูลทัว่ไปของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรมไทย ใน 4 
จงัหวดั ซ่ึงเป็นเมืองท่องเท่ียวหลกั ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต และพทัยา จ านวน 1,024 
คน ซ่ึงไดจ้าก กรุงเทมหานคร ร้อยละ 22.55 เชียงใหม่ ร้อยละ 32.22 ภูเก็ต ร้อยละ 22.85 และ พทัยา 
ร้อยละ 22.36 แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยูใ่นช่วงอายุ 20-30 ปี ระดบัการศึกษาสูงสุดท่ีได้
จากการเก็บแบบสอบถามทั้ งหมดจะเป็นในระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาจะเป็น
ประกาศนียบตัรชั้นสูง (ปวส.) และพบว่าหากแบ่งตามระดบัการท างานจะมีผูบ้ริหาร คิดเป็นร้อยละ 
3.22 ระดบัผูป้ฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 96.77 โดยพบว่า ในระดบัผูบ้ริหารจะมีประสบการณ์ในการ
ท างานมากกวา่ระดบัผูป้ฎิบติัการ โดยผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ในการท างานท่ีมากกวา่ 5 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 84.84 ส่วนในระดบัผูป้ฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละเพียง 34.37 และสวสัดิการท่ีพนกังานโรงแรม
ในระดบัผูบ้ริหารไดรั้บมากท่ีสุดจะเป็น ไดแ้ก่ ประกนัสังคม รองลงมาเป็นการจดัอบรม ชุดยนิูฟอร์ม
และกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และสวสัดิการในระดบัผูป้ฎิบติัการไดรั้บมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ประกนัสังคม 
รองลงมาเป็นชุดยนิูฟอร์ม จดัอบรม และการจดัแข่งกีฬา  
 2) เพือ่ทดสอบปัจจัยทีม่ีผลต่อค่าตอบแทนของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรมไทย 
 ผลการศึกษาจากการทดสอบปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าจา้ง โดยมีตวัแปรตาม ได้แก่ เงินเดือนหรือ
ค่าจา้ง ตวัแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ จ านวนปีการศึกษา สถานภาพการสมรส ประสบการณ์ท างาน 
ชั่วโมงในการท างาน การฝึกอบรม ภาษา ผูบ้ริหาร และตวัแปรควบคุม ได้แก่ ลักษณะงาน ท่ีตั้ ง
โรงแรม โดยจากการทดสอบปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าจา้งพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าจา้งเป็นไปตามทฤษฎีของ 
Micer (1987) นัน่คือ ประสบการณ์และการศึกษาเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีมีผลต่อค่าจา้ง จากการสัมภาษณ์
ผูจ้ดัการโรงแรม พบวา่ ประสบการณ์มีผลต่อค่าจา้งและการเล่ือนขั้นเน่ืองจากประสบการณ์แสดงถึง
ความรู้ ความสามารถ และผลงานท่ีผา่นมาของพนกังาน ซ่ึงผูท่ี้มีประสบการณ์ในการท างานมากจะมี
ความช านาญในการท างานมากกวา่ผูท่ี้ไม่มีประสบการณ์ ดงันั้นจึงมีโอกาสในการเล่ือนขั้น มีผลท าให้
ไดรั้บค่าจา้งเพิ่มข้ึน และองค์กรโดยส่วนใหญ่จะมีการข้ึนค่าจา้งให้พนกังานเป็นประจ าทุกปี ดงันั้น
ประสบการณ์จึงจะส่งผลต่อค่าจา้งโดยตรง และประสบการณ์ท่ีมากข้ึนส่งผลให้อายุเพิ่มข้ึน ดงันั้น 
อายท่ีุเพิ่มข้ึนจึงมีผลต่ออตัราค่าจากท่ีมากข้ึน  
 ในส่วนของการศึกษาของอุตสาหกรรมโรงแรมไทยจะพบวา่ การศึกษามีความส าคญัและมีผล
ต่ออตัราค่าจา้ง แต่ทั้งน้ีจะตอ้งข้ึนอยู่กบัต าแหน่งงาน และประเภทของงาน โดยพบว่า แผนกแม่บา้น 
และแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม ลกัษณะงานประเภทน้ีเป็นลกัษณะงานดา้นการบริการจะไดค้่าจา้งไม่
มากเน่ืองจากเป็นลกัษณะงานท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งใช้ความรู้มากและสามารถฝึกสอนกนัได้โดยจะดูท่ี
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ประสบการณ์มากกว่าการศึกษาซ่ึงต่างจากช่างหรือวิศวกร บญัชีและการเงิน ฝ่ายขายและการตลาด 
เป็นลกัษณะงานท่ีตอ้งใชว้ชิาชีพ ความช านาญ และความสามารถ ซ่ึงลกัษณะงานประเภทน้ีจะมีผลต่อ
ค่าจา้ง โดยแผนกเหล่าน้ีทางโรงแรมจะดูในเร่ืองของการศึกษา และประสบการณ์ หากส าเร็จการศึกษา
ดา้นวิชาชีพมาโดยตรงจะมีผลต่อการตดัสินใจในการรับเขา้ท างานเน่ืองจากง่ายต่อการท างาน จากการ
สัมภาษณ์ผูจ้ดัการโรงแรมพบวา่ ลกัษณะของงานดา้นการบริการในอุตสาหกรรมโรงแรมไทยจะถือวา่
การศึกษามีความส าคญัแต่ไม่มากเท่าทศันคติในการท างาน บุคลิกภาพ และความสามารถในภาษา
ต่างชาติโดยเฉพาะภาษาท่ี 3 
  ส าหรับระดบัการท างานโดยระดบัผูบ้ริหาร จะส่งผลต่อค่าจา้งมากกวา่ระดบัผูป้ฏิบติัการ จาก
ผลการศึกษาพบวา่ระดบัผูบ้ริหารจะมีประสบการณ์ในการท างานมากกวา่ผูป้ฏิบติัการโดยผูบ้ริหารท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างานท่ีมากกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 84.84 ส่วนประสบการณ์ในระดับผู ้
ปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 34.37 ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ประสบการณ์ท างานจะส่งผลต่อค่าจา้งโดยตรง 
และจากการศึกงานวิจยัของ Barros and Satos (2008) ซ่ึงได้ศึกษาถึงผลตอบแทนเก่ียวกบัการศึกษา
ผูบ้ริหารของโรงแรม พบวา่ ประสบการณ์ในการท างานมีผลต่อรายได ้และจากการศึกษางานวิจยัของ 
พนชักร สิมะขจรบุญ (2555) พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าตอบแทนและสวสัดิการส่วนใหญ่เป็นปัจจยัดา้น 
อาย ุการศึกษา ประสบการณ์การท างาน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของผูศึ้กษา 
  ปัจจยัดา้นการอบรมและภาษา จากแบบจ าลอง OLS ไม่มีผลต่อค่าจา้ง แต่จากการสัมภาษณ์
ผูจ้ดัการโรงแรมพบวา่การจดัอบรมจะช่วยเสริมสร้างพฒันาศกัยภาพของพนกังาน สร้างประสิทธิภาพ
ในการท างาน ท าใหพ้นกังานรักในองคก์ร มีการท างานร่วมกนัเป็นหมู่คณะ สร้างความสามคัคีภายใน
องค์กร อีกทั้งการอบรมยงัจะช่วยในเร่ืองการส่ือสารระหวา่งหวัหนา้งานกบัลูกน้อง ให้มีการส่ือสาร
พูดคุย รวมทั้งยงัไดศึ้กษาถึงพฤติกรรมของพนกังาน วา่แต่ละคนมีความประพฤติกรรมเป็นแบบไหน 
ควรปรับปรุงในเร่ืองใด ซ่ึงจะท าให้เห็นถึงจุดเด่นและจุดบอดของพนกังาน และหลงัจากการฝึกอบรม
จะมีการประเมินพนกังานวา่มีผลการปฏิบติังานดีข้ึนหรือไม่ การจดัอบรมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างานของพนักงานโรงแรมได้เป็นอย่างมาก โดยการอบรมจะเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าจ้างใน
ทางออ้มโดยพบว่าจะมีผลต่อการเล่ือนขั้นในการท างานหากหัวหน้างานเห็นศกัยภาพ และจากการ
สัมภาษณ์ผู ้จ ัดการโรงแรม ภาษามีความส าคัญมากในการท างานโดยทั่วไปพนักงานโรงแรม
จ าเป็นตอ้งพูดภาษาองักฤษไดเ้ป็นพื้นฐาน เน่ืองด้วยแขกผูเ้ขา้พกัส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ และ
หากพนกังานโรงแรมสามารถพูดภาษาท่ี 3 ได ้เช่น จีน ญ่ีปุ่น ฝร่ังเศส เยอรมนั เป็นตน้ ทางโรงแรมจะ
ใหเ้งินพิเศษแก่พนกังาน ซ่ึงถือวา่ภาษาเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าจา้ง 
 ในส่วนของขอ้มูลเก่ียวกบัท่ีตั้งโรงแรม พบว่า กรุงเทพมหานคร เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าจา้ง 
เน่ืองดว้ยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง และมีค่าครองชีพท่ีสูงเม่ือเทียบกบัจงัหวดัอ่ืน ๆ จึงส่งผลให้
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ค่าจา้งของพนกังานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครมีจ านวนสูง  ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่ท่ีตั้งของโรงแรม
มีผลต่อค่าจา้ง  

3)  เพือ่น าเสนอแนวทางในการพฒันาโครงสร้างและองค์ประกอบของผลตอบแทนต่อแรงงานใน  
อุตสาหกรรมโรงแรมไทย  

  ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการโรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่เพื่อน าเสนอแนวทางใน
การพฒันาโครงสร้างและองค์ประกอบของผลตอบแทนต่อแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรมไทย 
พบวา่  ลกัษณะการจา้งงานโดยทัว่ไป อุตสาหกรรมโรงแรมจะจา้งงานแบบประจ า มากกว่าการจา้ง
งานแบบชัว่คราว และแทบไม่มีพนงังาน Part time หากจ าเป็นตอ้งรับพนกังานเพิ่มนอกเหนือจากการ
ท างานปกติ ทางโรงแรมจะจา้งพนกังานเป็นรายวนั  
  โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีนโยบายในการรับพนกังานชาวต่างชาติ หากรับพนกังานชาวต่างชาติ 
จะอยู่ในระดับผูช่้วยผูบ้ริหาร และระดับผูบ้ริหารข้ึนไป ซ่ึงในการจ้างงานทางโรงแรมจะดูความ
เหมาะสมทั้งในเร่ืองของค่าจา้งและต าแหน่งงานเป็นหลกั  
  ค่าจา้งรายเดือนส าหรับพนักงานโรงแรมทุกแห่งได้ปรับให้ขั้นต ่าอยู่ท่ี 300 บาทต่อวนั (ไม่
รวมรายไดพ้ิเศษอ่ืน ๆ) ส่วนในระดบัหวัหนา้งาน และผูบ้ริหารข้ึนไป จะมีเงินเดือนขั้นต ่าในอีกระดบั 
จะมีการปรับเงินเดือนข้ึนทุกปี  โครงสร้างค่าตอบแทนของโรงแรมจะมีรายได้พิ เศษ อ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากเงินเดือน ท่ีได้จากการบริการโดยจะอยูใ่นรูปของค่าบริการพิเศษ (Service Charge) ใน
แต่ละช่วงฤดูกาลจะได ้ไม่เท่ากนั โดยจะข้ึนอยูก่บัฤดูการท่องเท่ียว (High Season) จ านวนแขกท่ีมาเขา้
พกั และอ่ืน ๆ โดยเงินส่วนน้ีในแต่ละโรงแรมจะหกั จากผลประกอบการประมาณ 6-10 เปอร์เซ็นต ์ค่า
ล่วงเวลาหรือ โอที (Over Time) ส่วนใหญ่จะให้ในรูปแบบเป็นวนัลาพกัร้อน ในส่วนของ ทิป (Tip) 
ในแต่ละแผนกจะได้ไม่เท่ากนัซ่ึงพนักงานท่ีได้เงินในส่วนน้ี โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในแผนกตอ้นรับ 
(Front office) แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage) แผนกแม่บ้าน (Housekeeping) และ
สุดท้ายสวสัดิการส าหรับระดบัหัวหน้าข้ึนไป (Officer Check) ซ่ึงเป็นค่าบริการพิเศษในส่วนของ
หอ้งอาหารในโรงแรมส าหรับอาหารและเคร่ืองด่ืม 
   รายไดท่ี้นอกเหนือจากท่ีกล่าวมา ไดแ้ก่ โบนสัประจ าปี ซ่ึงจะอยูใ่นรูปของสวสัดิการ เพื่อให้
พนักงานมีความกระตือรือร้นในการท างาน และมีความขยนัในการท างานมากข้ึน ซ่ึงจากการ
สัมภาษณ์ผูจ้ดัการโรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่ จะพบว่าสวสัดิการในแต่ละโรงแรมจะแตกต่างกัน
ออกไป โดยสวัสดิการของโรงแรมโดยส่วนใหญ่จะมีชุดยูนิฟอร์ม อาหารส าหรับพนักงาน 
ประกนัสังคม จดัการอบรม  
   จากการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ผลตอบแทนและสวสัดิการของแรงงานในอุตสาหกรรม
โรงแรมไทยสามารถสรุปไดด้งัน้ี ปัจจยัท่ีส่งผลต่อค่าจา้ง ส่วนใหญ่เป็นปัจจยัดา้น ระดบัการท างาน
ผูบ้ริหาร ประสบการณ์ในการท างาน การศึกษา อายุ โดยการอบรมและภาษาจะเป็นปัจจยัทางออ้มท่ีมี
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ผลต่อค่าจา้ง ในส่วนของท่ีตั้งของโรงแรมเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าจา้ง แต่ไม่สามารถน ามาพฒันาท่ีตวั
แรงงานให้มีค่าจา้งเพิ่มข้ึนได ้ในการพฒันาโครงสร้างและองคป์ระกอบของผลตอบแทนต่อแรงงาน
ในอุตสาหกรรมโรงแรมไทยจะตอ้งพฒันาท่ีตวัแรงงานเป็นหลกัถึงจะสามารถพฒันาโครงสร้างและ
องค์ประกอบของผลตอบแทนได้ เน่ืองจากการพฒันาท่ีตวัแรงงานเป็นส่ิงท่ีส าคญัและส่งผลต่อ
ค่าตอบแทนมากท่ีสุด 
 
 4)  ข้อจ ากดัของงานวจัิย 
       เน่ืองด้วยการเก็บแบบสอบถามผู้วิจัยได้เลือกเมืองท่องเท่ียวหลักใน 4 เมืองใหญ่ คือ 
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต และพทัยา โดยจ านวนประชากรท่ีจะท าการเก็บขอ้มูลมีจ านวน
ทั้งหมด 1,024 ตวัอยา่ง โดยผูว้ิจยัไม่สามารถเก็บแบบสอบถามมาไดค้รบจ านวนเน่ืองดว้ยเร่ืองค่าจา้ง
แรงงานโรงแรมส่วนใหญ่ถือเป็นความลบั การเขา้ถึงขอ้มูลของทางโรงแรมในส่วนของค่าจา้งยากท่ีจะ
เขา้ถึงจึงท าให้เกิดการด าเนินงานล่าชา้ การไดข้อ้มูลอยา่งครบถว้นและสมบูรณ์จึงมีความยากล าบาก 
ขอ้มูลจากการเก็บแบบสอบถามจึงอาจมีความคลาดเคล่ือน โดยผูว้จิยัไดท้  าการเลือกสอบถามพนกังาน
ท่ีปฏิบติังานในโรงแรมท่ีมีมาตรฐานโรงแรมระดบั 3 ถึง ระดบั 5 ดาวเท่านั้น ไม่ไดค้รอบคลุมระดบั 1  
และระดับ 2 ดาว รวมถึงท าการสัมภาษณ์ผู ้จ ัดการโรงแรม (GM – General manager) จ านวน 5 
โรงแรม โดยจะเลือกจงัหวดัเชียงใหม่เป็นตวัแทนสัมภาษณ์ในเมืองท่องเท่ียวหลกั เน่ืองดว้ยการเขา้ถึง
ขอ้มูล ซ่ึงโรงแรมท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการเลือกเพื่อสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงแรม ผูว้ิจยัไดเ้ลือกโรงแรมท่ีอยูใ่น
เขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่  
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
       5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและผู้ประกอบการ  
    ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าจา้ง พบว่า การศึกษาและประสบการณ์มี
ความส าคัญต่อเงินเดือน ดังนั้ นรัฐบาลควรให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาแก่แรงงานใน
อุตสาหกรรมโรงแรมไทย ไม่วา่จะทางดา้นภาษา หรือการอบรมพนกังานโรงแรมลว้นแต่เป็นปัจจยัท่ี
ส าคญั และก่อให้เกิดการจา้งงาน เน่ืองจากเป็นการพฒันาท่ีตวัแรงงาน เม่ือแรงงานมีความสามารถท่ี
เพิ่มข้ึน โรงแรมจะมีความตอ้งการท่ีจะจา้งแรงงานท่ีมีคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับค่าจา้ง ในทาง
กลบักนัทางโรงแรมควรมีการส่งเสริมและพฒันาบุคลากรในองคก์รอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้แรงงานมี
คุณภาพ ซ่ึงจะมีผลต่อการปรับค่าจา้งของแรงงาน 
    จากการไปสัมภาษณ์ผูจ้ดัการโรงแรมจ านวน 5 โรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่ ทางโรงแรมได้
แนะน าในเร่ืองของการจดัอบรมให้แก่พนักงานโรงแรม โดยบางโรงแรมจะขอไม่รับการอบรมจาก
ภาครัฐ หรือองค์กรภายนอกท่ีจะมาอบรมพนกังานให้ เน่ืองจากจะท าให้มาตรฐานของพนกังานของ
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โรงแรมไม่ได้มาตรฐานท่ีทางโรงแรมได้ตั้งไว ้เน่ืองจากผูท่ี้ให้ความรู้ไม่ได้ทราบถึงมาตรฐานและ
หวัขอ้การอบรมท่ีทางโรงแรมตอ้งการอบรมให้แก่พนกังานของโรงแรม ดงันั้นการท่ีรัฐบาลจะเขา้มา
ช่วยในการพัฒนาโรงแรม ควรเป็นการอบรมท่ีสามารถใช้ในการท างานได้จริงและให้ได้ตาม
มาตรฐาน หรือหากทางรัฐบาลตอ้งการท่ีจะเขา้มาสนบัสนุน ทางโรงแรมไดเ้สนอให้ช่วยในเร่ืองของ
ค่าใชจ่้ายในการจา้งวิทยากรจากภายนอกเขา้มา โดยทางโรงแรมจะขอเป็นคนเลือกและก าหนดเร่ืองท่ี
จะอบรมให้แก่พนักงานในโรงแรมของตนเอง เน่ืองจากในโรงแรมแต่ละโรงแรมจะมีการก าหนด
หวัขอ้การอบรมต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั 
       5.2.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าการศึกษาคร้ังต่อไป  
      1) เน่ืองด้วยการเข้าถึงข้อมูลค่อนข้างยากล าบากและไม่ได้รับการตอบรับท่ีดีจากทาง
โรงแรม เน่ืองดว้ยค่าจา้งของพนกังานโรงแรมค่อนขา้งเป็นความลบั ดงันั้นการด าเนินงานควรมีการ
วางแผนงานและประสานงานกบัสมาคมโรงแรม หรือสมาคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงแรม เพื่อความรวดเร็ว
ในการเก็บแบบสอบถามและไดรั้บความร่วมมือท่ีดีจากโรงแรม  
 2) ผูว้ิจยัท่านอ่ืนสามารถท่ีจะน าไปใชศึ้กษาเพิ่มเติมในเร่ืองของปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าจา้งของ
พนกังานโรงแรมในจงัหวดัอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก 4 จงัหวดัในขา้งตน้ และสามารถท่ีจะส ารวจเพิ่มเติม
ส าหรับโรงแรมท่ีอยูใ่นมาตรฐานระดบัต ่ากวา่ 3 ดาว หรืออาจจะท าการส ารวจค่าจา้งของโรงแรมโดย
แยกประเภทของโรงแรม   
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ภาคผนวก ก 

 
แบบสอบถาม 

 
เร่ือง การวเิคราะห์ผลตอบแทนและสวสัดิการของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรมไทย 

โดยแบบสอบถามนีเ้ป็นแบบสอบถามประกอบการวจัิยของนางสาวอรนันท์ ค าสี นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ค าช้ีแจง 

 ค ำถำมมีทั้งหมด 4 ส่วน ไดแ้ก่ (1) เก่ียวกบังำนของท่ำน (2) เก่ียวกบัรำยไดข้องท่ำน  
(3) เก่ียวกบัตวัท่ำน (4) เก่ียวกบัควำมน่ำเช่ือถือของขอ้มูล 

 ค ำตอบของท่ำนนั้นถือเป็น “ควำมลบัสูงสุด” ท่ีจะน ำไปใชว้เิครำะห์ทำงวชิำกำรเท่ำนั้น และ
จะไม่มีกำรเผยแพร่เพื่อกำรอ่ืนใด อยำ่งเด็ดขำด 

 ขอ้มูลของท่ำนมีควำมส ำคญัอยำ่งมำกท่ีจะท ำใหง้ำนวจิยัน้ีประสบควำมส ำเร็จ 
 ในกำรช่วยพฒันำอุตสำหกรรมโรงแรมและกำรท่องเท่ียวของประเทศไทย จึงขอควำมกรุณำ

ท่ำนตอบค ำถำมใหไ้ดม้ำกท่ีสุดเท่ำท่ีท่ำนจะสำมำรถท ำได ้ 
 ค ำถำมแต่ละขอ้นั้นไม่มีค  ำตอบท่ีถูกหรือผดิแต่อยำ่งใด ขอใหท้่ำนเพียงแค่ตอบให้ตรงกบั

ควำมคิดเห็นของท่ำนเท่ำนั้น 

 
แบบตอบรับยนิยอมในการให้ข้อมูล 
1. ขำ้พเจำ้ยนิดีท่ีจะตอบค ำถำมในแบบสอบถำมน้ีดว้ยควำมเตม็ใจ 
2. ยนิยอมใหน้กัวจิยัน ำเอำขอ้มูลน้ีไปใชใ้นงำนวจิยัทำงวิชำกำรดว้ยควำมเตม็ใจ 

ลงช่ือ …................................................................... 
             (                                  ) 

วนัท่ี …....... เดือน …......................... ปี พ.ศ. …............. 
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ส่วนที ่1: ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกับงานของท่าน 
1.1 โรงแรมท่ีท่ำนท ำงำนอยูใ่นปัจจุบนัตั้งอยูใ่นจงัหวดั (เมือง)ใด   
 กรุงเทพฯ  เชียงใหม่   พทัยำ  ภูเก็ต   อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ......................................... 
1.2 ลกัษณะโรงแรมท่ีท่ำนท ำงำนอยูใ่นปัจจุบนั  
       โรงแรม  รีสอร์ท  บูติกรีสอร์ท  โฮมสเตย ์  บงักะโล  วลิล่ำ เกสตเ์ฮำส์  
   คอนโด   แมนชัน่  อพำร์ตเมน้ท ์  อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................... 
ท่ีมำ: กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2557) 
1.3 ต ำแหน่งงำนของท่ำนในปัจจุบนั .............……...……...……...……...………………………….. 
แผนก ….........................อยูใ่นระดบั ปฏิบติักำร  ผูบ้ริหำร  ผูบ้ริหำรระดบัสูง 
1.4 ท่ำนท ำงำนในต ำแหน่งปัจจุบนัน้ีเป็นเวลำทั้งส้ิน   ..........ปี .........เดือน 
1.5 ท่ำนมีประสบกำรณ์ท ำงำนอยูใ่นธุรกิจโรงแรมทั้งส้ิน     ..........ปี .........เดือน 
 1.5.1 ประสบกำรณ์ในโรงแรมแบบเครือโรงแรมไทย   ..........ปี .........เดือน 
 1.5.2 ประสบกำรณ์ในโรงแรมแบบเครือโรงแรมต่ำงประเทศ   ..........ปี .........เดือน  
 1.5.3 ประสบกำรณ์ในโรงแรมแบบบริหำรเอง    ..........ปี .........เดือน 
1.6 ท่ำนมีประสบกำรณ์ท ำงำนอยูใ่นธุรกิจอ่ืน ๆ ในอุตสำหกรรมท่องเท่ียวทั้งส้ิน   ..........ปี .......เดือน 
1.7 ท่ำนเคยมีประสบกำรณ์ท ำงำนโรงแรมในต่ำงประเทศหรือไม่ 
         ไม่มี   มี ทั้งส้ิน ..........ปี .........เดือน 
 
ส่วนที ่2: ค่าจ้างและรายได้อืน่ ๆ 
2.1 ท่ำนไดท้  ำสัญญำกำรจำ้งงำนกบัโรงแรมหรือไม่ 
 ไม่มีสัญญำ   มีสัญญำ เป็นระยะเวลำ ........ เดือน .........ปี    สัญญำเปิด 
2.2 ณ โรงแรมแห่งน้ี    ท่ำนท ำงำนวนัละก่ีชัว่โมง  ..............ชัว่โมง ต่อ วนั 
                                     ท่ำนท ำงำนสัปดำห์ละก่ีวนั ............. วนั ต่อ สัปดำห์ 
                                     ท่ำนท ำงำนเดือนละก่ีวนั.................. วนั ต่อ เดือน 
2.3 ท่ำนมีรำยไดเ้ฉล่ียรวมทั้งหมดเดือนละ ............................บำท ต่อ เดือน แบ่งเป็นรายได้จากทาง
ต่าง ๆ ดังนี ้
 2.3.1 เงินเดือน ............บำท ต่อ...............เดือน (หรือ ต่อ ......................................) 
 2.3.2 ท่ำนไดค้่ำล่วงเวลำงำนปกติ (Overtime / OT) ..........บำท ต่อ.........เดือน 
  หรือ แลกวนัลำไดเ้ท่ำกบั เท่ำ  1.5 เท่ำ หรือ  ..........เท่ำ 
 2.3.3 ท่ำนไดค้่ำบริกำรพิเศษ (Service charge) ประมำณ...………..........บำท ต่อเดือน 
 2.3.4 ท่ำนไดรั้บทิปเฉล่ีย ............บำท ต่อ...............(วนั / เดือน) 
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 2.3.5 ท่ำนไดรั้บ Officer check เดือนละ ............................. บำท ต่อ เดือน 
 2.3.6 สวสัดิกำรต่ำง ๆ (ตอบไดม้ำกกวำ่หน่ึงขอ้) 
               ชุดยนิูฟอร์ม    ประกนัสังคม   จดัห้องพกั   รถรับส่ง   เงินบ ำเหน็จ  
  กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ   ค่ำรักษำพยำบำลคนในครอบครัว  
   เงินรำงวลัท ำงำนนำน   จดัทศันะศึกษำ    จดัแข่งขนักีฬำ    
  มีกำรจดัอบรม               อ่ืนๆโปรดระบุ.............................................................. 
2.4 เงินเดือนของท่ำนเป็นอตัรำเดียวกนัตลอดปี หรือ เปล่ียนตำมช่วงฤดูกำล 
 เป็นอตัรำเดียวตลอดทั้งปี เท่ำกบั ............................. บำท ต่อ เดือน 
 แบ่งเป็นตำมฤดูกำล   ช่วงลูกคำ้นอ้ย (Low season) ..........................บำท ต่อเดือน 
           ช่วงลูกคำ้มำก (High season) ..........................บำท ต่อเดือน 
           ช่วงลูกคำ้มำกพิเศษ (Peak season) ..................บำท ต่อเดือน 
ส่วนที ่3: เกีย่วกบัท่าน 
3.1 เพศ   ชำย   หญิง   อ่ืน ๆ 
3.2 อำย ุ.................. ปี 
3.3 สถำนะภำพสมรส   โสด   แต่งงำน หมำ้ย   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................... 
3.4 ท่ำนมีภูมิล ำเนำ (บำ้นเกิด) ณ จงัหวดั ........................................................................................... 
3.5 ระดบักำรศึกษำสูงสุดของท่ำนคือ?  
 อนุบำล      ประถมศึกษำตอนตน้ ประถมศึกษำตอนปลำย  
 มธัยมศึกษำตอนตน้      มธัยมศึกษำตอนปลำย       ประกำศนียบตัรชั้นตน้ (ปวช.) 
 ประกำศนียบตัรชั้นสูง (ปวส ปริญญำตรี   ปริญญำโท   ปริญญำเอก   
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................... 
3.6 ท่ำนเคยไดรั้บกำรศึกษำ หรือ กำรฝึกอบรมในต่ำงประเทศหรือไม่? 
 ไม่เคย     เคย โดย ช่ือหลกัสูตรท่ีไดศึ้กษำ/อบรม คือ …...................................................... 
3.7 ท่ำนเคยไดรั้บกำรศึกษำในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท่องเท่ียวหรือไม่ 
      ไม่เคย   
      เคย  โปรดระบุสำขำท่ีไดรั้บกำรศึกษำ กำรพฒันำกำรท่องเท่ียว   
 กำรจดักำรโรงแรม  
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) …......................................... 
           ช่ือหลกัสูตรท่ีไดศึ้กษำคือ ….................................................................................................... 
           ช่ือสถำบนั  …........................................................................................................................... 
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3.8 สถำบนักำรศึกษำท่ีท่ำนจบกำรศึกษำสูงสุด  
     ช่ือสถำบนั  …................................................................................................................................. 
     ท่ีตั้ง   ในประเทศไทย   ต่ำงประเทศ (โปรดระบุประเทศ) …................................................ 
3.9 ท่ำนสำมำรถใชภ้ำษำต่ำงประเทศใดไดบ้ำ้ง 

ภาษา  ฟัง   พูด   อ่าน   เขียน  

ทีใ่ช้งานได้ พอใช ้ ดี ดีมำก พอใช ้ ดี ดีมำก พอใช ้ ดี ดีมำก พอใช ้ ดี ดีมำก 

องักฤษ              

จีน             

ญ่ีปุ่น             

เกำหลี             

ฝร่ังเศส             

เยอรมนั             

อ่ืน ๆ ........             

อ่ืนๆ .........             

 
3.10 ท่ำนไดรั้บกำรอบรมใดบำ้งท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนของท่ำน (ตอบไดม้ำกกวำ่หน่ึงขอ้) 

กำรอบรมภำยในโรงแรม โดย เจำ้หนำ้ท่ีของโรงแรม       จ  ำนวน ….............. คร้ัง 
กำรอบรมภำยในโรงแรม โดย วทิยำกรภำยนอกจ ำนวน   จ  ำนวน ….............. คร้ัง 
กำรอบรมภำยในโรงแรม โดย ภำครำชกำร                       จ ำนวน ….............. คร้ัง 
อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) …........................................................จ  ำนวน ….............. คร้ัง 
อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) …........................................................จ  ำนวน ….............. คร้ัง 

ส่วนที ่4: ค าถามตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
4.1 ท่ำนเขำ้ใจค ำถำมในแบบสอบถำมน้ีมำกนอ้ยเพียงใด 
 เขำ้ใจมำกท่ีสุด   เขำ้ใจมำก   เขำ้ใจบำ้ง   ไม่ค่อยเขำ้ใจ   ไม่เขำ้ใจเลย 
4.2 ท่ำนมีควำมมัน่ใจในค ำตอบท่ีท่ำนใหใ้นแบบสอบถำมน้ีมำกนอ้ยเพียงใด 
 มัน่ใจมำกท่ีสุด   มัน่ใจมำก   มัน่ใจบำ้ง   ไม่ค่อยมัน่ใจ   ไม่มัน่ใจเลย 
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ภาคผนวก ข 

 
Program R 

#install new package 
install.packages("psych") 
#model1 
earnnings$log_wage <- log(earnnings$wage) 
earnnings$log_exp <- log(earnnings$exp) 
model1 <- lm(log_wage ~ log_exp, data=earnnings) 
summary(model1) 
#model2 
earnnings$log_wage <- log(earnnings$wage) 
earnnings$log_exp <- log(earnnings$exp) 
model2 <- lm(log_wage ~ log_exp + edu, data=earnnings) 
summary(model2) 
anova(model1,model2) 
#model3 
earnnings$sq_exp <- earnnings$exp^2 
earnnings$log_wage <- log(earnnings$wage) 
earnnings$log_exp <- log(earnnings$exp) 
model3 <- lm(log_wage ~ log_exp + sq_exp+ edu , data=earnnings) 
summary(model3) 
anova(model2,model3) 
#model4 
earnnings$sq_exp <- earnnings$exp^2 
earnnings$log_wage <- log(earnnings$wage) 
earnnings$log_exp <- log(earnnings$exp) 
model4 <- lm(log_wage ~ log_exp + sq_exp+ edu + age , data=earnnings) 
summary(model4) 
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anova(model3,model4) 
#model5 
earnnings$sq_exp <- earnnings$exp^2 
earnnings$log_wage <- log(earnnings$wage) 
earnnings$log_exp <- log(earnnings$exp) 
model5 <- lm(log_wage ~ log_exp + sq_exp+ edu + age + exec, data=earnnings) 
summary(model5) 
anova(model4,model5) 
#model6 
earnnings$sq_exp <- earnnings$exp^2 
earnnings$log_wage <- log(earnnings$wage) 
earnnings$log_exp <- log(earnnings$exp) 
model6 <- lm(log_wage ~ log_exp + sq_exp+ edu + age + exec + bkk , data=earnnings) 
summary(model6) 
anova(model5,model6) 
#model7 
earnnings$sq_exp <- earnnings$exp^2 
earnnings$log_wage <- log(earnnings$wage) 
earnnings$log_exp <- log(earnnings$exp) 
model7 <- lm(log_wage ~ log_exp + sq_exp+ edu + age + exec + bkk +ac, data=earnnings) 
summary(model7) 
anova(model6,model7) 
#model8 
earnnings$sq_exp <- earnnings$exp^2 
earnnings$log_wage <- log(earnnings$wage) 
earnnings$log_exp <- log(earnnings$exp) 
model8 <- lm(log_wage ~ log_exp + sq_exp+ edu + age + exec + bkk +ac +hk, data=earnnings) 
summary(model8) 
anova(model7,model8) 
#model9 
earnnings$sq_exp <- earnnings$exp^2 
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earnnings$log_wage <- log(earnnings$wage) 
earnnings$log_exp <- log(earnnings$exp) 
model9 <- lm(log_wage ~ log_exp + sq_exp+ edu + age + exec + bkk +ac +hk + sm, 
data=earnnings) 
summary(model9) 
anova(model8,model9) 
#model10 
earnnings$sq_exp <- earnnings$exp^2 
earnnings$log_wage <- log(earnnings$wage) 
earnnings$log_exp <- log(earnnings$exp) 
model10<- lm(log_wage ~ log_exp + sq_exp+ edu + age + exec+ bkk +ac  +hk + sm + fb, 
data=earnnings) 
summary(model10) 
anova(model9,model10) 
#model11 
earnnings$sq_exp <- earnnings$exp^2 
earnnings$log_wage <- log(earnnings$wage) 
earnnings$log_exp <- log(earnnings$exp) 
model11 <- lm(log_wage ~ log_exp + sq_exp+ edu + age + exec+ bkk +ac  +hk + sm + fb +eng, 
data=earnnings) 
summary(model11) 
anova(model10,model11) 
#model12 
earnnings$sq_exp <- earnnings$exp^2 
earnnings$log_wage <- log(earnnings$wage) 
earnnings$log_exp <- log(earnnings$exp) 
model12 <- lm(log_wage ~ log_exp + sq_exp+ edu + age + exec + bkk +ac + hk + sm + fb + eng + 
pty, data=earnnings) 
summary(model12) 
anova(model11,model12) 
#model13 
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earnnings$sq_exp <- earnnings$exp^2 
earnnings$log_wage <- log(earnnings$wage) 
earnnings$log_exp <- log(earnnings$exp) 
model15 <- lm(log_wage ~ log_exp + sq_exp+ edu + age + exec + bkk +ac +hk + sm + fb + eng + 
pty + pk, data=earnnings) 
summary(model13) 
anova(model12,model13) 
#tobit 
installed.packages("VGAM") 
library(VGAM) 
#model14 
earnnings$sq_exp <- earnnings$exp^2 
earnnings$log_wage <- log(earnnings$wage) 
earnnings$log_exp <- log(earnnings$exp) 
model14 <- vglm(log_wage ~ log_exp + sq_exp+ edu + age + exec + bkk +ac +fb +hk + sm + eng + 
pty + pk,tobit(Upper=160000,Lower=0), data=earnnings) 
summary(model14) 
ทดสอบ T-test  
t.test(earnnings$wage ~ earnnings$sex) 
t.test(earnnings$wage ~ earnnings$ms) 
t.test(earnnings$wage ~ earnnings$exec) 
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