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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาถึงความพงึพอใจของพนักงานที่มต่ีอการบรหิารงานทรพัยากร
มนุษย์ ของโรงแรมห้าดาวแห่งหนึ่ง ในอ าเภอหัวหิน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ คือ พนักงานของ
โรงแรมหา้ดาว แห่งหนึ่ง ในอ าเภอหวัหนิ จ านวนทัง้สิน้ 180 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็
รวบรวมขอ้มูล สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะหข์อ้มูล ได้แก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถติิที่ใชใ้นการ
ทดสอบสมมตฐิาน คอืการวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการหาค่าท ีและการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว 

ผลการวจิยัพบว่า 
              กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 27- 33 ปี มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรี รายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท สถานภาพโสด มีระยะเวลาการท างาน 2 – 3 ปี พนักงานมีระดับความรู ้               
ความเขา้ใจ ในการบรหิารงานดา้นทรพัยากรมนุษย์ในระดบัมาก พนักงานส่วนใหญ่มรีะดบัความพงึพอใจต่อการ
บริหารงานทรัพยากรมนุษย์โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีระดับ           
พงึพอใจอย่างมากต่อการบรหิารงานทรพัยากรมนุษย์ คอื ดา้นการลงโทษทางวนิัย ดา้นการสรรหาและคดัเลอืก 
ดา้นการฝึกอบรมและพฒันา  ด้านการประเมนิผลงาน และด้านการเลื่อนต าแหน่ง อยู่ในระดบัพงึพอใจ คอื ดา้น
ระบบเงนิเดอืน 
              พนกังานทีม่เีพศ และสงักดัสายงานแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการบรหิารงานทรพัยากรมนุษย ์ใน
ดา้นระบบเงนิเดอืน แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05  
   พนกังานทีม่เีพศ แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการบรหิารงานทรพัยากรมนุษย ์ในดา้นการประเมนิผล
งานแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
              พนักงานที่มีเพศและรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบรหิารงานทรพัยากร
มนุษย์ ในดา้นการเลื่อนต าแหน่งและดา้นการฝึกอบรมและพฒันา แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 และ .01 ตามล าดบั 
              พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริหารงาน ทรพัยากรมนุษย ์           
ในดา้นการสรรหาและคดัเลอืก แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 
  
ค าส าคญั: ความพงึพอใจ การบรหิารงานทรพัยากรมนุษย ์โรงแรมหา้ดาวแห่งหนึ่ง ในอ าเภอหวัหนิ 

                                                           
1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
2อาจารย ์ดร.ประจ าภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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Abstract 
 

This research aims to study employee’s satisfaction toward human resources management of a 
five star hotel at Hua Hin District.  The sample size in this research was one hundred and eighty 
employees.  A questionnaire was used as a the tool for data collection.  The statistics for data analysis 
were percentage, mean, and standard deviation.  The statistics for hypothesis testing were a t-test for 
difference analysis and a one way analysis of variance. 

The research results were as follows: 
Most of the samples were female, aged between twenty-seven and thirty-three years old, 

holding a Bachelor’s degree, earning an average monthly income of between Baht 15,001 and 25,000, 
single, and working for approximately two and three years.  Most employees had knowledge of human 
resources management at a high level.  Most employees felt satisfaction towards overall human 
resources management at a high level, considering in each category that they had a high level 
satisfaction on disciplinary punishment, recruitment and selection, training and development, evaluation 
and promotion while they were satisfied with the payroll system at a level of satisfied. 

Employees of a different genders and departments were satisfied with human resources 
management in the dimension of the payroll system differently with a statistical significance of .05. 
Employees of a different genders were satisfied with human resources management in the dimension of 
evaluation differently, with a statistical significance of .05 

Employees of different genders and average monthly income were satisfied regarding human 
resources management in the dimension of promotion, training and development differently with a 
statistical significance of .05 and 0.1, respectively. 
         Employees with a different average monthly income were satisfied towards human resources 
management in the dimension of recruitment and selection differently with a statistical significance of .05 
 
Keywords: Satisfaction, Human Resources Management, A Five Star Hotel at Hua Hin District 
 
บทน า 

ทรพัยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่มีค่ายิ่งของสงัคมและประเทศชาติ  ประเทศใดที่มีทรพัยากรมนุษย์ที่มี
ศกัยภาพสงูและสามารถน ามาใช้ใหเ้กดิประโยชน์ในทางสรา้งสรรคแ์ลว้ ประเทศนัน้กเ็จรญิก้าวหน้ามคีวามมัง่คัง่
และมัน่คงทัง้ในทางเศรษฐกจิ การเมอืงและทางสงัคมแต่ถ้าหากประเทศใดขาดทรพัยากรมนุษยท์ีม่คีุณค่าหรอืไม่
สามารถนามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อประเทศชาตไิด้ ประเทศกพ็ฒันาไปไดย้าก ความเจรญิหรอืความลา้หลงัของ
ประเทศจงึขึน้อยู่กบัปัจจยัทรพัยากรมนุษยเ์ป็นส าคญั เพราะทรพัยากรมนุษยเ์ป็นปัจจยัหลกัทีก่่อใหเ้กดิการพฒันา 
ปัจจยัอื่นๆ ที่ก่อให้เกดิการพฒันาประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคมกม็าจากทรพัยากรมนุษย์
ทัง้สิน้ ประเทศต่างๆ จงึมุ่งหวงัทีจ่ะมทีรพัยากรมนุษยท์ีม่ปีระสทิธภิาพและมรีะบบการบรหิารทรพัยากรมนุษยท์ีด่ี
และก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อประเทศชาต ิ(กรรณิการ ์สวุรรณศร.ี 2560) 
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 การบรหิารทรพัยากรมนุษยเ์ป็นสิง่ส าคญัเบือ้งต้นในการบรหิารงานต่างๆ ขององคก์ารทรพัยากรมนุษย์
เป็นทรพัยากรทีส่ าคญัทีส่ดุ การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์(Human Resource Management: HRM ) เดมิเรยีกกนั
ว่าการบรหิารงานบุคคล (Personnel Management) แต่เมื่อโลกธุรกจิปัจจุบนัมคีวามเจรญิเตบิโตขยายตวัมากขึน้ 
กรอบแนวคดิดา้นงานบุคคลจงึจ าเป็นต้องขยายและพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัความเปลีย่นแปลงสว่นใหญ่ ไม่ไดม้อง
ว่าบุคลากรในองคก์ารเป็นเพยีงผูร้บัค าสัง่ตามที่มอบหมายเท่านัน้ ในบทบาทใหม่บุคลากรมฐีานะเป็นทรพัยากร
ขององคก์าร หรอืในปัจจุบนัเรยีกว่า “ทุนมนุษย”์ ทีม่สีว่นร่วมส่งเสรมิและสนับสนุนใหภ้าระงานต่างๆ ขององคก์าร
ด าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล สรา้งความส าเรจ็ ความเจรญิเตบิโตกา้วหน้าใหแ้ก่องคก์าร ดว้ยเหตุ
นี้เองจงึท าใหก้ารบรหิารทรพัยากรมนุษยเ์ป็นทีย่อมรบัและมคีวามส าคญัยิง่ต่อองคก์าร 
           ทรัพยากรบุคคลขององค์การ ถือว่ามีความส าคัญ ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร                    
เป็นอย่างมาก โรงแรมหา้ดาว แห่งหนึ่ง ในอ าเภอหวัหนิ ไดใ้หค้วามส าคญัหลกัการจดัการบรหิารทรพัยากรมนุษย์
เพื่อประโยชน์และก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพแก่องคก์ารไดอ้ย่างเตม็ที่ ดว้ยธุรกจิโรงแรมมคีวามเฉพาะเจาะจง  ดงันัน้
ความพึงพอใจของพนักงานในการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ ถือเป็นปัจจยัส าคญัในการบรหิารทรพัยากรมนุษย์           
อกีดว้ย 
 โรงแรมห้าดาวแห่งหนึ่ง (ในอ าเภอหัวหิน)  เป็นโรงแรมหรูหราระดบั 5 ดาว มีความทันสมัย โอ่อ่า 
สวยงาม เหมาะแก่การรองรบับุคคลชัน้สงูทีเ่ดนิทางมาทอ่งเทีย่วพกัผ่อน สมกบัฉายาของอ าเภอหวัหนิทีว่่า “หวัหนิ 
เป็นเมืองพกัผ่อนของบุคคลชัน้สูง” เป็นโรงแรมสไตล์ รสีอร์ท ที่มชีื่อเสยีงที่สุดในหวัหิน เปิดให้บรกิารแก่ลูกค้า
มาแลว้กว่า 7 ปี ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 6 พฤศจกิายน พ.ศ.2552 ปัจจุบนัโรงแรมตัง้อยู่เลขที่ 33/33 ถนนเพชรเกษม 
ต าบลหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ด้านหลงัโรงแรมตดิถนนเพชรเกษม และด้านหน้าโรงแรมติด
ชายหาดหวัหินที่สวยงามและเป็นที่รู้จกักนัดีของลูกค้าทัง้ชาวไทยและต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวและ
พกัผ่อน 
 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ท าใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเกีย่วกบั ความพงึพอใจของพนกังานทีม่ต่ีอการ
บรหิารงานทรพัยากรมนุษย ์ของ โรงแรมหา้ดาว แห่งหนึ่ง ในอ าเภอหวัหนิ เน่ืองจากทีโ่รงแรมไดม้กีารบรหิารดา้น
ทรพัยากรมนุษยอ์ยู่แลว้ จงึเป็นเหตุผลทีน่่าศกึษาความพงึพอใจของพนักงาน จากโครงสรา้งเก่าทีไ่ม่มรีะบบและ
น ามาปรบัใชใ้นปัจจุบนัใหม้รีะบบมากยิง่ขึน้ รวมถงึจ านวนพนกังานเขา้ออกในรอบปีทีผ่่านมา มจี านวนมากในแต่
ละเดือน ซึ่งผลการวจิยัที่ได้จะเป็นข้อมูลและขอ้สรุปเป็นแนวทางในการปรบัปรุงพฒันา การบรหิารทรพัยากร
มนุษย์ ให้กระบวนการบริหารงานมีมาตรฐาน สร้างความพึงพอใจและความเข้าใจมากยิ่งขึ้นต่อพนักงาน          
เพื่อพฒันาการด าเนินงานอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยรวมอกีดว้ย 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานของโรงแรมห้าดาว แห่งหนึ่ง ในอ าเภอหัวหิน จ าแนกตาม
ลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน สถานภาพสมรส ระยะเวลาใน
การปฏบิตังิาน และสงักดัสายงาน กบัโรงแรมหา้ดาว 

2. เพื่อศกึษาความพึงพอใจของพนักงานโรงแรมห้าดาวแห่งหนึ่ง ในอ าเภอหวัหิน  จ าแนกตามความรู้
ความเขา้ใจ 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 
1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน สถานภาพสมรส 

ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน สงักดัสายงาน 
ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการบรหิารงานทรพัยากรมนุษย์ 
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ คือ ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการบริหารงาน

ทรพัยากรมนุษย ์ของโรงแรมหา้ดาว แห่งหนึ่ง ในอ าเภอหวัหนิ 
             2.1 ดา้นการสรรหาและคดัเลอืก 
             2.2 ดา้นระบบเงนิเดอืน 
             2.3 ดา้นการประเมนิผลงาน 
             2.4 ดา้นการเลื่อนต าแหน่ง 
             2.5 ดา้นการฝึกอบรมและพฒันา 
  2.6 ดา้นการลงโทษทางวนิยั 
 
สมมติฐานในการวิจยั 

1. พนักงานที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏบิตัิงาน และสงักดัสายงาน แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการบรหิารงาน
ทรพัยากรมนุษย ์ของโรงแรมหา้ดาว แห่งหนึ่ง ในอ าเภอหวัหนิ แตกต่างกนั 
            2. พนักงานที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการบรหิารงานด้านทรพัยากรมนุษย์ ของโรงแรมห้าดาว         
แห่งหนึ่งในอ าเภอหวัหนิ แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการบรหิารงานทรพัยากรมนุษย ์แตกต่างกนั  
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร ์ปรมะ สตะเวทิน (2533: 112) กล่าวว่า คนที่มีลกัษณะ
ประชากรศาสตรต่์างกนั จะมลีกัษณะทางพฤตกิรรมต่าางกนั โดยวเิคราะหจ์ากปัจจยั ดงันี้ 
  1. เพศ ความแตกต่างทางเพศ ท าให้บุคคลมพีฤตกิรรมของการติดต่อสื่อสารต่างกนั คอื เพศ
หญงิมแีนวโน้มมคีวามตอ้งการทีจ่ะสง่และรบัขา่วสารมากกว่าเพศชาย ในขณะทีเ่พศชายไม่ไดม้คีวามตอ้งการทีจ่ะ
ส่งและรบัข่าวสารเพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ แต่มคีวามต้องการจะสรา้งความสมัพนัธ์อนัดใีหเ้กดิขึน้จากการรบัและ            
สง่ขา่วสารนัน้ดว้ย 
  2. อายุ เป็นปัจจยัที่ท าให้คนมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องของความคดิและพฤติกรรม คนที่อายุ
น้อยมกัจะมีความคิดเสรนีิยม ยดึถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่อายุมากในขณะคนที่อายุมาก
มกัจะมคีวามคดิที่อนุรกัษ์นิยม ยดึถือการปฏบิตัิ ระมดัระวงั มองโลกในแง่รา้ยกว่าคนที่มอีายุน้อย เนื่องมาจาก 
ผ่านประสบการณ์ชวีติที่แตกต่างกนั ลกัษณะการใช้สื่อมวลชนกต่็างกนั คนที่มอีายุมากมกัจะใช้สื่อเพื่อแสวงหา
ขา่วสารหนกัๆ มากกว่าความบนัเทงิ 
  3. การศกึษา เป็นปัจจยัทีท่ าใหค้นมคีวามคดิ ค่านิยม ทศันคตแิละพฤตกิรรมแตกต่างกนัคนทีม่ี
การศกึษาสงูจะไดเ้ปรยีบอย่างมากในการเป็นผูร้บัสารทีด่ ีเพราะเป็นผูม้คีวามกวา้งขวางและเขา้ใจสารไดด้ ีแต่จะ
เป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้าไม่มหีลกัฐานหรอืเหตุผลเพยีงพอ ในขณะที่คนมกีารศกึษาต ่ามกัจะใช้สื่อประเภท
วทิยุ โทรทศัน์และภาพยนตร ์หากผูม้กีารศกึษาสงูมเีวลาว่างพอกจ็ะใชส้ื่อสิง่พมิพ ์วทิยุ โทรทศัน์ และภาพยนตร ์
แต่หากมเีวลาจ ากดักม็กัจะแสวงหาขา่วสารจากสือ่สิง่พมิพม์ากกว่าประเภทอื่น 



5 
 

  4. สถานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ หมายถงึ อาชพี รายได ้และสถานภาพทางสงัคมของบุคคล 
มอีทิธพิล อย่างส าคญัต่อปฏกิริยิาของผู้รบัสารทีม่ต่ีอผู้ส่งสาร เพราะแต่ละคนมวีฒันธรรมประสบการณ์ ทศันคต ิ
ค่านิยมและเป้าหมายทีต่่างกนั 
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความรู้ความเข้าใจ นักวชิาการหลายท่าน ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า 
“ความรูค้วามเขา้ใจ” โดยสรุปความหมายได้ว่า ความรู้ความเขา้ใจ หมายถึง ความสามารถในการจ าและเขา้ใจ
รายละเอยีดของขอ้มูลต่างๆทีบุ่คคลไดส้ะสมไวแ้ละถ่ายทอดต่อๆกนัมาตลอดจนสามารถทีจ่ะสือ่ความหมาย แปล
ความ ตคีวาม ขยายความ หรอืแสดงความความคดิเหน็เกีย่วกบัเรื่องต่างๆ หลงัจากทีไ่ดร้บัข่าวสารเกีย่วกบัเรื่อง
นัน้ๆแลว้ (ศุภกนิตย ์พลไพรนิทร,์ 2540; เกศนิี จุฑาวจิติร, 2540; ไพศาล หวงัพานิช, 2526)  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวข้องกบัความพึงพอใจ ทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ ทฤษฎสีองปัจจยัของ
เฮอร์ซ เบอร์ก  (Herzberg’s Two-Factor Theory) Frederick Herzberg, Mausener and Synderman (เสนาะ            
ติงเยาว์, 2544: 215-216) เป็นทฤษฎีที่พฒันาขึน้มาโดยการสอบถามคนเป็นร้อยๆ คน ด้วยค าถามว่า เมื่อไรมี
ความพอใจในการท างาน และงานที่ท านัน้ท าให้เกดิการจูงใจ กบั เมื่อไรที่รูส้กึไม่พอใจในการท างานซึ่งงานนัน้            
ไม่จูงใจให้อยากท า เมื่อพบค าตอบว่า คนเหล่านัน้มคีวามพอใจในการท างาน เขาเรยีกปัจจยันัน้ว่า ปัจจยัทีส่รา้ง
ความพอใจ (Motivation Factor) และเมื่อพบค าตอบว่า คนไม่มคีวามพอใจในการท างาน เขาเรยีกปัจจยันัน้ว่าเป็น
ปัจจัยที่จ าเป็น (Hygiene Factor) ได้แก่ ปัจจัยจูงใจ (Motivation factor) มี 5 ด้าน ได้แก่ ความส าเร็จในงาน 
(Achievement) การได้รับการยอมรบันับถือ (Recognition) ลักษณะของงาน (Work itself) ความรับผิดชอบ 
(Responsibility) และความก้าวหน้า (Advancement) ส่วนปัจจัยประการที่ 2 คือ ปัจจัยค ้าจุน (Maintenance 
factor) หรืออาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene factor) มี 9 ด้าน ได้แก่ เงินเดือน (Salary) 
โอกาสทีจ่ะไดร้บัความกา้วหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา ลูกน้อง เพื่อน
ร่วมงาน (Interpersonal Relation Superior, Subordinate and Peers) สถานะทางอาชพี (Status) การปกครอง
บงัคบับญัชา (Supervision Technical) นโยบายและการบรหิาร (Policy and Administration) สภาพการท างาน 
(Work Condition) ความเป็นอยู่สว่นตวั (Personal Life) ความมัน่คงในงาน (Job Security) 

แนวคิดการบริหารงานบุคคล ของ ไพโรจน์ อุลดั (2548) กล่าวว่า ปรชัญา การบรหิาร ทรพัยากร
มนุษย์ เป็นแนวทางของการปฏบิตัเิพื่อน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงค์ต่าง ๆ ขององค์กร ซึ่งเป็นหวัใจ ส าคญัของ
ฝ่ายบรหิารทรพัยากรมนุษยจ์ะต้องมคีวามเขา้ใจในสาระส าคญัของงานอย่างแทจ้รงิ ไดแ้บ่งหน้าทีข่อง การบรหิาร
ทรพัยากรมนุษยเ์ป็น 15 ด้าน ประกอบดว้ย 1) การออกแบบงาน 2) การวเิคราะห์งาน 3) การวางแผนก าลงัคน   
4) การสรรหา และคดัเลือก 5) การบรรจุแต่งตัง้ ปฐมนิเทศ และทดลองงาน 6) การสร้างแรงจูงใจ 7) มนุษย์
สมัพนัธ ์และการตดิต่อสื่อสารในองคก์ร 8) การสรา้งทีม่งีาน 9) การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 10) การ ฝึกอบรม 
และพฒันา 11) การพจิารณาความดคีวามชอบ โยกย้ายงาน 12) การจ่ายค่าตอบแทน 13) บ ารุงรกัษา สุขภาพ
อนามยั และความปลอดภยั 14) การควบคุมด้านวนิัย และการลงโทษ และ 15) กฎหมายเกี่ยวกบัแรงงาน และ
แรงงานสมัพนัธ ์แต่ผูว้จิยัได้ท าการศกึษา เป็น 6 ด้าน โดยแยกเป็น 1) ดา้นการสรรหา และคดัเลอืก ซึ่งขัน้ตอน
หน้าทีข่องการสรรหาไดร้วมถงึ การออกแบบงาน การวเิคราะหง์าน กระบวนการวางแผนก าลงัคน ปฐมนิเทศ และ
ทดลองงาน ไวเ้ป็นดา้นเดยีวกนั 2) ระบบเงนิเดอืน รวมการ บรหิารทรพัยากรการวเิคราะหง์านแต่ละต าแหน่งงาน
ให้เหมาะสม และ 3) การประเมนิผลการปฏิบัติงาน โดย หัวข้อของการประเมินผลการปฏิบัติงานได้รวมถึง            
การสรา้งแรงจูงใจ มนุษย์สมัพนัธ์ และการติดต่อสื่อสารใน องคก์าร การสรา้งทมีงาน 4) ด้านการเลื่อนต าแหน่ง 
รวมขัน้ตอนของหน้าที่การพิจารณาความดีความชอบรวมไปถึงการโยกย้ายงาน  5) ด้านการฝึกอบรม และการ
พฒันา 6) ด้านการลงโทษทางวินัย และ การลาออก รวมหน้าที่การบริหารในเรื่องของกฎหมายแรงงาน และ
แรงงานสมัพนัธ์ ซึ่งผู้วจิยัได้ศกึษาการบรหิารทรพัยากรมนุษย์เพยีง 6 ด้าน เพราะทางโรงแรมห้าดาวแห่งหนึ่ง            
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ในอ าเภอหวัหนิ ใชเ้ป็นพืน้ฐานในการด าเนินงานดา้นทรพัยากรมนุษยแ์ละเหมาะส าหรบัการเริม่ต้นของการจดัการ
งานดา้นทรพัยากรมนุษย์ จงึน ามาใช้ในการท าแบบสอบถามเพื่อวดัความพงึพอใจในการบรหิารงาน ทรพัยากร
มนุษย ์
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้น้ี คือ พนักงานของโรงแรมห้าดาวแห่งหนึ่ง ในอ าเภอหัวหิน                 
มจี านวน 245 คน (รายงานอตัราก าลงัพนักงาน ฝ่ายบรหิารทรพัยากรบุคคล: มีนาคม 2559) เนื่องจากทราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอน ดงันัน้ผู้วจิยัได้ค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรค านวณของ ทาโร ยามาเนะ 
(Taro Yamane 1967: 886) โดยมรีะดบัความเชื่อมัน่อยู่ที ่95% และสดัส่วนของการคลาดเคลื่อนทีย่อมใหเ้กดิขึน้
ไดเ้ท่ากบั 5% จะไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 152 คน โดยผูว้จิยัไดส้ ารองกลุ่มตวัอย่างเพิม่จ านวน 28 คน ดงันัน้
ในการท าวจิยัครัง้นี้จะไดก้ลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 180 คน 
 โดยขัน้ตอนที่ 1 ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูม ิ(Proportional Stratified Sampling) แบ่งตามลกัษณะ
การท างานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ซึง่ประกอบดว้ย พนักงานทีป่ฏบิตังิานทีส่ านักงาน และพนักงานทีป่ฏบิตังิาน
ด้านปฏิบตัิการ และหลงัจากนัน้ในขัน้ตอนที่ 2 ใช้วธิเีลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชาม 2545) โดยเกบ็แบบสอบถามใหค้รบจ านวนทีต่อ้งการ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี ผู้วจิยัได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  โดยจัดล าดับเนื้ อหาแบบสอบถามให้ครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการ                          
ซึง่แบบสอบถามมรีายละเอยีด ดงันี้ 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมูลในลกัษณะทางประชากรศาสตร ์จ านวน 7 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ ระดบัการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส ประสบการณ์การท างาน และสงักดัสายงานโดย
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิดมคี าตอบให้เลอืกตอบ (Check List) โดยใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภท
นามก าหนด (Nominal Scale) จ านวน 3 ขอ้ ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส และสงักดัสายงาน และขอ้มูลใช้ระดบั
การวดัประเภทจดัล าดบั (Ordinal Scale) จ านวน 4 ขอ้ ได้แก่ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ประสบการณ์การท างาน 
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามระดับการวดัความข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) 
เกี่ยวกบัความรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการบรหิารงานดา้นทรพัยากรมนุษย์ โดยใช้วธิขีอง Kuder-Richardson 20 
(วเิชยีร เกตุสงิห.์ 2538) ในแบบสอบถามใหเ้ลอืกตอบ ใช่ – ไม่ใช่ ซึง่ถา้ตอบ 1 คอืใช่ และตอบ 0 คอืไม่ใช่ จ านวน
ทัง้หมด 9 ขอ้  
 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของพนักงาน ของโรงแรมห้าดาวแห่งหน่ึง               
ในอ าเภอหวัหิน ทีม่ต่ีอการบรหิารงานทรพัยากรมนุษยข์ององคก์ารในด้านต่างๆ ประกอบดว้ย ด้านการสรรหา
และคดัเลอืก ด้านระบบเงนิเดอืน ด้านการประเมินผลงาน ด้านการเลื่อนต าแหน่ง ด้านการฝึกอบรมและพฒันา 
และด้านการลงโทษทางวนิัย ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ Semantic differential scale เป็นระดบัการวดั
ขอ้มลูประเภทอนัตรภาค (Interval Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั 
 การวิเคราะหข์้อมูลและสถิติท่ีใช้ 

เมื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามครบตามจ านวนขนาดตวัอย่างแลว้ ผูว้จิยัไดท้ าการประมวลผล 
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าเรจ็รูป สถิติทใีช้ คือ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน การวเิคราะห์
ความแตกต่างโดยการหาค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว  
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ผลการวิจยั 
1. พนักงานผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 27- 33 ปี มีสถานภาพโสด                    

มรีะยะเวลาการท างาน 2 – 3 ปี มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 - 25,000 บาท  
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัการบรหิารงานด้านทรพัยากรมนุษย์ของ
องคก์ร พบว่า พนกังานผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มคีวามรูค้วามเขา้ใจระดบัมาก 
 3. การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัความพึงพอใจของพนักงานต่อการบรหิารงานทรพัยากรมนุษย์ พบว่า
ความพงึพอใจของพนกังานโดยรวม และรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการสรรหาและคดัเลอืก ดา้นระบบเงนิเดอืน ดา้นการ
ประเมนิผลงาน ดา้นการเลื่อนต าแหน่ง ดา้นการฝึกอบรมและพฒันา และดา้นการลงโทษทางวนิยั มคีวามพงึพอใจ
โดยรวม อยู่ในระดบัมาก 
 4. พนักงานทีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการบรหิารงานทรพัยากรมนุษย ์ดา้นการสรรหาและ
คัดเลือก ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านระบบเงินเดือน ด้านการประเมินผลงาน ด้านการเลื่อนต าแหน่ง ด้านการ
ฝึกอบรมและพฒันา มคีวามพงึพอใจในการบรหิารงานทรพัยากรมนุษย์ แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ           
ทีร่ะดบั 0.05  
 5. พนักงานทีม่อีายุแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการบริหารงานทรพัยากรมนุษย ์ดา้นการสรรหาและ
คดัเลอืก ดา้นระบบเงนิเดอืน ดา้นการเลื่อนต าแหน่ง ด้านการประเมนิผลงาน ด้านการฝึกอบรมและพฒันา และ
ดา้นการลงโทษทางวนิยั ไม่แตกต่างกนั  
 6. พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์              
ดา้นการสรรหาและคดัเลอืก ดา้นระบบเงนิเดอืน ดา้นการประเมนิผลงาน ดา้นการเลื่อนต าแหน่ง ดา้นการฝึกอบรม
และพฒันา และดา้นการลงโทษทางวนิยั ไม่แตกต่างกนั  
 7. พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการบรหิารงานทรพัยากรมนุษย์            
ดา้นระบบเงนิเดอืน ดา้นการประเมนิผลงาน และดา้นการลงโทษทางวนิัย ไม่แตกต่างกนั สว่น ดา้นการสรรหาและ
คดัเลอืก ด้านการเลื่อนต าแหน่ง และด้านการฝึกอบรมและพฒันา มคีวามพงึพอใจในการบรหิารงานทรพัยากร
มนุษย ์แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

8. พนักงานที่มีระยะเวลาการท างานแตกต่างกนั มคีวามพึงพอใจในการบรหิารงานทรพัยากรมนุษย์  
ดา้นระบบเงนิเดอืน ด้านการประเมนิผลงาน ส่วน ด้านการสรรหาและคดัเลอืก ดา้นการเลื่อนต าแหน่ง ด้านการ
ฝึกอบรมและพฒันา และดา้นการลงโทษทางวนิยั ไม่แตกต่างกนั  

9. พนักงานทีม่ีสงักดัสายงานแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการบรหิารงานทรพัยากรมนุษย์ ดา้นการ
ประเมนิผลงาน ดา้นการเลื่อนต าแหน่ง ดา้นการฝึกอบรมและพฒันา และ ดา้นการลงโทษทางวนิัย ไม่แตกต่างกนั 
สว่นดา้นระบบเงนิเดอืน มคีวามพงึพอใจในการบรหิารงานทรพัยากรมนุษย ์แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05  

10. พนักงานที่มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการบรหิารงานด้านทรพัยากรมนุษย์แตกต่างกนั มคีวาม             
พงึพอใจในการบรหิารงานทรพัยากรมนุษย์ ด้านการสรรหาและคดัเลอืก ด้านระบบเงนิเดอืน ด้านการประเมิน 
ผลงาน ดา้นการเลื่อนต าแหน่ง ดา้นการฝึกอบรมและพฒันา และดา้นการลงโทษทางวนิยั ไม่แตกต่างกนั  
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง การศกึษาความพงึพอใจของพนักงานทีม่ต่ีอการบรหิารงานทรพัยากรมนุษย ์
ของโรงแรมหา้ดาว แห่งหนึ่ง ในอ าเภอหวัหนิ สามารถน ามาอภปิรายไดด้งัต่อไปนี้ 
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 สมมติฐานท่ี 1 พนักงานท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน และสงักดัสายงาน แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการ
บรหิารงานทรพัยากรมนุษย ์ของโรงแรมหา้ดาว แห่งหนึ่ง ในอ าเภอหวัหนิ แตกต่างกนั 
 1. พนักงานของโรงแรมห้าดาว แห่งหนึ่ง ในอ าเภอหวัหนิ ที่มเีพศแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการ
บรหิารงานทรพัยากรมนุษย ์ดา้นระบบเงนิเดอืน ด้านการประเมนิผลงาน   ดา้นการเลื่อนต าแหน่ง และ ดา้นการ
ฝึกอบรมและพัฒนา แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 โดยพบว่าพนักงานเพศหญิงมีความ            
พงึพอใจมากกว่าเพศชาย เนื่องจากเพศหญิงมแีนวโน้มมคีวามต้องการที่จะส่งและรบัข่าวสารมากกว่าเพศชาย 
Goldwater & Yates (1980: 87 อา้งถงึใน ปรมะ สตะเวทนิ 2533: 112) กล่าวว่า เพศหญงิ สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้
กบัเพื่อนร่วมงาน สิง่แวดลอ้มใหม่ๆ ระเบยีบขอ้บงัคบั ไดง้่ายกว่าเพศชาย อกีทัง้เพศชาย ขาดความละเอยีดอ่อน 
ความพถิพีถินั ต้องการเวลาส่วนตวั และต้องใช้เวลามากกว่าเพศหญิงในการปรบัตวัให้เขา้กบัสิง่แวดลอ้มใหม่ๆ  
จงึส่งผลให้มคีวามพงึพอใจต่อการบรหิารงานทรพัยากรมนุษย์ ด้านระบบเงนิเดอืน ด้านการเลื่อนต าแหน่ง และ 
ด้านการฝึกอบรมและพฒันา ของเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ อญัชลา สงวนสตัย ์
(2546) ซึง่ไดศ้กึษาเรื่องความพงึพอใจของพนกังานในการบรหิารงานทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์รญี่ปุ่ น กรณีศกึษา 
บรษิัท โซนี่ โลจสิติคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ผลวิจยัพบว่า พนักงานที่มีเพศที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
บรหิารงานดา้นทรพัยากรมนุษยแ์ตกต่างกนั  
 พนักงานของโรงแรมห้าดาว แห่งหนึ่ง ในอ าเภอหวัหิน  ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
บรหิารงานทรพัยากรมนุษย ์ดา้นการสรรหาและคดัเลอืก ดา้นการลงโทษทางวนิัย ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากองคก์ร
มแีนวทางปฏบิตัิทัง้ชายและหญิง ที่มหีลกัเกณฑ์เดียวกนั โดยด้านสรรหา จะมขี ัน้ตอนการรบัข้อมูลมาจากต้น
สงักดั ตรงกบัความตอ้งการทีไ่ดแ้จง้มาและทางองคก์รมนีโยบายมาตรฐานในการคดัเลอืก รวมถงึ ดา้นการลงโทษ
ทางวนิัย เพื่อความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยในการปฏบิตังิานร่วมกนัของพนักงานของบรษิทัฯ จงึก าหนดวนิัยขึน้ให้
พนักงานปฏิบตัิตาม ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ จิระภา เนียมน้อย (2545) ซึ่งท าการศึกษาเรื่องเรื่องความ              
พงึพอใจของผูป้ฏบิตังิานต่อการบรหิารงานทรพัยากรมนุษย ์ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจของผูป้ฏบิตังิานทีม่ี
เพศแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบรหิารงานทรพัยากรมนุษย์ ด้านการสรรหาและคดัเลือกและด้านการ
ลงโทษทางวนิยั ไม่แตกต่างกนั 
 2. พนกังานของโรงแรมหา้ดาว แห่งหนึ่ง ในอ าเภอหวัหนิ ทีม่ชี่วงอายุแตกต่างกนัมีความพงึพอใจต่อการ
บรหิารงานทรพัยากรมนุษย์ ด้านการสรรหาและคดัเลอืก ดา้นระบบเงนิเดอืน ด้านการประเมนิผลงาน ด้านการ
เลื่อนต าแหน่ง ด้านการฝึกอบรมและพฒันา และ ด้านการลงโทษทางวนิัย ไม่แตกต่างกนั เนื่องจากมพีนักงาน             
มีอายุมาก หรอื น้อย ต่างก็มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานทรพัยากรมนุษย์เท่าเทียมกนั ซึ่งสอดคล้องกบั
ผลการวิจัยของ อรชุมา พึงร าพรรน์ (2555) ซึ่งท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของพนักงานต่อการบริหาร
ทรพัยากรมนุษยบ์รษิัท ไทยกูลโิกะ จ ากดั ส านักงานใหญ่พบว่า บุคลากรทีม่อีายุที่แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจ           
ต่อการบรหิารงานทรพัยากรมนุษย ์ไม่แตกต่างกนั    
 3. พนกังานของโรงแรมหา้ดาว แห่งหนึ่ง ในอ าเภอหวัหนิ ทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจ
ในการบรหิารงานทรพัยากรมนุษย์ ด้านการสรรหาและคดัเลือก ด้านระบบเงนิเดือน ด้านการประเมินผลงาน   
ดา้นการเลื่อนต าแหน่ง ด้านการฝึกอบรมและพฒันา และ ด้านการลงโทษทางวนิัย  ไม่แตกต่างกนั จงึไม่เป็นไป
ตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้เน่ืองจากว่าโรงแรมห้าดาว เป็นองคก์รที่มกีารบรหิารงานทีม่รีะบบ และบรรยากาศในการ
ท างานเปรียบเสมือนครอบครวั การแบ่งปันข้อมูลในเรื่องของการบริหารงานทรพัยากรมนุษย์ กบัพนักงาน            
อย่างต่อเน่ือง ท าใหพ้นักงานมคีวามเขา้ใจในนโยบาย รวมถงึทศิทางขององคก์รเป็นอย่างดี ดงันัน้ความพงึพอใจ
ในการบรหิารงานทรพัยากรมนุษย ์ของพนักงานไม่เกีย่วขอ้งกบัระดบัการศกึษา ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ               
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อรชุมา พงึร าพรรน์ (2555) ซึง่ท าการศกึษาเรื่องความพงึพอใจของพนกังานต่อการบรหิารทรพัยากรมนุษยบ์รษิทั 
ไทยกูลโิกะ จ ากดั ส านักงานใหญ่พบว่า บุคลากรทีม่กีารศกึษาที่แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการบรหิารงาน
ทรพัยากรมนุษย ์ไม่แตกต่างกนั 
 4. พนักงานของโรงแรมหา้ดาว แห่งหนึ่ง ในอ าเภอหวัหนิ ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มคีวาม
พึงพอใจในการบรหิารงานทรพัยากรมนุษย์ ด้านระบบเงนิเดือน ด้านการประเมินผลงาน และด้านการลงโทษ          
ทางวนิยั ไม่แตกต่างกนั จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ เน่ืองจากว่าพนกังานของโรงแรมหา้ดาว มกีารก าหนด
นโยบาย ระเบยีบกฏเกณฑใ์นการปฏบิตังิาน ดา้นระบบเงนิเดอืน ดา้นการประเมนิผลงาน ดา้นการลงโทษทางวนิยั 
อย่างชดัเจน อกีทัง้องคก์รยงัมโีครงสรา้งต าแหน่งงานและเสน้ทางความกา้วหน้าทีช่ดัเจน ส่งผลให้พนักงานของ
โรงแรมหา้ดาว แห่งหนึ่ง ในอ าเภอหวัหนิ ทีม่ ีรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการบรหิารงาน
ทรัพยากรมนุษย์ในด้านดังกล่าวไม่แตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพศาล ลับบัวงาม (2545)             
ซึง่ท าการศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจและความคาดหวงัในการบรหิารงานบุคคล ของสถาบนัอุดมศกึษาในก ากบั  
ของรฐั พบว่า มคีวามพงึพอใจและความคาดหวงัในการบรหิารงานบุคคล ของสถาบนัอุดมศกึษาในก ากบัของรฐั 
ดา้นระบบเงนิเดอืน ดา้นการประเมนิผลงาน และดา้นการลงโทษทางวนิยั ไม่แตกต่างกนั 
 ส าหรบัความพึงพอใจในการบรหิารงานทรพัยากรมนุษย์ ด้านการสรรหาและคดัเลอืก ด้านการเลื่อน
ต าแหน่ง  และด้านการฝึกอบรมและพฒันา พบว่า พนักงานของโรงแรมห้าดาว แห่งหนึ่ง ในอ าเภอหวัหนิ ที่ม ี
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนั มคีวามพงึพอใจแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ .01 จงึเป็นไป
ตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ โดยพนักงานที่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท มคีวามพงึพอใจต่อ
การบรหิารงานทรพัยากรมนุษย์ ด้านการสรรหาและคดัเลือก มากที่สุด เนื่องจากพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือน          
ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นพนักงานระดบัปฏิบตัิการ ที่เพิ่งเริม่ท างาน ได้รบัโอกาสในการ
ท างาน ถงึแมพ้วกเคา้เหล่านัน้จะมปีระสบการณ์หรอืไม่มปีระสบการณ์กต็าม ส่งผลใหเ้กดิความภาคภูมใิจในงาน
ตนเองท า เนื่องจากว่าเป็นพนักงานระดบัผู้ช่วยหวัหน้างานและไม่ได้มสี่วนเกี่ยวขอ้งในการสรรหาและคดัเลอืก             
จงึส่งผลให้มคีวามพงึพอใจ น้อยกว่า พนักงานที่มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท มคีวาม           
พงึพอใจต่อการบรหิารงานทรพัยากรมนุษย ์ดา้นการเลื่อนต าแหน่ง มากที่สุด เน่ืองจากพนักงานทีม่รีายได้เฉลี่ย
ต่อเดอืนต ่าเป็นพนักงานสญัญาจา้งทีไ่ดบ้รรจุเป็นพนกังานประจ า ส่งผลใหเ้กดิความภาคภูมใิจในงานทีต่นเองท า 
และอยากแนะน าคนรูจ้กัเขา้มาท างาน พนักงานที่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท มคีวาม
พงึพอใจต่อการบรหิารงานทรพัยากรมนุษย ์ดา้นการฝึกอบรมและพฒันา มากทีสุ่ด เน่ืองจากพนักงานทีม่รีายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต ่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท ได้รบัการพัฒนาที่ตรงตามความจ าเป็น  โดยหัวหน้าแผนก                 
เป็นผูค้ดัเลอืกเขา้อบรม อย่างต่อเนื่องส่งผลให้พนักงานมคีวามพงึพอใจอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
วภิาพร อุปถมัชาต ิ(2558) ซึง่ท าการศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจของพนักงานต่อการบรหิารทรพัยากรมนุษยข์อง
ธุรกิจครอบครวั ขนาดใหญ่ : กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายเครื่องดื่ม  พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการบรหิารงานทรพัยากรมนุษย์ ด้านการสรรหาและคัดเลือก ด้านการเลื่อน
ต าแหน่ง  และดา้นการฝึกอบรมและพฒันา แตกต่างกนั  
 5. พนักงานของโรงแรมห้าดาว แห่งหนึ่ง ในอ าเภอหัวหิน ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความ              
พงึพอใจในการบรหิารงานทรพัยากรมนุษย์ ด้านการสรรหาและคดัเลอืก ด้านระบบเงนิเดอืน ด้านการประเมิน 
ผลงาน  ด้านการเลื่อนต าแหน่ง ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา และ ด้านการลงโทษทางวินัย  ไม่แตกต่างกัน                
จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องมาจาก พนักงาน ของโรงแรมห้าดาว แห่งหนึ่ง ในอ าเภอหัวหินซึ่งมี
สถานภาพของพนกังานเป็นอย่างไรกไ็ดร้บัการดูแลเอาใจใสจ่ากบรษิทัอย่างเท่าเทยีมกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ เนรญัชลา สมบูรณ์ธนสริิ (2550) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการบริหารงานทรพัยากรมนุษย์และ           
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ความผกูพนัทีม่ต่ีอองคก์ารของพนกังาน พบว่า พนกังานทีม่สีถานภาพสมรสทีแ่ตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการ
บรหิารทรพัยากรมนุษย ์ไม่แตกต่างกนั  
 6. พนักงานของโรงแรมห้าดาว แห่งหนึ่ง ในอ าเภอหวัหนิ มรีะยะเวลาการท างานแตกต่างกนั มคีวาม            
พงึพอใจในการบรหิารงานทรพัยากรมนุษย์  ด้านการสรรหาและคดัเลอืก ด้านระบบเงนิเดอืน ด้านการประเมนิ 
ผลงาน  ด้านการเลื่อนต าแหน่ง ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา และ ด้านการลงโทษทางวินัย ไม่แตกต่างกัน             
จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เนื่องจากพนักงานมคีวามพงึพอใจในนโยบายและรูปแบบการบรหิารงานของ
บรษิทัฯ เชื่อในวสิยัทศัน์และค่านิยม ท าใหย้งัคงทีจ่ะร่วมงานกบับรษิทัต่อไปอกีทัง้ผลประโยชน์ในดา้นค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ท าให้พนักงานมีความพึงพอใจในการบริหารงานทรพัยากรมนุษย์ไม่แตกต่างกัน                 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ ศราวุธ ศรีพัก (2554) ท าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคคลากรในสงักดั องค์กรบรหิารส่วนต าบลห้วยม่วง อ าเภอผาม่าน จงัหวดัขอนแก่น มีระยะเวลาการท างาน
แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในในการปฏบิตังิาน ไม่แตกตางกนั   
 7. พนักงานของโรงแรมหา้ดาว แห่งหนึ่ง ในอ าเภอหวัหนิ ทีม่สีงักดัสายงานแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจ
ในการบรหิารงานทรพัยากรมนุษย ์ไม่แตกต่างกนั ดา้นการสรรหาและคดัเลอืก ดา้นการประเมนิผลงาน ดา้นการ
เลื่อนต าแหน่ง ดา้นการฝึกอบรมและพฒันา และ ดา้นการลงโทษทางวนิัย แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ            
ทีร่ะดบั .05 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้เนื่องจากโรงแรมหา้ดาว แห่งหนึ่ง ในอ าเภอหวัหนิ มโีครงสรา้งของ
ต าแหน่งงาน ลกัษณะงานที่ท า หน้าที่ความรบัผิดชอบ และสภาพแวดล้อมในการท างาน ที่เหมาะสมกบัแต่ละ
สงักดัสายงาน จงึท าใหพ้นกังานทีม่สีงักดัสายงานแตกต่างกนัมีมคีวามพงึพอใจในการบรหิารงานทรพัยากรมนุษย ์
ไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกนังานวจิยัของ มทันา โมรากุล (2555) ศกึษาเรื่องความพงึพอใจของบุคลากรต่อการ
บรหิารทรพัยากรบุคคล ของมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา ที่มีสงักดัสายงานแตกต่างแตกต่างกนั มีความ           
พงึพอใจในการบรหิารงานทรพัยากรมนุษย ์รายดา้นไม่แตกต่างกนั อาจเป็นเพราะบรษิัทให้ความส าคญักบัฝ่าย
งานต่างๆ ภายในองค์กรอย่างเท่าเทียมกัน มีการบริหารจัดการฝ่ายงานต่างๆอย่างเสมอภาค จึงท าให้เกิด
ความรูส้กึพงึพอใจในการบรหิารงานทรพัยากรมนุษย ์ 
 สมมติฐานท่ี 2 พนกังานทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการบรหิารงานดา้นทรพัยากรมนุษย ์ของโรงแรม
หา้ดาวแห่งหนึ่งในอ าเภอหวัหนิ แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการบรหิารงานทรพัยากรมนุษย ์แตกต่างกนั 
 พนกังานของโรงแรมหา้ดาว แห่งหนึ่ง ในอ าเภอหวัหนิ มคีวามรูค้วามเขา้ใจแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจ
ในการบรหิารงานดา้นทรพัยากรมนุษย ์ดา้นการสรรหาและคดัเลอืก ดา้นระบบเงนิเดอืน ดา้นการประเมนิผลงาน 
ดา้นการเลื่อนต าแหน่ง ด้านการฝึกอบรมและพฒันา และ ด้านการลงโทษทางวนิัย ไม่แตกต่างกนั จงึไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้เนื่องจาก พนักงานส่วนใหญ่มคีวามรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการบรหิารงานด้านทรพัยากร
มนุษย์ในระดบัมาก เพราะพนักงานเป็นผูม้ปีระสบการณ์และทศันคติในการท างานที่ด ีเขา้ใจขอ้มูลมาป็นอย่างดี
ถึงแม้พนักงานเองส่วนใหญ่จะมีอายุงานไม่มากก็ตาม และยงัมีความพึงพอใจในการบรหิารทรพัยากรมนุษย์               
ในระดบัมากเช่นกนั จงึท าให้พนักงานมีความพึงพอใจในทุกด้านไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกนังานวจิยัของ             
วภิาพร อุปถมัชาต ิ(2558) ซึง่ท าการศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจของพนักงานต่อการบรหิารทรพัยากรมนุษยข์อง
ธุรกิจครอบครวัขนาดใหญ่ : กรณีศึกษาบรษิัทผู้ผลิตและจดัจ าหน่ายเครื่องดื่ม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ            
การบรหิารงานดา้นทรพัยากรมนุษย ์ไม่แตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า พนกังานมรีะดบัความพงึพอใจต่อนโยบาย
การบรหิารทรพัยากรมนุษย์ของธุรกจิครอบครวัในระดบัทีส่งู  และนโยบายการบรหิารทรพัยากรมนุษยข์องธุรกจิ
ครอบครวั ดา้นการฝึกอบรมและพฒันา ดา้นความมัน่คงในงาน ดา้นการวางแผนความกา้วหน้าในอาชพี ดา้นการ
บริหารค่าตอบแทน และด้านการสรรหาและว่าจ้างพนักงาน  ส่งผลต่อความพึงพอใจของพนักงานที่ไม่ใช่                 
บุคคลในครอบครวั อย่างมนียัสาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรมกีารศกึษาตวัแปรอื่นๆ ทีอ่าจมคีวามสมัพนัธ ์หรอือาจส่งผลกบัความพงึพอใจต่อองคก์รในด้าน

ต่างๆ เช่น ความเครยีด วฒันธรรมองคก์ร ภาวะผูน้ า เป็นตน้ เพื่อท าใหอ้งคก์รสามารถน าผลการวจิยัมาปรบัปรุง
การบรหิารทรพัยากรมนุษยแ์ละองคก์รใหเ้กดิประสทิธภิาพในการท างานยิง่ขึน้ 

2. งานวจิยันี้เป็นการศกึษาเพยีงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านัน้ ดงันัน้ควรท าการศกึษาวจิยัอย่างต่อเนื่อง 
เน่ืองจากความคดิเหน็ และความพงึพอใจของพนักงานในด้านต่างๆ มโีอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไป อาจส่งผลให้
ความผูกพนัต่อองค์กรเปลีย่นแปลงไปด้วย ดงันัน้การท าวจิยัอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้องค์กรสามารถหาแนวทาง
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภายในองคก์รไดท้นัต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั 

3. ควรมีการศึกษาและท าวิจยักบัพนักงาน เพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรบัปรุงและพฒันาการ
บรหิารทรพัยากรบุคคลใหต้อบสนองความตอ้งการของพนกังานไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสมยิง่ขึน้ 
 
ประกาศคณูุปการ 
 สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงเป็นอย่างด ีดว้ยความกรุณาอย่างสงู  จาก อาจารย ์ดร.รสติา สงัขบ์ุญนาค 
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ที่ได้สละเวลาอันมีค่าเพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะที่ดีในการปรบัปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆของสารนิพนธ์ นับตัง้แต่เริ่มด าเนินการจนเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย ผู้วิจยัจึงขอขอบพระคุณ            
เป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้  
 ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของ  รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์  กุลิสร์ และ                  
อาจารย์ ดร.อัจฉรียา ศักดิน์รงค์ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นกรรมการสอบสารนิพนธ์ รวมทัง้กรุณาเป็น
ผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยัครัง้นี้เป็นอย่างดี 
 ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์โครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑิตทุกท่านที่ ได้ประสทิธิป์ระสาท
วชิาความรู ้ตลอดจนประสบการณ์ทีด่ ีพรอ้มทัง้ใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา 
 ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครวั ตลอดจนเพื่อนนิสติทุกท่านที่คอยห่วงใยและ          
ใหค้วามช่วยเหลอืในทุกๆดา้น รวมทัง้ยงัเป็นก าลงัใจต่อการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ใหส้ าเรจ็ไดด้ว้ยด ี 
 ผู้วิจ ัยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  เจ้าหน้าที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ            
คณะสงัคมศาสตร์ และบณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน ทีไ่ด้ให้ความช่วยเหลอืและอ านวยความสะดวกเป็นอย่างดตีลอด
ระยะเวลาการศกึษาของผูว้จิยั  
   ผูว้จิยัขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้ให้สละเวลาอนัมคี่าและให้ความร่วมมอืในการ
ตอบแบบสอบถาม จนท าใหก้ารเกบ็ขอ้มลูครัง้นี้สามารถน าไปวจิยัจนเสรจ็สมบรูณ์ได้ 
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