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บทคัดยอ 

 

 การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน

เดอะรอยัลเชียงใหมกลอฟคลับแอนดรีสอรทจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และเพื่อศึกษาปจจัยคุณภาพชีวิต

ในการทํางานที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานของเดอะรอยัลเชียงใหมกอลฟคลับแอนดรี

สอรท งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใชในการศึกษา มีจํานวน 179 คน ใชแบบสอบถามเปน

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหคือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การทดสอบคาที (T-test) การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) การ

ทดสอบรายคูแบบแอลเอสดี (LSD) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ผลการวิจัย

พบวา พนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31 - 40 ป มีสถานภาพโสด จบการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่  10,000 – 15,000 บาท และมีอายุการทํางาน 1-3 ป ระดับ

คุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระดับคุณภาพชีวิตอยูใน

ระดับปานกลางทุกดาน โดยอันดับหน่ึง ไดแก ดานสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย รองลงมาคือ 

ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน ในสวนของระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยูในระดับปาน

กลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีระดับปานกลางทุกดาน โดยอันดับหน่ึง ไดแก ดานความรับผิดชอบ

ในการทํางาน รองลงมา คือ ดานการมีมนุษยสัมพันธ เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํางานโดยจําแนก

ตามปจจัยสวนบุคคล พบวา พนักงานที่มีอายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีความ

คิดเห็นตอระดับประสิทธิภาพการทํางานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปจจัยดาน

คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความสัมพันธทางสังคม และดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงานสงผลตอ

ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานเดอะรอยัลเชียงใหมกอลฟคลับแอนดรีสอรท จังหวัดเชียงใหม 

คําสําคัญ: คุณภาพชีวิตในการทํางาน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพนักงานเดอะรอยัลเชียงใหม   

    กอลฟคลับแอนดรีสอรท 

 



 

ABSTRACT 

 

 The purpose of this research was to study the results of comparing the effectiveness of The Royal 

Chiang Mai Golf Club and Resort employees classified by personal factors. And to study the factors of 

quality of work life affecting the work efficiency of the employees of The Royal Chiang Mai Golf Club 

and Resort. This research is a quantitative research. The population was 179 employees working in The 

Royal Chiang Mai Golf Club & Resort. Data were collected by questionnaire. The statistics used in the 

analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation. T-test, One-way ANOVA, LSD, and 

Multiple Regression Analysis. The results showed that the staff of The Royal Chiang Mai Golf Club and 

Resort Chiang Mai Province Most of them are female, aged between 31-40 years. Marital status is single. 

Graduated from secondary school Average monthly income of 10,000 - 15,000 baht and has a working 

period of 1-3 years. The results of the overall quality of work life level were at medium level. When 

considered individually, it was found that the overall quality of working life level was at the medium 

level. When considering each aspect, it was found that the quality of work life was at the moderate level in 

all aspects. In order from highest to lowest level. The results were found: Safe and Environment. the 

constitutionalism, The total life space, Organization Pride, Social Integration and Adequate and 

Compensation. the Potential Development of Practitioners and the Growth and Security. As for the level 

of operational efficiency was at a moderate level When considering each aspect, it was found that there 

were moderate levels in all aspects. In order from highest to lowest level. The results were found: the 

responsibility, the interpersonal relation, adaptability, work quality and continuous improvement. When 

comparing work efficiency Classified by personal factors. It was found that the factors of age, education 

level, and income were different. As a result, the efficiency in the operation is different. Statistically 

significant at a level of 0.05. When testing the hypothesis during efficiency classified by personal 

factors.it was found that the Royal Chiang Mai Golf Club and Resort employees had different age, 

education and monthly income factors. There are different levels of efficiency in work. Statistically 

significant at a level of 0.05. Factors of quality of work life in social relationships. And regulations in the 

work affect the work efficiency of employees of The Royal Chiang Mai Golf Club & Resort. Chiang Mai 

Province 

Keyword: Quality of work life, The efficiency and The Royal Chiang Mai Golf Club and Resort 

employees 

 



 

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 จากสถานการณการแพรระบาดของโควิท 19 ทําใหสถานประกอบการดานการทองเที่ยวหลายแหง

ตองประสบกับภาวะวิกฤตและมีการทยอยปดตัวลงไปเปนจํานวนมาก ทั้งน้ีในสวนของจังหวัดเชียงใหมก็

ไดรับผลกระทบจากสถานการณน้ีดวยเชนกัน ทั้งในสวนของโรงแรม สปา รานนวดแผนไทย เปนตน เดอะ

รอยัลเชียงใหมกลอฟคลับแอนดรีสอรท จังหวัดเชียงใหมก็เปนหน่ึงในสถานประกอบการที่ไดรับผลกระทบ

และจะตองมีการดําเนินการตามคําสั่งและมาตรการปองกันของทางภาครัฐโดยหยุดดําเนินกิจการเพื่อ

ปองกันการแพรระบาดของโควิท 19 ต้ังแตเดือนเมษายน 2563 และไดกลับมาเปดดําเนินการอีกคร้ังในเดือน

สิงหาคม 2563 ที่ผานมา ทางคณะผูบริหารของโรงแรมไดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการจางพนักงานเพื่อ

ความสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน และเพื่อความอยูรอดในการประกอบธุรกิจ จึงมีการปรับเปลี่ยน

โยกยายตําแหนง ลดจํานวนวันในการทํางาน และมีการปรับลดอัตราคาจางตามความเหมาะสมของปริมาณ

งาน ซึ่งจากการดําเนินนโยบายดังที่กลาวมาขางตน อาจจะสงผลตอขวัญและกําลังใจของพนักงานในการ

ปฎิบัติงานทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานลดลงได (ที่มา:ประกาศฝายทรัพยากรบุคคล,ณ 

วันที่ 24 มีนาคม 2563) ทั้งน้ีจากการที่ภาครัฐจะมีการเปดประเทศตอนรับนักทองเที่ยวในชวงปลายปน้ี เพื่อ

เปนการกระตุนเศรษฐกิจรวมกับการสงเสริมการทองเที่ยวภายในประเทศในชวงไฮซีซั่น ทําใหผูบริหารของ

เดอะรอยัลเชียงใหมกลอฟคลับแอนดรีสอรท จังหวัดเชียงใหมไดมีการปรับตัวในการเตรียมความพรอมใน

สวนของสถานที่และพนักงานเพื่อรองรับนักทองเที่ยวตามนโยบายของภาครัฐ หากแตวาในสวนของ

พนักงานน้ันทางคณะผูบริหารไดมีการปรับเปลี่ยนโยกยายตําแหนงงานที่เปลี่ยนไปจากเดิม ทั้งน้ีอาจจะ

สงผลกระทบตอพนักงานในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงคร้ังน้ีทางคณะผูบริหารจึงมีความสนใจ

ที่จะรับทราบถึงความคิดเห็นของพนักงานตอการปรับเปลี่ยนตําแหนงงานและแนวทางในการปฏิบัติงาน

เพื่อสะทอนถึงปญหาและจะนําปญหาดังกลาวไปแกใขปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลอยางความ

เหมาะสมตอไป เพื่อปองกันมิใหเกิดปญหาการดอยประสิทธิภาพในการบริการที่มีสาเหตุมาจากผลกระทบ

ปญหาคุณภาพชีวิตของพนักงานที่ลดลง 

 ดังน้ันทางผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานที่สงผลตอประสิทธิภาพในการ

ทํางานของพนักงานของ เดอะรอยัลเชียงใหมกอลฟคลับแอนดรีสอรท จังหวัดเชียงใหม  ในการใหบริการ

ลูกคาของทางรีสอรทเพื่อเปนขอมูลประกอบใหกับทางผูบริหารในการพัฒนาแนวทางการบริหารทรัพยากร

บุคคลในสถานประกอบการแหงน้ีตอไปได 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 



 1.  เพื่อศึกษาลักษณะดานปจจัยสวนบุคคลของพนักงานเดอะรอยัลเชียงใหมกลอฟคลับแอนดรี

สอรท 

 2.  เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานเดอะรอยัลเชียงใหมกลอฟคลับแอนดรี

สอรท 

 3.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเดอะรอยัลเชียงใหมกลอฟคลับแอนดรี

สอรท 

 4.  เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเดอะรอยัลเชียงใหมกลอฟคลับ

แอนดรีสอรทจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

 5. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานของเดอะ

รอยัลเชียงใหมกอลฟคลับแอนดรีสอรท 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. พนักงาน เดอะรอยัลเชียงใหมกลอฟคลับแอนดรีสอรทจังหวัดเชียงใหมที่มีปจจัยสวนบุคคล

แตกตางกันจะมีกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานที่แตกตางกัน 

 2. คุณภาพชีวิตในการทํางานสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานเดอะรอยัลเชียงใหม

กลอฟคลับแอนดรีสอรท จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังน้ีใชแนวคิด ทฤษฎีคุณภาพชีวิตดานการทํางาน ของ Huse & Cumming (1985)  ซึ่ง

สามารถกําหนดตัวแปรตน คือ ดานคาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม ดานสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะ

และปลอดภัย ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน ดาน

ความสัมพันธทางสังคม ระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน ความสมดุลระหวางคุณภาพชีวิตการทํางาน 

และความภูมิใจในองคกร ในสวนของปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

รายไดตอเดือน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน  และตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประยุกต

จากทฤษฎีของ Harring Emerson (1992) แบงออกเปน 6 ดาน ไดแก ดานคุณภาพของงาน ดานความรอบรู

และความสามารถในการเรียนรูงาน ดานความสามารถในการปรับตัว ดานความรับผิดชอบในการทํางาน 

ดานการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเน่ือง และดานการมีมนุษยสัมพันธ 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ พนักงานเดอะรอยัลเชียงใหมกลอฟคลับแอนดรีสอรท จังหวัด

เชียงใหม ซึ่งมีจํานวน 324 คน ใชเวลาในการทําวิจัยชวงเวลาเดือน ตุลาคม – ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 

 

 



 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

                                       ตัวแปรตน                                                                   ตัวแปรอิสระ 

                 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

 คุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of Work Life) ตามทัศนะของ Huse and Cummings (1985) 

กลาววา คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถงึความสอดคลองกันระหวางความพึงพอใจในงานกับ

ประสิทธิผลขององค การ หรือประสิทธิผลขององคการ อันเน่ืองมาจากความผาสุกในงานของผูปฏิบัติงาน 

เปนผลสืบเน่ืองมาจากการรับรูประสบการณในการทํางาน 

 คุณภาพชีวิตในการทํางานหมายถึงความรูสึกความพึงพอใจของบุคคลที่มีตอสภาวะความเปนอยู

หรือความสุขของชีวิต โดยรวมซึ่งไดรับจากประสบการณและสภาพแวดลอมในการทํางานที่สามารถ



ตอบสนองความตองการของบุคคลทั้งดานรางกายและจิตใจผานกระบวนการที่องคการจัดขึ้นเพื่อสนับสนุน

ใหพนักงานทํางานมีชีวิตความเปนอยูที่ดี 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางาน 

 ประสิทธิภาพการทํางาน หมายถึง การกระทําของแตละบุคคลที่มีความสามารถและความพรอม มี

ความพยายามทุมเทอยางเต็มใจในการปฏิบัติงานของตนอยางมีระเบียบ กฎเกณฑปฏิบัติงาน โดยมุงที่จะให

เสร็จทันเวลา อยางรวดเร็ว ถูกตอง มีคุณภาพและไดมาตรฐาน ซึ่งบุคคลจะมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได

น้ันจะตอง มีความรับผิดชอบและเอาใจใสในงาน ทั้งน้ีอันจะทําใหงานประสบความสําเร็จตามเปาหมายของ

องคกรที่ไดต้ังเปาหมายไว 

 Harring Emerson (1992) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับหลักการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ไวดังน้ี  

  คุณภาพของงาน คือ รายละเอียดการปฏิบัติงานในแตละกระบวนการที่ทุกคนตองทําตาม

เกณฑมาตรฐานตามที่องคกรกําหนด โดยงานที่ออกมาตองมีความถูกตอง ประณีตเรียบรอย และมีคุณภาพ

มากที่สุด ซึ่งตองสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จตามเวลาหรือมาตรฐานที่ต้ังไว  

  ความรอบรูและความสามารถในการเรียนรูงาน คือ การพัฒนาตนเองดวยการเพิ่มพูน

ความรู ความเขาใจ อุตสาหะ กระตือรือรนในการทํางานและติดตามงานดวยการเรียนรูจากแหลงตางๆ และ

พรอมที่ จะปรับปรุงแกไขขอบกพรองของตนเองเพื่อใหการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  ความสามารถในการปรับตัว คือ การปรับตัวเกี่ยวกับบทบาท พฤติกรรมดานการทํางาน

รวมกันชวยเหลือกัน การแสดงออกถึงความตองการ การชวยเหลือดวยความจริงใจดวยความต้ังใจทํางาน 

ความซื่อสัตย ตรงตอเวลา รักษาคํามั่นสัญญา รักษาชื่อเสียงของตนเองและองคการใหบรรลุตามความ 

ตองการขององคการที่จะสงเสริมใหการทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

  ความรับผิดชอบในการทํางาน คือ การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ๆ ไดรับมอบหมายมี

ความรับผิดชอบตอหนาที่ การยอมรับภาระหนาที่ของตนในการดําเนินงานใหสําเร็จ โดยคํานึงถึงเปาหมาย

ของงานเปนหลัก มีความเขาใจวิธีการปฏิบัติงานในหนาที่และเร่ืองที่เกี่ยวของกับงานต้ังใจทํางานใหมี

คุณภาพ เพื่อใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพชวยเหลืองานในหมูคณะ  

  การพัฒนาและการปรับปรุงอยางตอเน่ือง คือ การที่คนมีความเขาใจกระบวนการปรับปรุง 

เพื่อเพิ่มผลผลิต มีทักษะในการทํางาน สามารถปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังเอาใจใสมากขึ้น ให

ความสําคัญกับการปรับปรุงสภาพการทํางาน รวมทั้งรวมมือกับพนักงานในองคกรเพื่อมุงมั่นที่จะปรับปรุง

การทํางานอยางตอเน่ือง  

  การมีมนุษยสัมพันธ คือ การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบุคคล ความสัมพันธระหวาง 

บุคคลกับกลุม ความสัมพันธระหวางกลุมกับกลุม และกลุมกับองคการ โดยพรอมที่จะประสานและใหความ

รวมมือกับเพื่อนรวมงาน 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  



กานตพิชชา กันทะเนตร (2559) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายบริการ 

โรงแรมแกรนดสุขุมวิทกรุงเทพ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายบริการโรงแรม

แกรนดสุขุมวิทกรุงเทพ และเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายบริการ โรงแรมแก

รนดสุขุมวิท พบวา  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายบริการประสิทธิภาพโดยรวมอยูใน

ระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายบริการ จําแนกตามลักษณะ

ทางประชากรศาสตรแลว พนักงานฝายบริการที่มีเพศ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และแผนกตางกัน มี

ผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  

ณัฐพร ฉายประเสริฐ (2557) คุณภาพชีวิตการทํางานสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของ

โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตการ

ทํางานของพนักงานในโรงงานในสวนประสิทธิภาพการทํางาอยูในระดับมาก ทั้งน้ีปจจัยสวนบุคลที่

แตกตางกันสงผลตอระดับคุณภาพชีวิตการทํางานตางกัน คือ เพศ การศึกษา สภาพการจางพนักงาน และ 

สถานที่การปฏิบัติงาน สวนผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันสงผลตอระดับประสิทธิภาพการ

ทํางานตางกัน พบวา เพศ การศึกษา ประสบการณการทํางาน สภาพการจาง พนักงาน และสถานที่การ

ปฏิบัติงาน ไมแตกตางกัน ยกเวนสวนดานอายุ แตกตางกัน โดยพนักงานสวนใหญมีความคิดเห็นตอคุณภาพ

ชีวิตการทํางานสงผลเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทํางานทุกดาน ทั้งทางดานคุณภาพงาน ดานปริมาณ 

คาใชจายในการดําเนินงาน และดานใชทรัพยากรอยางคุมคา อยางมีนัยสําคัญ ซึ่งจากการพยากรณปจจัยสวน

บุคคลสงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน และประสิทธิภาพการทํางาน มีความสัมพันธทางบวกระดับนอย 

สวนคุณภาพชีวิตการทํางานที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานมีความสัมพันธทางบวกระดับมาก 

ธนกร  กรวัชรเจริญ (2555) ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมของพนักงาน บริษัท 

ควอลิ ต้ีเฮาส จํากัด (มหาชน) พบวา ระดับปจจัยองคประกอบของทีมอยูในระดับมาก คือ ในดาน

องคประกอบและคุณลักษณะดานสภาพแวดลอมดานการออกแบบงานดานกระบวนการทํางานและ

ประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมอยูในระดับมาก คือในดานสมาชิกมีความพึงพอใจในทีมดานการแกปญหา

อุปสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพดานการสื่อสารที่ดี ทั้งน้ีพบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน ที่

แตกตางกันน้ันจะสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมแตกตางกัน  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

1. ประชากร คือ พนักงานเดอะรอยัลเชียงใหมกลอฟคลับแอนดรีสอรท จังหวัดเชียงใหม จํานวน 

324 คน 

2. กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง Yamane (1967) โดยกําหนดคาความ เชื่อมั่นรอยละ 95 คาความคลาด

เคลื่อนไมเกินรอยละ 5 ไดกลุมตัวในการทําแบบสอบถามจํานวน 179 ตัวอยาง  



3. ใชวิธีการสุมตัวอยางตามความสะดวก (Convenience Sampling) จนไดครบจํานวนตามที่กําหนด 

ภายในเดอะรอยัลเชียงใหมกลอฟคลับแอนดรีสอรท จังหวัดเชียงใหม  

4. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอมูล โดย

เน้ือหาจะแบงออกเปน 3 สวน ไดแก 

  สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม มีทั้งหมด 7 ขอ ประกอบไปดวย (1) 

เพศ (2) อายุ (3) สถานภาพการสมรส (4) ระดับการศึกษา (5) รายไดรวมเฉลี่ยตอเดือน  และ(6) อายุการ

ทํางานในองคกรโดยลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (Check List)  

  สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเดอะรอยัลเชียงใหม

กอลฟคลับแอนดรีสอรทจังหวัดเชียงใหม โดยลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตรวัดตามแบบลิเคิรท 

(Likert Scale)  

  สวนที่  3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานเดอะรอยัล

เชียงใหมกอลฟคลับแอนดรีสอรทจังหวัดเชียงใหม โดยลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตรวัดตามแบบลิ

เคิรท (Likert Scale)  

5. การทดสอบคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการตรวจสอบความเที่ยงตรง

ของเน้ือหา จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ไดคาความสอดคลองระหวางคําถามกับวัตถุประสงค (Index of Item-

Objective Congruence: IOC) เทากับ 0.92 แลวนําเคร่ืองมือที่ไดไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมประชากร

จํานวน 30 คนแลว นํามาหาความเชื่อมั่นไดเทากับ 0.93 

6. วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติในการวิจัย ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที (t-test) คาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) คา LSD และ

การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 

ผลการวิจัย 

 

1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวาเพศ สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 136 คน คิด

เปนรอยละ 75.98 มีอายุระหวาง 31 - 40 ป จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 45.25 มีสถานภาพโสด จํานวน 89 

คน คิดเปนรอยละ 49.72 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 32.40 มี

รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่ 10,000 – 15,000 บาท จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 94.41 และมีอายุการทํางาน 1-3 

ป จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 55.87  

2. ขอมูลปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเดอะรอยัลเชียงใหมกอลฟคลับแอนดรีสอรท 

โดยภาพรวม มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเดอะรอยัลเชียงใหมกอลฟคลับแอนดรีสอรท 

ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.81  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ดานสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน ดานความสมดุล



ระหวางคุณภาพชีวิตการทํางาน   ดานความภูมิใจในองคกร  ดานความสัมพันธทางสังคมดานคาตอบแทนที่

เหมาะสมและเปนธรรม   ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล และ ดานความกาวหนาและความมั่นคง

ในงาน ตามลําดับดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเดอะรอยัล

เชียงใหมกอลฟคลับแอนดรีสอรท 

คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน Mean S.D. การแปลผล ลําดับที่ 

1. ดานคาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม 2.77 0.63 ปานกลาง 6 

2. ดานสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 3.19 0.82 ปานกลาง 1 

3. ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล 2.33 0.60 นอย 7 

4. ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน 2.11 0.70 นอย 8 

5. ดานความสัมพันธทางสังคม 2.93 0.74 ปานกลาง 5 

6. ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน 3.17 0.66 ปานกลาง 2 

7. ดานความสมดุลระหวางคุณภาพชีวิตการทํางาน 3.02 0.63 ปานกลาง 3 

8. ดานความภูมิใจในองคกร 2.96 0.62 ปานกลาง 4 

ภาพรวม 2.81 0.43 ปานกลาง  

  

 3. ขอมูลประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานเดอะรอยัลเชียงใหมกอลฟคลับแอนดรีสอรท โดย

ภาพรวม มีระดับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานเดอะรอยัลเชียงใหมกอลฟคลับแอนดรีสอรท ใน

ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.89 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความรับผิดชอบในการ

ทํางานมีคาเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมาคือ ดานการมีมนุษยสัมพันธ  ดานความรอบรูและความสามารถในการ

เรียนรูงาน ดานความสามารถในการปรับตัว ดานคุณภาพของงาน ดานความสัมพันธทางสังคม ดาน

คาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม  และดานการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเน่ือง ดังแสดงในตารางที ่2 

 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานเดอะรอยัล

เชียงใหมกอลฟคลับแอนดรีสอรท 

ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน Mean S.D. การแปลผล ลําดับที่ 

1. คุณภาพของงาน 2.68 0.64 ปานกลาง 4 

2. ความรอบรูและความสามารถในการเรียนรูงาน 2.91 0.58 ปานกลาง 3 

3. ความสามารถในการปรับตัว 2.91 0.73 ปานกลาง 3 

4. ความรับผิดชอบในการทํางาน 3.39 0.79 ปานกลาง 1 

5. การพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเน่ือง 2.50 0.71 ปานกลาง 5 

6. การมีมนุษยสัมพันธ 2.97 0.65 ปานกลาง 2 



ภาพรวม 2.89 0.46 ปานกลาง  

4. เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานเดอะรอยัลเชียงใหมกอลฟคลับแอนดรี

สอรท จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา พนักงานที่มีอายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอ

เดือนที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอระดับประสิทธิภาพในการทํางานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานเดอะรอยัลเชียงใหมกอลฟคลับแอนด 

รีสอรท จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

ปจจัยสวนบุคคล คา t หรือ คา F P ผลการเปรียบเทียบ 

1. เพศ t = 0.39 0.70 ไมแตกตางกัน 

2. อาย ุ F = 4.177 0.017* แตกตางกัน 

3. สถานภาพ F = 1.319 0.27 ไมแตกตางกัน 

4. ระดับการศึกษา F = 4.400 0.001* แตกตางกัน 

5. รายได F = 3.302 0.039* แตกตางกัน 

6. อายุการทํางาน F = 1.438 0.234 ไมแตกตางกัน 

หมายเหตุ: * หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 5. ผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตในการทํางานที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน

เดอะรอยัลเชียงใหมกอลฟคลับแอนดรีสอรท จังหวัดเชียงใหม สามารถอธิบายความผันแปรของคุณภาพ

ชีวิตในการทํางานที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานเดอะรอยัลเชียงใหมกอลฟคลับแอนด

รีสอรท ไดรอยละ 40.30 (R2 = .403) และเมื่อพิจารณาอิทธิพลของตัวแปรตนแตละตัวกับประสิทธิภาพใน

การทํางานของพนักงานเดอะรอยัลเชียงใหมกอลฟคลับแอนดรีสอรท พบวา ปจจัยคุณภาพชีวิตในการ

ทํางาน ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน (β = 0.291) และดานความสัมพันธทางสังคม (β = 0.268) 

มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยปจจัยที่มีอิทธิพลสูง

ที่สุด ไดแก ปจจัยดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงานที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานมากที่สุด ดัง

แสดงรายละเอียดในตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 คาสถิติที่ใชพิจารณาความเหมาะสมของสมการถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปรโดยรวมของ

ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานเดอะรอยัลเชียงใหมกอลฟคลับแอนดรีสอรท 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 

standardized 

Coefficients 
t Sig. Tolerance Vif 

คาคงที่ 1.154 .187  6.178 .000   

ดานคาตอบแทนที่ .041 .056 .056 .738 .462 .604 1.656 



เหมาะสมและเปนธรรม 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 

standardized 

Coefficients 
t Sig. Tolerance Vif 

ดานสิ่งแวดลอมที่ถูก

สุขลักษณะและ

ปลอดภัย 

-.036 .050 -.065 -.733 .464 .451 2.218 

ดานการพัฒนา

ความสามารถของบุคคล 

-.005 .055 -.006 -.088 .930 .684 1.462 

ดานความกาวหนาและ

ความมั่นคงในงาน 

.059 .046 .089 1.286 .200 .727 1.376 

ดานความสัมพันธทาง

สังคม 

.168 .048 .268 3.471 .001* .588 1.699 

ระเบียบขอบังคับในการ

ปฏิบัติงาน 

.203 .052 .291 3.920 .000* .636 1.571 

ความสมดุลระหวาง

คุณภาพชีวิตการทํางาน 

.112 .061 .154 1.838 .068 .500 1.999 

ความภูมิใจในองคกร .051 .065 .069 .792 .430 .462 2.162 

R. = .635      R Square = .403      Adjust R Square = .375     F-ratio = 14.355(.000*) 

ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานเดอะรอยัลเชียงใหมกอลฟคลับแอนดรีสอรท 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

อภิปรายผล 

 

 1. ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเดอะรอยัลเชียงใหมกอลฟคลับแอนดรีสอรท 

จังหวัดเชียงใหม มีระดับความคิดเห็นโดยรวม คือ ปานกลาง ดานดานสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและ

ปลอดภัยมีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด คุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of Work Life) ตามทัศนะของ 

Huse and Cummings (1985) กลาววา คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึงความสอดคลองกันระหวางความ

พึงพอใจในงานกับประสิทธิผลขององคกรหรือประสิทธิผลขององคการ อันเน่ืองมาจากความผาสุกในงาน

ของผูปฏิบัติงาน เปนผลสืบเน่ืองมาจากการรับรูประสบการณในการทํางาน  สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐ

พร ฉายประเสริฐ (2557) ไดศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางานสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของ



โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี พบวา ความคิดเห็นระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานดานตางๆ มี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดานสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ทั้งน้ี

ในสวนของพนักงานของเดอะรอยัลเชียงใหมใหความสําคัญกับปองกันการแพรระบาดของโควิท 19 ที่มีผล

ตอสุขภาพรางกายของผูปฏิบัติงานภายในองคกร จึงตองมีการปฏิบัติตัวตามกฎระเบียบขอบังคับในการ

ปฏิบัติตนภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคดังกลาวอยางเครงครัด  

 2. ระดับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานเดอะรอยัลเชียงใหมกอลฟคลับแอนดรีสอรท 

จังหวัดเชียงใหม มีระดับประสิทธิภาพในการทํางานอยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ีพนักงานของเดอะรอยัล

เชียงใหมกอลฟคลับแอนดรีสอรท จังหวัดเชียงใหมน้ัน ไดใหความความสําคัญในดานความรับผิดชอบใน

การทํางานมากที่สุด จากแนวคิดของอีเมอรสัน (Harrington Emerson) (1913) : เอกวินิต พรหมรักษา (2555) 

ไดนําแนวคิดของ Emerson มาเสนอไวภายใตหัวขอทฤษฎีองคการและการจัดการเชิงกลยุทธชั้นสูงไวดังน้ี 

การนําเอาวิธีการจัดการแบบวิทยาศาสตรมาบริหารงานเพื่อปรับปรุงการจัดการกับประสิทธิภาพของคน 

โครงสรางและเปาหมายขององคกรเพื่อผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล โดยเนนการจัดสรรทรัพยากรและขจัด

ความสูญเปลา โดยใหกระทบกับประสิทธิภาพการใหบริการนอยที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของ กานตพิช

ชา กันทะเนตร (2559) ไดศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายบริการ โรงแรมแก

รนดสุขุมวิทกรุงเทพ พบวา  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายบริการ ประสิทธิภาพโดยรวม

อยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ีพนักงานมีความสามารถในการปรับตัวในการปฏิบัติงาน โดยมีการคํานึงถึง

คุณภาพของงาน และพรอมตอการที่จะพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเน่ือง รวมถึงดานการมีมนุษยสัมพันธ 

และมีความรับผิดชอบในการทํางาน  

 3. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานเดอะรอยัลเชียงใหมกอลฟคลับแอนดรี

สอรท จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา พนักงานเดอะรอยัลเชียงใหมกอลฟคลับแอนดรีสอรทที่มีปจจัย

สวนบุคคลดานอายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการ

ทํางานที่แตกตางกัน ซึ่งสามารถที่จะอภิปรายรายดานไดดังน้ี 

  ดานอายุของพนักงานที่ตางกันทําใหประสิทธิภาพในการทํางานแตกตางกันไปดวย จากผล

การศึกษา พบวา ดานคุณภาพของงาน และความรอบรูและความสามรถในการเรียนรูมีความแตกตางกัน 

ทั้งน้ีพนักงานที่มีอายุที่อยูระหวาง 20-30 ป มีประสิทธิภาพในการทํางานในทั้ง 2 ดานน้ีนอยกวาพนักงานที่มี

อายุระหวาง 31- 40 ป และ 41-50 ป แสดงใหเห็นวาพนักงานที่มีอายุมากกวายอมจะมีประสบการณในการ

ทํางานที่สูงกวาเขาใจในกระบวนการทํางานตามมาตรฐานที่ทางหนวยงานเปนผูกําหนด โดยนโยบายและ

แนวทางในการปฏิบัติงานของเดอะรอยัลเชียงใหมกอลฟคลับแอนดรีสอรท มีระเบียบและขอบังคับในการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ดังน้ัน ในสวนของประสิทธิภาพในการทํางานเฉพาะพนักงานที่มีอายุตางกัน สงผลตอ

ประสิทธิภาพในการทํางานที่แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐพร ฉายประเสริฐ (2557) ไดศึกษา

เร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางานสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี  

พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานอายทุี่แตกตางกันสงผลตอระดับประสิทธิภาพการทํางานตางกัน  



  ดานระดับการศึกษาของพนักงานที่ตางกันสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานที่ตางกัน โดย

พนักงานที่มีระดับการศึกษาต้ังแตระดับปริญญาตรีขึ้นไปจะมีประสิทธิภาพในการทํางานในทุกดานดีกวา

พนักงานที่มีการศึกษาต้ังแตระดับมัธยมศึกษาตอนปลายลงไป ซึ่งไดแก ดานคุณภาพของงาน ดานความรู

และความสามารถในการเรียนรู ดานการพัฒนาและการปรับปรุงอยางตอเน่ือง และดานการมีมนุษยสัมพันธ 

ที่พนักงานที่มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญาตรีและปริญญาตรีมีระดับที่มากกวา เน่ืองจากการทํางานในธุรกิจ

ภาคบริการอยางโรงแรมน้ัน บุคลากรตองมีความเขาใจในงานดานบริการซึ่งเปนงานที่ตองใชทักษะในการ

บริการที่เปนทั้งศาสตรและศิลป สอดคลองกับงานวิจัยของธนกร  กรวัชรเจริญ (2555) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่

สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมของพนักงาน บริษัท ควอลิต้ีเฮาส จํากัด (มหาชน) พบวา ระดับ

การศึกษาที่แตกตางกันน้ันจะสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมแตกตางกัน 

  ดานรายไดตอเดือน พนักงานที่มีรายไดตางกันสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานที่

แตกตางกัน ทั้งน้ีพนักงานที่มีรายไดตอเดือนที่อยูระหวาง 15,001 – 20,000 บาท มีประสิทธิภาพในการ

ทํางานที่สูงมากกวาพนักงานที่มีรายไดนอย โดยพนักงานจะมีรายไดมากหรือนอยยอมขึ้นอยูกับความรู 

ความสามารถ และความขยันในการทํางานตามแนวนโยบายการปฏิบัติงานที่ทางหนวยงานเปนผูกําหนด 

สอดคลองกับงานวิจัยของ กานตพิชชา กันทะเนตร (2559) ไดศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานฝายบริการ โรงแรมแกรนดสุขุมวิทกรุงเทพ เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานฝายบริการ จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตรแลว พนักงานฝายบริการที่มีรายไดตอ

เดือนตางกัน มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมแตกตางกัน โดยพนักงานที่มีรายได 15,000 

– 20,000. บาท มีประสิทธิภาพในการทํางานมีประสิทธิภาพมากกวาพนักงานที่มีรายไดแตกตางกันใน

ภาพรวม  

 4. ผลการทดสอบสมมติฐานคุณภาพชีวิตในการทํางานที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของ

พนักงานเดอะรอยัลเชียงใหมกอลฟคลับแอนดรีสอรท จังหวัดเชียงใหม ผลการทดสอบสมติฐานพบวา 

ความคิดเห็นคุณภาพชีวิตในการทํางานที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานมีความสัมพันธทางบวก พบวา 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน และดานความสัมพันธทางสังคม มี

อิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเดอะรอยัลเชียงใหมกอลฟคลับแอนดรีสอรท 

จังหวัดเชียงใหม  ทั้งน้ี Huse and Cumming (1980,p.35   อางอิงใน ภัคทิพภา ศรีสวาง,2551,หนา 28)   ไดให

ความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึงแนวทางที่คํานึงถึง 

คน และงาน เปนการที่ผูปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับของผูรวมงานที่ทํางานมีบรรยากาศของความเปนมิตร

ปราศจากการแบงพรรคแบงพวก ผูปฏิบัติงานไดรับการยอมรับและมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 

 

ขอเสนอแนะ 

 

ขอเสนอแนะในงานวิจัย 



 1.  คณะผูบริหารควรที่จะมีมาตรการในการจัดการสวัสดิการและอํานวยความสะดวกในการ

ประสานใหพนักงานเขาถึงการชวยเหลือจากทางภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของทางภาครัฐไดอยาง

ครบถวนเพื่อเปนการชวยรักษาระดับคุณภาพชีวิตไดอยางเพียงพอเปนการสรางความมั่นใจในการปฏิบัติงาน

ภายในองคกร 

 2. ผูบริหารและหัวหนาสวนงานตางๆ ควรมีการจัดใหมีการอบรมเสริมทักษะในการปฏิบัติงาน

อยางนอยปละ 1 คร้ัง เพื่อเปนการเสริมสรางทักษะในการทํางานที่ดีและปรับแนวทางการทํางานใหเขากับ

สถานการณที่เปลี่ยนไป 

 3. ทางคณะผูบริหารควรที่จะมีการกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ ขอบเขตของตําแหนงงาน และ

คุณสมบัติที่จําเปนในตําแหนงงาน โดยมีการกําหนดเกณฑการชี้วัดและมาตรฐานการทํางานที่ชัดเจน เพื่อให

พนักงานสามารถที่จะปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ  

 4. ทางคณะผูบริหารควรที่จะมีการสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ โดยการใชโอกาสพิเศษในการ

จัดกิจกรรมรวมกัน เชน งานประเพณียี่เปง หรือเทศกาลสงกรานต เพื่อเปนการเชื่อมความสัมพันธระหวาง

พนักงานและคณะผุบริหาร  

  5. ผูบริหารควรที่จะแสดงการตอบสนองตอการแสดงความคิดเห็นของพนักงานทั้งที่แบบที่เปน

ทางการและไมเปนทางการ ควรที่จะมีการเรียกผูจัดการและหัวหนางานไปรับฟงและทําความเขาใจในเหตุ

และผล เพื่อไปเผยแพรขอมูลที่ถูกตองใหกับพนักงานในระดับปฏิบัติงานไดเขาใจอยางถูกตองตรงกัน 

 6. คณะผูบริหารควรที่จะมีการจัดใหมีการสัมนากันภายในองคกรเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณใน

การทํางาน ในหัวขอการจัดการและการบริหารงานภายในหนวยงานแตละหนวย ปญหา และอุปสรรค 

เพื่อที่จะไดกอใหเกิดการเรียนรูในการแกใขปญหา และนําไปประยุกตใชในหนวยงานของตน  

 7. คณะผูบริหารควรมีการพิจารณาและสงเสริมบุคคลากรภายในเขาสูตําแหนงเปนการภายใน

องคกรกอนที่จะรับสมัครจากภายนอก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและความตองการของคณะผูบริหารดวย 

อยางไรก็ตามทางโรงแรมควรที่จะมีการสนับสนุนสงเสริมพนักงานของทางโรงแรมที่มีความรู

ความสามารถ และประสบการณไดมีโอกาสในการศึกษาที่สูงขึ้นเพื่อใหพนักงานดังกลาวไดนําความรู

ความสามารถมาใชในการปฏิบัติงานภายในองคกร ทําใหองคกรมีพนักงานที่มีความรูมีความสามารถที่มี

ความจงรักภักดีตอองคกรเขามาพัฒนาองคกรไดตรงกับความตองการและสามารถปฏิบัติงานรวมกับ

หนวยงานภายในองคกรไดเปนอยางดี 

 8. คณะผูบริการควรมีการกําหนดระเบียบขอบังคับตางๆในงานปฏิบัติงานใหชัดเจนตามแตละ

แผนก โดยอาจประชุมและเสนอใหกับหัวหนางานของแตละแผนกเพื่อรับทราบและนําไปใชรวมถึงควบคุม

พนักงานใหปฏิบัติตาม 

ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยคร้ังตอไป  

 1. เร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันในองคกรของเดอะรอยัลเชียงใหมกอลฟคลับ

แอนดรีสอรท จังหวัดเชียงใหม เพื่อศึกษาวา แรงจูงใจของพนักงานภายในองคกรมีผลตอความผูกพันตอ



องคกรที่ทํางานอยูหรือไม อยางไร โดยผลการศึกษาที่ไดรับสามารถนําไปใชในการวางแผนในการ

บริหารงานและบริหารบุคลากรใหสอดคลองกับแนวคิดและนโยบายขององคกรตอไป  

 2. ควรมีการศึกษาเร่ืองของบรรยากาศในองคกรที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน

ภายในองคกร ทั้งน้ีเน่ืองจากสถานการณในปจจุบันจากสถานการณการแพรระบาดของโควิท ทําใหองคกรมี

ความจําเปนในการพิจารณาปรับลดขนาดขององคกรใหสอดคลองกับสถานการณดานการทองเที่ยวที่มี

จํานวนนักทองเที่ยวนอลง ทําใหเกิดความวิตกกังวลของพนักงานในการทํางานทั้งน้ีอาจจะสงผลตอ

ประสิทธิภาพการทํางานที่กระทบตอองคกรได ผลการศึกษาที่ไดสามารถที่จะชวยใหคณะผูบริหารไดมีการ

พิจารณาเปนขอมูลเสริมในการตัดสินใจในการบริหาร รวมถึงการกําหนดนโยบายสําหรับองคกรตอไป 
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