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ABSTRACT
The objectives of this study were to identify types of work stress that
front-line employees of five-star hotels encounter, how work stress affects front-line
employees’ job performance, how front-line employees evaluate stress management
programs of their hotels if applicable, and how front-line employees cope with work
stress. Data were collected through 58 questionnaires and 15 key informant’s
interviews from five five-star hotels in Bangkok. The results showed that the major
work stress reported in hotels was related to the job and the guest. Moreover, most of
hotel staffs stated that work stress negatively influenced their job performance in both
task and contextual ways, such as inability to perform the job well and being
unmotivated to work. On the other hand, there was no report of stress management
programs in these hotels, however, there were activities like staff events and
knowledge/skill trainings provided to employees which were perceived to be effective
in reducing employees’ stress. Nonetheless, the highest scored practices were related
to work condition policies. Thus, it is suggested that hotel management should focus
on work stress caused by work characteristics. Furthermore, the implementation of
actual stress management programs should be carried out as well as skill/knowledge
trainings in order to reduce employees’ stress effectively.
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บทคัดย่อ
งานวิจยั ชินนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาชนิดของความเครี ยดเกียวกับงานทีพนักงานส่ วนหน้า
ของโรงแรมห้าดาวประสบ อีกทังเพือศึกษาผลกระทบของความเครี ยดเกียวกับงานต่อผลการปฎิบตั ิงาน
ของพนักงานส่ วนหน้า วิธีประเมินการจัดการความเครี ยดของโรงแรม และวิธีจดั การความเครี ยดเกียวกับ
งานของพนักงานส่ วนหน้า โดยเก็บข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถาม 58 ชุด และการสัมภาษณ์เชิงลึก 15 คน
จากพนักงานส่ วนหน้าของโรงแรมห้าดาวจํานวนห้าโรงแรมในกรุ งเทพฯ จากผลการวิจยั พบว่าความเครี ยด
เกียวกับงานส่ วนใหญ่มาจากตัวงานและผูใ้ ช้บริ การโรงแรม อีกทังพนักงานส่ วนมากรายงานว่าความเครี ยด
เกียวกับงานมีผลในทางลบต่อการปฎิบตั ิงานของพวกเขาทังในด้านตัวงานและสภาพแวดล้อมของงาน เช่น
การทีไม่สามารถปฎิบตั ิงานได้ดี หรื อรู ้สึกไม่มีแรงจูงใจในการทํางาน ในทางกลับกัน ไม่มีการรายงานว่า
โรงแรมไหนมีมาตรการจัดการความเครี ยดอย่างแท้จริ ง อย่างไรก็ตาม โรงแรมเหล่านีก็มีกิจกรรมต่างๆเช่น
การจัดงานสังสรรค์ให้พนักงาน และการฝึ กอบรมทักษะความรู ้ ซึ งได้รับการประเมินจากพนักงานว่ามี
ประสิ ทธิ ภาพในการความลดความเครี ยด แม้กระนัน ผลจากข้อมูลเชิงปริ มาณได้ชีให้พบว่านโยบายทีมี
ประสิ ทธิ ในการลดความเครี ยดมากทีสุ ดคือนโยบายทีเกียวกับสภาพแวดล้อมของงาน ดังนัน จากผลงาน
การวิจยั ครังนีมีขอ้ เสนอแนะว่า ทางโรงแรมควรเน้นจัดการลักษณะของตัวงานทีก่อให้เกิดความเครี ยดแก่
พนักงาน นอกจากนี ทางโรงแรมควรจะมีมาตรการจัดการความเครี ยดทีมีประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะนโน
บายทีช่วยส่ งเสริ มสภาวะงานให้ดีขึน รวมถึง การฝึ กอบรมต่างๆก็ควรมีการจัดอย่างต่อเนือง เพราะมีผลต่อ
ระดับความเครี ยดทีลดลง รวมถึงการปฎิบตั ิงานของพนักงานทีดีขึนด้วย
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