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บทคดัย่อ 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือหาแนวทางลดอัตราการเปล่ียนงานของพนักงานโรงแรม 5 ดาวย่านราช
ประสงค ์กรุงเทพมหานคร ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัคือพนกังานโรงแรมระดบั 5 ดาว ตาํแหน่งหัวหนา้งาน จาํนวน 5 คน จาก 5 
โรงแรมยา่นราชประสงค ์กรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
พนกังานโรงแรมในยา่นราชประสงคมี์อตัราการเปล่ียนงานในระดบัปานกลาง  และพบวา่ผลตอบแทนและสวสัดิการ
เป็นปัจจัยสําคญัประการหน่ึงในการเปล่ียนงาน ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัมีความคิดเห็นว่าเพ่ือลดอตัราการเปล่ียนงานของ
พนกังานโรงแรมควรให้ความสําคญัในดา้นของการส่ือสารขอ้มูลในองคก์รและการคดัเลือกพนักงานท่ีมีคุณสมบติัท่ี
เหมาะกบังานท่ีทาํเพ่ิมข้ึน มีการจดัโปรแกรมฝึกอบรมเก่ียวกบัการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหว่างชีวิต
ส่วนตวัและการทาํงานเพ่ือให้พนกังานมีคุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีดีข้ึน   นอกจากน้ีทางโรงแรมควรมีการนาํระบบพ่ี
เล้ียงมาใช ้   เน่ืองจากผลการศึกษาพบวา่ งานท่ีปฏิบติัโดยไดรั้บคาํแนะนาํจากพ่ีเล้ียงก่อให้เกิดประสบการณ์และความ
ชาํนาญไดม้ากท่ีสุดนอกจากนั้นผูบ้ริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรมีการส่งเสริมให้พนกังานเกิดความรักและผกูพนั
ต่อองคก์รใหค้วามเอาใจใส่พนกังานเพ่ิมข้ึน 

 
ABSTRACT 

 This study aims for guideline on decreasing staff turnover rates of five stars hotel in Ratchaprasong area in 
Bangkok. The survey was distributed to a sample group of 5 staff who works in supervisor level of hotel in the area. 
In-depth interview is the tools used in this research for data collection. The result of the study showed the decision to 
change the job in the medium for turnover rate. It also found that compensation and benefits are an important factor 
in turnover as well. The informant comments that communication within the organization and right candidate to 
qualify for the job is important, training program about promoting between work and personal life for employees. As 
well, organization should provide mentor program as the results showed that a practice that contributes to the 
experience and expertise at the highest level. Therefore, it should be encouraging staff's passion and commitment to 
the organization, more attention on employees, these are still assured executives and human resources to consider.    
 
 
 
คาํสําคญั: พนกังานโรงแรม ความพึงพอใจในงาน 
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บทนํา 
 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีความสําคญัต่อ
เศรษฐกิจของหลายประเทศเน่ืองจากนําเงินตราเข้า
ป ร ะ เท ศ จ าก นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว เป็ น จํ าน ว น ม าก  
กรุงเทพมหานครเป็นศูนยก์ลางธุรกิจของประเทศ จึงมี
นักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางมาเยือนมากเป็นอนัดับ
หน่ึงเม่ือเทียบกบัภูมิภาคต่างๆทัว่ประเทศ ในปี 2555 ท่ี
ผา่นมาเป็นปีทองของการท่องเท่ียวกรุงเทพฯเน่ืองจาก
มีหลายปัจจัยสําคญัท่ีเก้ือหนุน อาทิ ความเช่ือมั่นใน
การเดินทางท่องเท่ียวกรุงเทพฯ ท่ีกลับคืนมาในหมู่
นักท่องเท่ียวต่างชาติ เม่ือปราศจากภยัจากการชุมนุม
ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ  ประกอบกับการ
ขยายตัวของธุรกิจการบินต้นทุนตํ่าในภูมิภาคเอเชีย 
รวมทั้งการเพ่ิมเท่ียวบินตรงจากตลาดท่องเท่ียวสําคญั
ของไทยมากรุงเทพฯ  (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2556) 
สืบเน่ืองจากการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวทาํ
ใหมี้การขยายตวัและการแข่งขนัของธุรกิจโรงแรมเพ่ิม
มากข้ึนจากสถิติของการท่องเท่ียวในจังหวัดเขต
กรุงเทพมหานคร ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
ในปี 2552-2556 สามารถแสดงถึงความเปล่ียนแปลงท่ี
เพ่ิมข้ึนของนกัท่องเท่ียว มีผลใหธุ้รกิจบริการท่ีพกัและ
โรงแรมมีการแข่งขนัในดา้นต่างๆสูงข้ึนไม่ว่าจะเป็น
การใหบ้ริการและการพฒันาบุคลากร 
 จากขอ้มูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติในปี 
2555 ทั่วประเทศมีโรงแรมและท่ีพักจํานวนทั้ งส้ิน 
9,865 แห่ง ในจํานวนน้ี  ส่วนใหญ่ตั้ งอยู่ในภาคใต้
ประมาณร้อยละ 37.5 รองลงมาตั้ งอยู่ในภาคกลาง
ประมาณร้อยละ 24.4 โรงแรมและเกสต์เฮาส์ ท่ีตั้งอยู่
ในภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีประมาณ
ร้อยละ  19.5  และ11.7 ตามลําดับ  ส่วนท่ีตั้ งอยู่ใน
กรุงเทพมหานครมีสัดส่วนตํ่าสุดประมาณร้อยละ 6.9 
 สาํหรับผูเ้ขา้พกัในโรงแรมและเกสตเ์ฮาส์ใน
ปี 2554 มีจาํนวนทั้งส้ิน 93.8 ลา้นคน ในจาํนวนเขา้พกั
ในโรงแรมและเกสตเ์ฮาส์ในภาคใตม้ากท่ีสุด ประมาณ 
29.3 ลา้นคน หรือร้อยละ 31.2 รองลงมาเขา้พกัในภาค
กลางและกรุงเทพมหานครประมาณ 24.8 และร้อยละ 

18.9 ตามลาํดบั สร้างรายไดร้วมกวา่ 150,534 ลา้นบาท
ต่อปี 
 บุคลากรทาํงานในโรงแรมและเกสตเ์ฮาส์ทัว่
ประเทศมีจาํนวนทั้งส้ินประมาณ 265,906 คนโดยเป็น
คนทํางานท่ีไม่ได้รับค่าจ้างเงินอันได้แก่ นักศึกษา
ฝึกงานและผูจ้ดัการฝึกหัดประมาณ 10,248 คน หรือ
ร้อยละ 3.8 เป็นลูกจ้างหรือมีการจ้างงานประมาณ 
255,658 คน หรือร้อยละ 96.2 ซ่ึงในจาํนวนน้ี ส่วน
ใหญ่  (140,267 คนหรือร้อยละ 54.9) เป็นลูกจ้างท่ี
ปฏิบติังานโดยไม่ตอ้งใชเ้ทคนิค รองลงมาเป็นลูกจา้งท่ี
ใชเ้ทคนิคระดบักลางประมาณร้อยละ 31.4 ท่ีเหลือเป็น
ระดับรองหัวหน้าฝ่ายต่าง  ๆ  และระดับผู ้บ ริหาร
ประมาณ ร้อยละ 7.9 และร้อยละ 5.8 ตามลาํดบั เม่ือ
เปรียบเทียบจํานวนคนทํางานในแต่ละภาค  พบว่า 
โรงแรมและเกสตเ์ฮาส์ในภาคใตมี้คนทาํงานมากท่ีสุด
ประมาณ 97,760 คนหรือร้อยละ 36.8 ดา้นการจา้งงาน 
พบว่า โรงแรมในภาคใตมี้ลูกจา้งมากท่ีสุดคือ 94,603 
คน หรือร้อยละ 37.0 รองลงมาคือภาคกลาง มีลูกจา้ง
ประมาณ  63,838 คนหรือร้อยละ 25.0 สําหรับภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีลูกจา้งนอ้ยท่ีสุดคือ 15,964 คน 
หรือร้อยละ 6.2 
 งานดา้นการบริการจากการสํารวจภาวะการ
ทํางานของประชากรของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
พบว่า ผูท้าํงานดา้นโรงแรมและภตัตาคารเพิ่มข้ึนจาก 
ร้อยละ 6.3 ในปี 2549 เป็นร้อยละ 7.0 ในปี 2553 แม้
สัดส่วนการทํางานด้านน้ีจะน้อยเม่ือเทียบกับด้าน
เกษตรกรรมท่ีเป็นอาชีพหลกัของคนไทยแต่ก็นับเป็น
อาชีพท่ีทําเงินได้ไม่น้อย จากข้อมูลการสํารวจการ
ประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเ์ฮาส์ ของสํานกังาน
สถิติแห่งชาติพบวา่ ผูท่ี้ทาํงานดา้นน้ีมีรายไดใ้นแต่ละปี
เพ่ิมข้ึนดว้ยเช่นกนัโดยเพิ่มข้ึนจาก 14.5 ลา้นบาทในปี 
2546 เป็น 27.5 ลา้นบาทในปี 2552 (สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2555)  

บริษทัฮิววิทแอสโซซิเอทส์  (ประเทศไทย) 
จํากัด ซ่ึงเป็นองค์กรระดับโลกท่ีให้ค ําปรึกษาด้าน
ทรัพยากรมนุษย ์รายงานวา่ในปี 2553 ตวัเลขประมาณ
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การอัตราการลาออกจากงาน  (Turnover Rate) ของ
ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยจะอยูท่ี่ร้อยละ 15 ถึงร้อย
ละ 21 ซ่ึงเป็นอตัราท่ีค่อนขา้งสูงเม่ือเปรียบเทียบกับ
อุตสาหกรรมอ่ืนๆท่ีเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 8   

ส่ีแยกราชประสงค ์กรุงเทพมหานครเป็นจุด
ศูนยก์ลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร เป็นจุดตดัของ
ถนนเพลินจิตและถนนราชดาํริ เป็นยา่นธุรกิจการคา้ท่ี
สําคญัทั้งในดา้นการท่องเท่ียว และเศรษฐกิจการคา้ท่ี
สามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้เขา้มาใชบ้ริการไดถึ้งวนั
ละประมาณ 250,000 คนต่อวนั รวมทั้ งยงัเป็นพ้ืนท่ี
สําคัญท่ีชาวต่างชาติหลายประเทศเข้ามาดาํเนินงาน
และติดต่อเจรจาธุรกิจ ดังนั้ นการเติบโตของธุรกิจ
โรงแรมในย่านน้ีจึงเพ่ิมข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัโดยเฉพาะ
ธุรกิจโรงแรม 5 ดาวซ่ึงตอ้งการแรงงานท่ีมีคุณภาพสูง
จํานวนมาก  ข้อ มูลของกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน ได้กล่าวถึงปัญหาการขาดแคลน
แรงงานในธุรกิจโรงแรมวา่โรงแรมมีการขยายตวัร้อย
ละ 3-5 ต่อปี ทาํให้บุคลากรในการทาํงานขาดแคลน 
ซ่ึงนักศึกษาจบใหม่สาขาการโรงแรมในแต่ละปีก็มี
จาํนวนกว่า 10,000 คน แต่เข้าสู่ธุรกิจโรงแรมไม่ถึง
ร้อยละ 50 การเติบโตของธุรกิจโรงแรมทาํให้ความ
ตอ้งการบุคลากรท่ีมีพื้นฐานความรู้ ความชาํนาญใน
ด้านงานบริการเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วซ่ึงแรงงานท่ีมี
ประสบการณ์ก็มีทางเลือกท่ีจะทาํงานในโรงแรมท่ีให้
ผลตอบแทนสวสัดิการท่ีดีกว่าอาทิ ค่าบริการ (Service 
Charge) สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล และ
ส่วนสมทบของนายจา้งในกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เป็น
ต้นซ่ึงส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนแรงงานในธุรกิจ
โรงแรม 5 ดาวย่านราชประสงค์อย่างมากและมีอตัรา
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปีระหว่างปี 2555 – 2557 ขอ้มูล
โดยอ้างอิงจากการโทรศัพท์สอบถามข้อมูลแผนก
ทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 โรงแรม 
 การลดอตัราการหมุนเวียนเปล่ียนงานของ
บุคลากรจึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลในโรงแรมเพราะการหมุนเวยีนเปล่ียน
งานของบุคลากรโรงแรมนั้นส่งผลกระทบต่อองค์กร

คือ ต้องสูญเสียงบประมาณในการสรรหา คัดเลือก 
ฝึกอบรม และพฒันาบุคลากรเพ่ือรักษาระดบัมาตรฐาน
การให้บริการท่ีดีของโรงแรม  รวมทั้ งยงัส่งผลให้
ขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีมีอยูเ่ดิมนั้น ชะงกั เสียระบบ 
ขาดความต่อเน่ือง และประสิทธิภาพการทาํงานลดลง 
(ปกรณ์, 2555)  
 การศึกษาสาเหตุและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เปล่ียนงานของพนกังานจะทาํให้ไดแ้นวทางการแกไ้ข
และป้องกนัปัญหาดงักล่าวเพ่ือลดอตัราการเปล่ียนงาน
ซ่ึงเป็นปัญหาและอุปสรรคของสถานประกอบการ
รวมถึงทาํให้องค์กรสามารถพฒันาระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
รักษาบุคลากรให้ยงัคงทํางานอยู่กับองค์การต่อไป 
(ปกรณ์, 2555) 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราการ
เป ล่ียนงานของพนักงานโรงแรม  5  ดาวย่านราช
ประสงค ์กรุงเทพมหานคร 
  2. เพ่ือเสนอแนวทางการลดอตัราการเปล่ียน
งานของพนักงานโรงแรม  5 ดาวย่านราชประสงค ์
กรุงเทพมหานคร 
 
วธีิการวจิัย 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใช้สัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) ในการเกบ็ขอ้มูล   
 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั 
 ผูใ้หข้อ้มูลหลกัคือ พนกังานตาํแหน่งหวัหนา้
งานของโรงแรมระดับ  5 ดาวในย่านราชประสงค ์
กรุงเทพมหานคร จาํนวน 5 คน 
  
เคร่ืองมือเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด
กรอบแนวคิดจากเน้ือหาทฤษฎีเพ่ือเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง ท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยคาํถามมี 4 ส่วนไดแ้ก่ 
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 ส่วนท่ี  1 เป็นแบบสัมภาษณ์รายละเอียด
เก่ียวกบัคุณลกัษณะและความสามารถส่วนบุคคลของ
ผู ้ให้ข้อมูล ได้แก่เพศอายุ อายุงานระดับการศึกษา 
สถานภาพการสมรส และความสมดลของชีวิตการ
ทาํงานและชีวติส่วนตวั 
 ส่ วน ท่ี  2 เป็นแบบสัมภาษณ์ เร่ืองปัจจัย
แวดลอ้มภายในองคก์รปัจจยัจูงใจในสถานทาํงาน ดา้น
คุณภาพชีวิตในการการทาํงาน ลกัษณะระบบงานใน
องคก์รไดแ้ก่ งานท่ีรับผิดชอบงานท่ีทา้ทาย การมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานโอกาส 
 ส่ วน ท่ี  3 เป็ น แบ บ สั ม ภ าษ ณ์ ใน ส่ วน
รายละเอียดเก่ียวกับการปัจจัยแวดล้อมและการ
ตดัสินใจเปล่ียนงานของพนกังานโรงแรม 
 ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสัมภาษณ์ในส่วนเก่ียวกบั
ก าร ปั จจัย แ วดล้อ ม  เช่ น  หั วห น้ างาน  โอก าส 
ความก้าวหน้าสวสัดิการผลตอบแทนและข้อเสนอ
อ่ืนๆ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ส่วนที ่1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 
 ผู ้ให้ข้อ มูลหลัก  มีอายุระหว่าง  36-45  ปี 
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการ
ทํางานโรงแรมมาไม่น้อยกว่า 5-10 ปี ซ่ึงส่วนใหญ่
ทาํงานอยูใ่นส่วนปฏิบติัการส่วนหนา้ 
 ส่วนที่ 2 เป็นการสัมภาษณ์เก่ียวกบัปัจจยัจูง
ใจในสถานท่ีทาํงานและคุณภาพชีวติในการการทาํงาน 

ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัมีความคิดเห็นว่าโรงแรมท่ี
ตนทํางานมีสภาพแวดล้อม  และคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานในระดบัดีมาก แต่โรงแรมควรให้ความสําคญั
กับการส่ือสารข้อมูลในองค์กรและการคัดเลือก
พนกังานท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบังานท่ีทาํมากข้ึน    
ควรมีการจดัโปรแกรมฝึกอบรมเก่ียวกบัการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต และความสมดุลระหวา่งชีวิตส่วนตวัและ
การทาํงานแก่พนักงาน ในดา้นการทาํงานนั้ น   ผูใ้ห้
ขอ้มูลมีความเห็นวา่ตนไดรั้บความรับผิดชอบในงานท่ี

เหมาะสมกับตําแห น่ ง  และงาน ท่ีป ฏิบั ติอยู่นั้ น
ก่อใหเ้กิดประสบการณ์และความชาํนาญ  

ส่ ว น ที่ 3 เป็ น แ บ บ สั ม ภ าษ ณ์ ใน ส่ วน
รายละเอียดเก่ียวกับการปัจจัยแวดล้อมและการ
ตดัสินใจเปล่ียนงานของพนกังานโรงแรม  

พบว่า ฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้ความเอาใจใส่
พนักงานเป็นอย่างดี  และตนมีความภาคภูมิใจใน
องคก์รและรู้สึกวา่มีหนา้ท่ีท่ีมีบทบาทสาํคญัในองคก์ร 
รูปแบบการจดัการบริหารในองคก์ร ผลตอบแทนและ
สวสัดิการเป็นปัจจัยสําคัญในการเปล่ียนงาน เพ่ือน
ร่วมงานและหัวหนา้งานเป็นหัวใจสาํคญัในการทาํงาน 
การเปล่ียนงานของพนักงานมีผลกระทบต่อคุณภาพ
การบริการ การส่ือสารภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ 
องค์กรมีจํานวนพนักงานท่ีพอเพียงกับปริมาณงาน    
และคิดว่าพนักงานมีความคิดท่ีจะเปล่ียนงาน อยู่ใน
ระดบัปานกลาง 
 ส่วนที่ 4 เป็นแบบสัมภาษณ์ในส่วนเก่ียวกบั
ปัจจัยแวดล้อม  เช่น  หัวหน้างาน  ความก้าวหน้า
สวสัดิการผลตอบแทนและขอ้เสนออ่ืนๆ 
 พบวา่ปัจจยัจูงใจการทาํงานกบัโรงแรมนั้นๆ
ไดแ้ก่ โอกาสความกา้วหน้าการมีส่วนรับผิดชอบงาน
ด้านอ่ืนๆนอกเหนือจากงานท่ีปฏิบัติอยู่ ด้านผูน้ําใน
องค์กรพบว่าส่ิงท่ีผู ้ให้ข้อมูลให้ความสําคัญ  ได้แก่ 
ผูบ้ังคบับัญชามีความยุติธรรมและปฏิบัติอย่างเสมอ
ภาค เท่าเทียมกัน ส่งผลให้เกิดความร่วมมือและการ
ยอมรับ  และผู ้บังคับบัญชาให้ความคุ้มครองและ
รับผดิชอบงานท่ีมอบหมายใหป้ฏิบติั  
 ด้านสวัสดิการผลตอบแทน  พบว่า  ผู ้ให้
ขอ้มูลเห็นวา่มีความสําคญัต่อการตดัสินใจเปล่ียนงาน
มาก    โดยเฉพาะความรู้สึกมั่นคงในการประกอบ
อาชีพ 
 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 
 การศึกษาแนวทางการลดอัตราการเปล่ียน
งานของพนักงานโรงแรม  5 ดาวย่านราชประสงค ์
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กรุงเทพมหานครในดา้นคุณภาพชีวติในการการทาํงาน
พบว่าสภาพแวดลอ้มในท่ีทาํงานของโรงแรมนั้นดีอยู่
แลว้ ส่ิงท่ีโรงแรมควรให้ความสําคญัมากข้ึนคือการ
ส่ือสารข้อมูลในองค์กรท่ี ดี  เช่น  เพ่ิมช่องทางการ
ส่ือสารกบัพนักงาน  เปิดโอกาสให้พนักงานไดแ้สดง
ความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการกาํหนดกลยทุธ์ของ
โรงแรมเพ่ิมข้ึน 

ส่ิงท่ีควรให้ความสําคญัเพ่ิมข้ึนอีกประการ
หน่ึงคือ การคดัเลือกพนกังานท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะกบั
งาน  โดยกาํหนดเกณฑ์ท่ีเหมาะสม และมีขั้นตอนท่ี
ทดสอบคุณสมบติัท่ีดี  
 เน่ืองจากงานบริการในโรงแรม 5 ดาวส่วน
ใหญ่เปิดบริการตลอด  24 ชั่วโมงโดยไม่มีวนัหยุด
ปัจจยัแรงงานมีสัดส่วนท่ีสูงและมีความสาํคญัต่อธุรกิจ
โรงแรม จึ ง เป็ น ก ารส มควร ท่ี ต้อ ง พิ จ ารณ าให้
ความสําคญัต่อความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการทาํงาน
ของพนักงาน เช่น ความยืดหยุ่นในการทํางาน การ
ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยูท่ี่ดีของพนกังานและ
ครอบครัวการลาหยุดงานเพ่ือกิจจาํเป็นของครอบครัว 
เป็นตน้ ควรมีการจดัโปรแกรมฝึกอบรมเก่ียวกบัการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสมดุลระหว่างชีวิต
ส่วนตัวและการทํางานเพ่ิม ข้ึนเพ่ือให้พนักงานมี
คุณภาพชีวติในการทาํงานท่ีดี 

นอกจากนั้นทางโรงแรมควรมีการนาํระบบพ่ี
เล้ียงในการทาํงานมาใช ้   เน่ืองจากผลการศึกษาพบวา่ 
งานท่ีปฏิบติัโดยไดรั้บคาํแนะนาํจากพ่ีเล้ียงก่อให้เกิด
ประสบการณ์และความชาํนาญไดม้ากท่ีสุด 

สาํหรับดา้นโอกาสความกา้วหนา้นั้นโรงแรม
ควรมีการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนรับผิดชอบงาน 
ด้านอ่ืนๆนอกเหนือจากงานท่ีปฏิบัติอยู่ เน่ืองจาก
พนกังานเห็นวา่เป็นโอกาสความกา้วหนา้ในการทาํงาน  
สอดคลอ้งกบั Mowday, Porter, and Steers (อา้งถึงใน 
สันติ, 2550. หน้า 18.) ว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ผูกพนัต่อองค์การ คือ ลกัษณะงานท่ีทาํ (Job or Role-
related) ได้ แ ก่  ค ว าม สํ าคัญ ข อ งลัก ษณ ะงาน ท่ี
รับผิดชอบ  งาน ท่ีท้าทาย  การมี ส่วน ร่วมในการ

บริหารงาน โอกาสความกา้วหนา้ ความมีอิสระในการ
ทาํงาน ลว้นส่งผลต่อความผกูพนัในองคก์ร 
 ด้านลักษณะความเป็นผู ้นําในองค์กรนั้ น
ผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีความยุติธรรมและปฏิบติัอยา่งเสมอ
ภาค เท่าเทียมกนั จะส่งผลให้เกิดความร่วมมือและการ
ยอมรับ  รวมถึงผูบ้ ังคบับัญชาตอ้งให้ความคุม้ครอง
และรับผิดชอบงานท่ีมอบหมายให้พนักงานปฏิบัติ
ผู ้บ ริหารระดับสูงจึงควรคัดเลือกหัวหน้างานท่ี มี
คุณลกัษณะดงักล่าว  เพ่ือให้พนักงานมีความรู้สึกท่ีดี  
และตั้งใจทาํงาน  ส่งผลให้อตัราการเปล่ียนงานลดลง
ได ้

สําหรับดา้นสวสัดิการผลตอบแทนโรงแรม
ให้ความรู้สึกมัน่คงในการประกอบอาชีพแก่พนักงาน
ในระดบัมาก  โรงแรมท่ีใหส้วสัดิการและผลตอบแทน
ท่ีดีย่อมทาํให้พนักงานพึงพอใจและไม่อยากยา้ยงาน 
สอดคล้อ งกับ  Cooper 1958, pp. 31-33 อ้ าง ถึ งใน
(กฤษฎาธาร, 2552) กล่าวถึงความตอ้งการของบุคลากร
ในการทาํงานไวห้ลายประการไดแ้ก่ ทาํงานท่ีเขาสนใจ 
อุปกรณ์ ท่ี ดีสําห รับการทํางาน  ค่าจ้างเงินเดือนท่ี
ยติุธรรม โอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
 นอกจากปัจจยัภายในต่างๆท่ีไดก้ล่าวมาแลว้
นั้นองค์กรควรคาํนึงถึงปัจจยัภายนอกในดา้นต่างๆซ่ึง
อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเป ล่ียนงานของ
พนักงานได้ เช่น  ความไม่สงบทางการเมืองและ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม
(สาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 
2553) นัก ท่องเท่ี ยวมีพฤติกรรมการท่องเท่ี ยว ท่ี
เปล่ียนไป  เช่นมีระยะเวลาการเข้าพักจํานวนคืนท่ี 
นอ้ยลง ทาํให้โรงแรมมีจาํนวนลูกคา้เขา้พกันอ้ยลง ซ่ึง
ทาํให้รายไดข้องโรงแรมลดลงดว้ย ซ่ึงก็หมายความว่า
รายได้จาก  Service charge ของพนักงานลดลงแต่
พนักงานก็ย ังคงต้องรักษามาตรฐานการบ ริการ
เหมือนเดิม 
 การปรับธุรกิจให้รองรับการให้บริการกลุ่ม
ลูกค้ารายวัน ท่ี มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน  ซ่ึ งก็ทําให้ มี
ผูป้ระกอบการ Service Apartment ท่ีมีการบริการอยา่ง
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ครบวงจรเหมือนโรงแรม 5 ดาว ทาํใหก้ารขยายตวัของ
ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทขาดการเตรียมพร้อมด้าน
แรงงานส่งผลให้เกิดภาวการณ์ขาดแคลนแรงงานท่ีมี
คุณภาพและประสบการณ์ความตอ้งการแรงงานท่ีสูง
เป็นการสร้างอาํนาจต่อรองให้แก่แรงงานท่ีมีน้อยกว่า
ความตอ้งการ ทาํให้อตัราการเปล่ียนงานของแรงงาน
ในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทท่ีผ่านมาจะอยูใ่นอตัราท่ี
สูงเน่ืองจากเกิดมีการซ้ือตวับุคลากรจากโรงแรม 5 ดาว
ท่ีมีคุณภาพและประสบการณ์เพ่ือไปบริหารงานให้ได้
รูปแบบการจดัการอยา่งโรงแรม  5 ดาว หรือแมก้ระทัง่
ต้องยอมใช้แรงงานท่ีไม่มีคุณสมบัติตรงตามความ
ต้องการเพื่ อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทําให้ ส่งผลต่อ
คุณภาพงานบริการ 
 ในขณะเดียวกันการปฏิบัติตามข้อตกลง 
ASEAN Economic Community (AEC) ท่ีจะมีข้ึน ดา้น
แรงงานไทยในธุริกจโรงแรมนั้ นยงัขาดทักษะการ
ส่ือสารดา้นภาษาต่างประเทศและการเลือกปฏิบติังาน
ซ่ึงอาจจะทาํให้มีการจา้งแรงงานต่างชาติท่ีปฏิบติัตาม
กฎหมาย เช่น แรงงานชาวพม่า แรงงานชาวกัมพูชา
แรงงานชาวฟิลิปปินส์ เป็นตน้ ซ่ึงแรงงานต่างชาติส่วน
ใหญ่จะทาํงานท่ีเน้นการใช้แรงงานในส่วนของการ
ปฏิบัติงานโดยไม่เลือกงาน  หรือต่างชาติท่ีมีความ
ไดเ้ปรียบทางดา้นภาษาต่างประเทศก็สามารถทาํงาน
ในส่วนหน้าท่ีต้องติดต่อกับแขกโดยตรงได้ กลุ่ม
แรงงานต่างชาติน้ีไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุนค่าแรงตํ่าและมี
แรงงานจาํนวนมากแต่ส่วนใหญ่ยงัเป็นแรงงานทกัษะ
ระดับล่างซ่ึงอาจจะยงัส่งผลกระทบไม่มากในธุรกิจ
การโรงแรมท่ีตอ้งการประสบการณ์และความชาํนาญ
แต่โรงแรมและรีสอร์ทขนาดใหญ่ก็ไม่ควรมองขา้ม
ปัญหาท่ีอาจส่งผลกระทบต่อพนักงานโรงแรม 5 ดาว
ในอนาคต 
 สาํหรับการตดัสินใจเปล่ียนงานของพนกังาน
โรงแรมนั้ นผลการศึกษาพบว่า ความคิดท่ีจะเปล่ียน
งาน อยูใ่นระดบัปานกลาง ถึงแมว้า่จะอยูใ่นขั้นท่ีไม่สูง
มากนัก แต่ทั้งน้ีผูบ้ริหารไม่ควรน่ิงนอนใจ ควรมีการ

ส่งเสริมให้พนกังานเกิดความรักและผูกพนัต่อองคก์ร
มากข้ึน 
 ฝ่ายบริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรให้
ความเอาใจใส่พนักงาน อีกทั้ งยงัพบว่าผลตอบแทน
และสวัสดิการเป็นปัจจัยสําคัญในการเปล่ียนงาน 
เช่นกนั โดยองค์กรจะตอ้งรักษาให้พนักงานนั้นคงอยู่
กบัองคก์รใหน้านท่ีสุด เน่ืองจากการท่ีพนกังานลาออก
นั้นยอ่มส่งผลกระทบในหลายๆ ดา้นตามมา สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของมอบเล่ห์และคณะ (Mobley, 1982) ท่ี
มองว่าการเปล่ียนงานของพนักงานนั้นส่งผลกระทบ
ต่อองค์กรในด้านของการส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายทั้ ง
ทางตรงและทางออ้มหากคนท่ีลาออกเป็นผูท่ี้มีความ
ชาํนาญหรือมีความสามารถสูงก็จะถูกผลกระทบจาก
ต่อการปฏิบติั งานขององคก์ารและอาจทาํใหม้าตรฐาน
การบริการของโรงแรมลดลง  
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