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 การวิจยัเร่ืองแนวทางการลดอตัราการเปล่ียนงานของพนักงานโรงแรม 5 ดาว ย่านราช

ประสงค์ กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่ออตัราการหมุนเวียน

เปล่ียนงานของพนักงาน ศึกษาผลกระทบของอตัราการเปล่ียนงานของพนักงานต่อคุณภาพ        

การบริการ และเสนอแนะแนวทางเพ่ือลดอตัราการหมุนเวียนเปล่ียนงานของพนกังาน โดยศึกษากบั

พนกังานระดบัปฏิบติัการและหวัหนา้งานข้ึนไป  จาํนวน 350 คน จากทุกแผนกทั้ง 5 โรงแรม ย่าน

ราชประสงค์ การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผูศึ้กษาได้ออกแบบแบบสอบถาม (Questionnaire) สําหรับ

พนกังานระดบัปฏิบติัการและหัวหน้างาน และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) สาํหรับ

พนกังานระดบัผูจ้ดัการแผนกโรงแรมท่ีกาํลงัจะลาออกโดยผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Information) คือ

พนกังานระดบัผูจ้ดัการแผนกในส่วนงานต่างๆ พนักงานโรงแรม5 ดาว  ย่านราชประสงค์ มีอตัรา

การเล่ียนงานในระดบัปานกลาง และพบว่าปัจจยัหลกั 5 ดา้น ท่ีส่งผลกระทบต่อการหมุนเวียน

เปล่ียนงานของพนักงานโรงแรมได้แก่ ภาพลกัษณ์ขององค์กร ความผกูพนัและทัศนคติท่ีดีต่อ

องค์กร  คุณภาพชีวิตในการทํางาน  ผูน้ ํามีมนุษยส์ัมพนัธ์และความยุติธรรม ผลตอบแทนและ

สวสัดิการ และพบว่าการพฒันาคุณภาพบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง และการคดัเลือกพนักงานเป็นปัจจยั

สําคัญท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการ  ผูใ้ห้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นว่าเพ่ือลดอัตรา           

การเปล่ียนงานของพนกังานโรงแรม ควรใหค้วามสาํคญัในดา้นของการส่ือสารขอ้มลูในองคก์รและ

การคดัเลือกพนกังานท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะกบัการทาํงานเพิ ่มข้ึน มีการจดัโปรแกรมอบรมเก่ียวกบั

เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตวัและการทาํงาน เพ่ือให้พนักงานมีคุณภาพ

ชีวิตในการทาํงานท่ีดีข้ึน นอกจากน้ีโรงแรมควรมีการนาํระบบพ่ีเล้ียงมาใชเ้น่ืองจากผลการศึกษา

พบว่า งานท่ีปฎิบติัโดยไดรั้บคาํแนะนาํจากพ่ีเล้ียงก่อใหเ้กิดประสบการณ์และความชาํนาญไดม้าก

ท่ีสุด นอกจากนั้นผูบ้ริหารและทรัพยากรบุคคลควรมีการส่งเสริมให้พนักงานเกิดความรักและ  

ความผกูพนัต่อองคก์ร ใหค้วามเอาใจใส่พนกังานมากข้ึน 
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 This study aims to guideline on decreasing staff turnover rates of five star hotels in 

Ratchaprasong area in Bangkok. The tool used in this research for data collection, the survey was 

distributed to a sample group of staff who works in rank & file and supervisor level. In-depth 

interview for group of manager’s level who desire to resigned from the hotel of the area. The 

result of the study showed the decision to change the job was in the medium for turnover rate. It 

also found that image of organization, employee engagement, work life balance, fairness and 

compensation and benefit were the most important factors in turnover, As well staff development 

plan and recruitment qualification effect service quality. The informant comments that affective 

communication, selective of the right candidate, promotes training session in work life balance. 

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 passion and commitment, more attention on staff detail, there are still assured 

executives and human resources to consider in order to decrease staff turnover rate for five stars 

hotel in Rachaprasong area.         
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