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การวิจยั เรื่ องแนวทางการลดอัตราการเปลี่ยนงานของพนักงานโรงแรม 5 ดาว ย่านราช
ประสงค์ กรุ งเทพมหานคร มีว ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลกระทบต่ ออัตราการหมุน เวียน
เปลี่ ยนงานของพนัก งาน ศึ ก ษาผลกระทบของอัต ราการเปลี่ ยนงานของพนัก งานต่ อคุ ณ ภาพ
การบริ การ และเสนอแนะแนวทางเพื่อลดอัตราการหมุนเวียนเปลี่ยนงานของพนักงาน โดยศึกษากับ
พนักงานระดับปฏิบตั ิการและหัวหน้างานขึ้นไป จํานวน 350 คน จากทุกแผนกทั้ง 5 โรงแรม ย่าน
ราชประสงค์ การศึก ษาวิจ ัยครั้ งนี้ ผูศ้ ึ ก ษาได้ ออกแบบแบบสอบถาม (Questionnaire) สําหรั บ
พนักงานระดับปฏิบตั ิการและหัวหน้างาน และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) สําหรับ
พนักงานระดับผูจ้ ดั การแผนกโรงแรมที่กาํ ลังจะลาออกโดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Information) คือ
พนักงานระดับผูจ้ ดั การแผนกในส่วนงานต่างๆ พนักงานโรงแรม5 ดาว ย่านราชประสงค์ มีอตั รา
การเลี่ยนงานในระดับปานกลาง และพบว่าปั จ จัยหลัก 5 ด้าน ที่ส่งผลกระทบต่อการหมุน เวียน
เปลี่ย นงานของพนัก งานโรงแรมได้แก่ ภาพลัก ษณ์ข ององค์ก ร ความผูก พันและทัศนคติ ที่ดี ต่ อ
องค์ก ร คุ ณ ภาพชี วิต ในการทํางาน ผูน้ ํามี มนุ ษ ย์สัมพัน ธ์แ ละความยุติ ธ รรม ผลตอบแทนและ
สวัสดิการ และพบว่าการพัฒนาคุณภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และการคัดเลือกพนักงานเป็ นปั จจัย
สํา คัญ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพการบริ การ ผูใ้ ห้ข ้อ มูล หลัก มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า เพื่ อ ลดอัต รา
การเปลี่ยนงานของพนักงานโรงแรม ควรให้ความสําคัญในด้านของการสื่อสารข้อมูลในองค์กรและ
การคัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติที่เหมาะกับการทํางานเพิ่มขึ้น มีการจัดโปรแกรมอบรมเกี่ยวกับ
เสริ มสร้างคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทํางาน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานที่ดีข้ ึน นอกจากนี้โรงแรมควรมีการนําระบบพี่เลี้ยงมาใช้เนื่ องจากผลการศึกษา
พบว่า งานที่ปฎิบตั ิโดยได้รับคําแนะนําจากพี่เลี้ยงก่อให้เกิดประสบการณ์และความชํานาญได้มาก
ที่สุด นอกจากนั้นผูบ้ ริ หารและทรัพยากรบุคคลควรมีการส่ งเสริ มให้พนัก งานเกิดความรั กและ
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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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