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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
อุต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วมี ค วามสํา คัญต่ อเศรษฐกิ จ ของหลายประเทศทั ่ ว โลก
เนื่องจากนําเงินตราเข้าประเทศจากนักท่องเที่ยวเป็ นจํานวนมาก กรุ งเทพมหานครเป็ นศูนย์กลาง
ธุร กิ จ ของประเทศ จึ งมีนัก ท่ องเที่ ยวต่ างชาติ เดิ นทางมาเยื อนมากเป็ นอัน ดับหนึ่ ง เมื่อเที ยบกับ
ภูมิภาคต่างๆ ทัว่ ประเทศ ในปี 2555 ที่ ผ่านมาเป็ นปี ทองของการท่องเที่ยวกรุ งเทพฯ เนื่ องจากมี
หลายปัจจัยสําคัญที่เกื้อหนุน อาทิ ความเชื่อมัน่ ในการเดินทางท่องเที่ยวกรุ งเทพฯ ที่กลับคืนมาใน
หมู่นกั ท่องเที่ยวต่างชาติ เมื่อปราศจากภัยจากการชุมนุมทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ประกอบกับ
การขยายตัว ของธุร กิ จการบิ นต้นทุ น ตํ่า ในภูมิภ าคเอเชี ย รวมทั้งการเพิ่ มเที่ ยวบิน ตรงจากตลาด
ท่องเที่ ยวสําคัญของไทยมากรุ งเทพฯ (ศูน ย์วิจ ัยกสิ ก รไทย, 2556) สื บเนื่ องจากการเติ บโตของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทําให้มีการขยายตัวและการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมเพิ่ มมากขึ้นจากสถิติ
ของการท่องเที่ยวในจังหวัดเขตกรุ งเทพมหานคร ของการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยในปี 25522556 สามารถแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงที่เพิ่ มขึ้นของนักท่องเที่ยวมีผลให้ธุรกิจบริ การที่พกั และ
โรงแรมมีการแข่งขันในด้านต่างๆ สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็ นการให้บริ การและการพัฒนาบุคลากร
จากข้อมูลจากสํานักงานสถิติ แห่ งชาติ ในปี 2555 ทั ่ ว ประเทศมีโรงแรมและที่ พกั
จํานวนมาก ผลการสํารวจพบว่าโรงแรมและเกสต์เฮาส์ทวั ่ ประเทศมีท้ งั สิ ้ น 9,865 แห่ งในจํานวนนี้
ส่วนใหญ่ต้ งั อยูใ่ นภาคใต้ประมาณร้อยละ 37.5 รองลงมาตั้งอยูใ่ นภาคกลางประมาณ ร้อยละ 24.4
โรงแรมและเกสต์เฮาส์ที่ต้ งั อยู่ในภาคเหนื อและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อมีประมาณร้อยละ 19.5
และ 11.7 ตามลําดับส่วนที่ต้ งั อยูใ่ นกรุ งเทพมหานครมีสดั ส่วนตํ่าสุดประมาณร้อยละ 6.9 มีผเู้ ข้าพัก
จํานวน 93.8 ล้านคน รายได้รวมกว่า 150,534 ล้านบาทต่อปี
บุคลากรทํางานในโรงแรมและเกสต์เฮาส์ทวั ่ ประเทศมีจาํ นวนทั้งสิ ้ นประมาณ265,906 คน
โดยเป็ นคนทํางานที่ไม่ได้รับ เงิน ค่ าจ้างอันได้แก่ นัก ศึก ษาฝึ กงานและผูจ้ ดั การฝึ กหัดประมาณ
10,248 คน หรื อร้อยละ 3.8 เป็ นลูกจ้างหรื อมีการจ้างงานประมาณ 255,658 คน หรื อร้อยละ 96.2 ซึ่ง
ในจํานวนนี้ส่วนใหญ่ (140,267 คน หรื อร้อยละ 54.9) เป็ นลูกจ้างที่ปฏิบตั ิงานโดยไม่ตอ้ งใช้เทคนิ ค
รองลงมาเป็ นลูกจ้างที่ใช้เทคนิคระดับกลางประมาณร้อยละ 31.4 ที่เหลือเป็ นระดับรองหัวหน้าฝ่ าย
ต่างๆ และระดับผูบ้ ริ หารประมาณร้อยละ 7.9 และร้อยละ 5.8 ตามลําดับ เมื่อเปรี ยบเทียบจํานวน
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คนทํา งานในแต่ละภาค พบว่าโรงแรมและเกสต์เฮาส์ในภาคใต้มีค นทํางานมากที่ สุดประมาณ
97,760 คนหรื อร้อยละ 36.8 ด้านการจ้างงานพบว่าโรงแรมในภาคใต้มีลูกจ้างมากที่สุดคือ 94,603 คน
หรื อร้อยละ 37.0 รองลงมาคือภาคกลางมีลูกจ้างประมาณ 63,838 คนหรื อร้อยละ 25.0 สําหรับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีลกู จ้างน้อยที่สุดคือ 15,964 คน หรื อร้อยละ 6.2
งานด้านการบริ การจากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรของสํานักงานสถิติ
แห่งชาติ พบว่า ผูท้ าํ งานด้านโรงแรมและภัตตาคารเพิ่ มขึ้นจาก ร้อยละ 6.3 ในปี 2549 เป็ นร้อยละ
7.0 ในปี 2553 แม้สดั ส่วนการทํางานด้านนี้ จะน้อย เมื่อเทียบกับด้านเกษตรกรรมที่เป็ นอาชีพหลัก
ของคนไทย แต่ก็นบั เป็ นอาชีพที่ทาํ เงินได้ไม่นอ้ ย จากข้อมูลการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรม
และเกสต์เฮาส์ ของสํานักงานสถิติแห่ งชาติพบว่า ผูท้ ี่ทาํ งานด้านนี้ มีรายได้ในแต่ละปี เพิ่ มขึ้นด้วย
เช่นกันโดยเพิ่ มขึ้นจาก 14.5 ล้านบาท ในปี 2546 เป็ น 27.5 ล้านบาทในปี 2552 (สํานักงานสถิติ
แห่ งชาติ , 2555) บริ ษทั ฮิววิทแอสโซซิเอทส์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็ นองค์กรระดับโลกที่ให้
คําปรึ กษาด้านทรัพยากรมนุษย์ รายงานว่าในปี 2553 ตัวเลขประมาณการอัตราการลาออกจากงาน
(Turnover Rate) ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยจะอยูท่ ี่ร้อยละ 15.0 ถึงร้อยละ 21.0 ซึ่งเป็ นอัตรา
ที่ค่อนข้างสูงเมื่อเปรี ยบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ 8.0
สี่แยกราชประสงค์เขตปทุมวันเป็ นจุดศูนย์กลางธุรกิจของกรุ งเทพมหานคร เป็ นจุดตัด
ของถนนเพลินจิ ต และถนนราชดําริ เป็ นย่านธุ ร กิจ การค้าที่ สําคัญ ทั้ง ในด้า นการท่องเที่ ยว และ
เศรษฐกิจการค้าที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้บริ การได้ถึงวันละประมาณ 250,000 คน
ต่อวัน รวมทั้งยังเป็ นพื้นที่สาํ คัญที่ชาวต่างชาติหลายประเทศเข้ามาดําเนินงานและติดต่อเจรจาธุรกิจ
ดังนั้นการเติบโตของธุรกิจโรงแรมในย่านนี้ จึงเพิ่ มขึ้นอย่างเห็นได้ชดั โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม 5
ดาว ซึ่งต้องการแรงงานที่มีคุณ ภาพสูงจํานวนมาก ข้อมูลของกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน ได้กล่าวถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานในธุรกิจโรงแรมว่าโรงแรมมีการขยายตัวร้อยละ
3-5 ต่อปี ทําให้บุคลากรในการทํางานขาดแคลน ซึ่งนักศึกษาจบใหม่สาขาการโรงแรมในแต่ละปี ก็มี
จํานวนกว่า 10,000 คน แต่เข้าสู่ธุรกิจโรงแรมไม่ถึงร้อยละ 50
การเติ บโตของธุรกิ จโรงแรมทําให้ความต้องการบุ คลากรที่ มีพ้ืนฐานความรู้ ความ
ชํานาญในด้านงานบริ การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ซึ่งแรงงานที่มีประสบการณ์ก็มีทางเลือกที่จะทํางาน
ในโรงแรมที่ให้ผลตอบแทนสวัสดิการที่ดีกว่าอาทิ ค่าบริ การ (Service Charge) สิทธิประโยชน์ดา้ น
การรักษาพยาบาล และส่ วนสมทบของนายจ้างในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป็ นต้น ซึ่งส่ งผลให้เกิด
การหมุน เวียนแรงงานในธุ รกิ จโรงแรม 5 ดาว ย่านราชประสงค์อย่างมากและมีอตั ราแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นทุกปี ระหว่างปี 2555 – 2557 โดยอ้างอิงจากการโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่แผนกทรัพยากร
บุคคลทั้ง 5โรงแรม
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ตารางที่ 1 รายงานสรุ ปอัตราการลาออกของพนักงานโรงแรมต่างๆ 5 ดาวย่านราชประสงค์ในช่วงปี
2555 (ทั้งปี ) –2557 (เดือนมกราคม – เดือนสิงหาคม)
โรงแรม
โรงแรม A
โรงแรม B
โรงแรม C
โรงแรม D
โรงแรม E

ปี 2555 (ร้ อยละ)
24.74
20.0
17.30
18.55
22.10

ปี 2556 (ร้ อยละ)
15.43
13.70
21.0
15.77
18.60

ปี 2557 (ร้ อยละ)
12.09
11.22
14.35
12.25
23.0

จากตารางที่ 1 แสดงการเปรี ยบเทียบอัตราการลาออกของพนักงานโรงแรมต่างๆ ในแต่
ละปี พบว่าอัตราการลาออกของพนักงานแต่ละแห่ งมีอตั ราขึ้นลงไปในทางทิศเดียวกัน และสวน
ทิศทางกันในบางปี ทั้งนี้ก็ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะที่แตกต่างกันของแต่ละองค์กร
การออกจากงานหมายความรวมถึงการออกจากงานทุกเหตุผล โดยเปรี ยบเทียบจํานวน
ลูกจ้างที่ออกจากงานกับจํานวนเฉลี่ยของพนักงานสถานประกอบการนั้นๆ ทั้งนี้ รวมถึงการลาออก
การถูกให้ออกโดยมีความผิด การลดกําลังคน เนื่องจากการลดขนาดเกษียณอายุ และเสียชีวิต สถาน
ประกอบการบางแห่งอาจรวมการหยุดระยะยาว เช่น รับราชการทหาร การลาคลอด ฯลฯ อัตราการ
ออกจากงานด้วยเหตุผลบางชนิด เช่น การลาออก การถูกให้ออกด้วยเหตุผลทางวินยั ฯลฯ ทําให้เห็น
ถึงความสามารถในการจัดการ เพราะเป็ นเรื่ องที่ควรจะสามารถป้ องกันหรื อลดได้
การลดอัตราการหมุน เวียนเปลี่ยนงานของบุค ลากรจึ งมีความจําเป็ นอย่างยิ่งในการ
บริ หารงานทรัพยากรบุค คลในโรงแรมเพราะการหมุนเวียนเปลี่ยนงานของบุคลากรโรงแรมนั้น
ส่ งผลกระทบต่ อองค์ก รคื อต้องสู ญเสี ยงบประมาณในการสรรหาคัดเลือก ฝึ กอบรมและพัฒ นา
บุคลากร เพื่อรักษาระดับมาตรฐานการให้บริ การที่ดีของโรงแรมรวม ทั้งยังส่ งผลให้ข้ นั ตอนการ
ปฏิบตั ิงานที่มีอยูเ่ ดิมนั้นชะงักเสียระบบขาดความต่อเนื่ อง และประสิ ทธิภาพการทํางานลดลง(ลิ ้ ม
โยธิน, 2555)
การศึกษาสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนงานของพนักงานจะทําให้ได้แนว
ทางการแก้ไขและป้ องกันปั ญหาดังกล่าว เพื่อลดอัตราการเปลี่ยนงาน ซึ่งเป็ นปั ญหาและอุปสรรค
ของสถานประกอบการรวมถึงทําให้องค์กรสามารถพัฒนาระบบการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรักษาบุคลากรให้ยงั คงทํางานอยูก่ บั องค์การต่อไป (ลิ ้ มโยธิน, 2555)
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพื่อศึก ษาปั จจัยที่ มีผลกระทบต่ ออัตราการหมุน เวียนเปลี่ยนงานของพนัก งาน
โรงแรม 5 ดาวย่านราชประสงค์ กรุ งเทพมหานคร
2.2 เพื่อศึก ษาผลกระทบของอัต ราการเปลี่ยนงานของพนัก งานโรงแรม 5 ดาวต่ อ
คุณภาพการบริ การ
2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางเพื่อลดอัตราการหมุนเวียนเปลี่ยนงานของพนักงานโรงแรม
5 ดาวย่านราชประสงค์ กรุ งเทพมหานคร
3. ขอบเขตของการวิจยั
ในการศึก ษาครั้ งนี้ เพื่อศึก ษาปั จ จัยที่ ส่งผลต่ ออัต ราการหมุน เวีย นเปลี่ยนงานของ
พนักงานโรงแรม 5 ดาว ย่านราชประสงค์ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขอบเขตการวิจยั
ดังนี้
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มุ่งเน้นที่จะศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่ออัตราการหมุนเวียนเปลี่ยน
งานของพนักงานโรงแรมโดยศึกษาจากข้อมูล 2 ส่ วน อันประกอบด้วย ข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูล
ปฐมภูมิ
ข้อมูลทุติยภูมิ เป็ นการศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง กับการบริ หาร
จัดการบุคลากร ความพึงพอใจในด้านต่างๆ จากเอกสาร หนังสือ ตํารา และบทความวิชาการ
ข้อมูลปฐมภูมิ เก็บ ข้อ มูล โดยการสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก (In-Depth Interview) จาก
พนักงานโรงแรมระดับผูจ้ ดั การแผนกที่กาํ ลังจะลาออก และแบบสอบถาม (Questionnaires) กับ
พนักงานระดับปฏิบตั ิการและหัวหน้างานที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ผวู้ ิจยั กําหนด
3.2 ขอบเขตด้า นพื้น ที่ การวิจ ัย ครั้ งนี้ เลือกเก็บข้อมูลที่ จ ากสถานประกอบการที่พกั
โรงแรมระดับ 5 ดาว จํานวน 5 โรงแรม ซึ่งเป็ นโรงแรมเครื อข่ายที่ต้ งั อยูใ่ นบริ เวณย่านราชประสงค์
เขตกรุ งเทพมหานครที่มีจาํ นวนห้องพักมากกว่า 300 ห้อง ดังนี้
โรงแรมสยามเคมปิ นสกีกรุ งเทพ
โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุ งเทพ
โรงแรมอินเตอร์คอนติเนลตัล กรุ งเทพ
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์
โรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพ (ชื่อเดิมโฟร์ซีซนั ส์ กรุ งเทพ)
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3.3 ขอบเขตประชากร ได้แก่ พนักงานระดับปฏิบตั ิการในโรงแรมระดับ 5 ดาว ในย่าน
ราชประสงค์ จํานวน 5 โรงแรมมีจาํ นวนทั้งสิ ้ น 2,689 คน ณ วันสิ ้ นสุ ดเดือนสิ งหาคม 2557 โดย
พนัก งานระดับ ปฏิ บัติ แ ละหัว หน้า งานใช้แ บบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อ ในการเก็ บ ข้อ มูล และ
การสัมภาษณ์เชิงลึก สําหรับพนักงานที่กาํ ลังจะลาออกโดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Information) คือ
พนัก งานระดับผูจ้ ัด การแผนกต้อนรับ ส่ ว นหน้าและพนัก งานระดับผูจ้ ัดการแผนกอาหารและ
เครื่ องดื่มของโรงแรมระดับ 5 ดาว
3.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาวิจ ัย โดยเริ่ มศึกษาตั้งแต่เดือน ตุ ลาคม 2557 จนถึง
เดือน มิถุนายน 2558 รวมระยะเวลา 8 เดือนโดยผูว้ ิจยั เริ่ มเก็บข้อมูลระหว่างเดือน มีนาคม 2558
จนถึง เดือน เมษายน 2558
4. กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจ ัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมู ลมา
ประกอบ เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษา “แนวทางในการลดอัตราการเปลี่ยนงานของพนักงาน
โรงแรม 5 ดาวในย่านราชประสงค์ กรุ งเทพมหานคร” โดยมีปัจจัยสําคัญ 3 ส่ วน คือ คุณลักษณะ
ความสามารถส่ ว นบุค คล ปั จ จัยที่ ส่งผลกระทบต่ อพฤติก รรมการทํางานของพนัก งานส่ งผลให้
พนัก งานลาออกหรื อคิ ด ที่ จ ะเปลี่ยนงาน และความสัมพัน ธ์ข องการหมุน เวียนเปลี่ยนงานของ
พนักงานกับคุณภาพการบริ การ

คุณลักษณะและ
ความสามารถส่วน
บุคคล
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อการหมุนเวียน
เปลี่ยนงาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

อัตราการเปลี่ยนงาน
ของพนักงาน
โรงแรม5ดาวย่าน
ราชประสงค์
กรุ งเทพมหานคร

คุณภาพการบริ การ
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5. ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
5.1 เพื่อสํารวจแรงจูงใจและความพอใจในการปฏิบตั ิงานและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของพนักงานโรงแรม 5 ดาว ย่านราชประสงค์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
5.2 เพื่อเพิ่ มเติ มความรู้ และความเข้าใจในเรื่ องการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษ ย์เพื่อลด
ปัญหาการเปลี่ยนงานของพนักงานโรงแรม 5 ดาว ย่านราชประสงค์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
5.3 เพื่อทราบถึงความสัมพันธ์ร ะหว่างการเปลี่ยนงานของพนักงานกับคุณภาพการ
บริ การ
5.4 ผูป้ ระกอบการ ผูบ้ ริ หารธุรกิจโรงแรม ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของโรงแรม สามารถ
ใช้ผลการวิจยั เป็ นแนวทางในการวางแผนและบริ หารจัดการในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อ ลดปั ญหาการเปลี่ยนงานของพนัก งานโรงแรม 5 ดาว ย่านราชประสงค์ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
6. นิยามศัพท์ เฉพาะ
6.1 โรงแรม หมายถึงโรงแรมระดับ 5 ดาว มีหอ้ งพักเกิน 300 ห้อง ในย่านราชประสงค์
กรุ งเทพมหานคร
6.2 โรงแรมระดั บ 5 ดาว หมายถึ ง โรงแรมขนาดใหญ่ ป ระเภทหรู หรา มี
มาตรฐานสากลระดับสูงในทุก ๆ ด้าน คือทั้งด้านห้องพัก ห้องอาหาร การบริ ก าร และสิ่ งอํานวย
ความสะดวกต่างๆ ตลอดเวลาที่แขกเข้าพัก
6.3 พนักงานโรงแรม หมายถึง บุคลากรประจําที่ปฏิบตั ิงานในโรงแรมระดับ 5 ดาว ใน
ย่านราชประสงค์ กรุ งเทพมหานคร
6.4 ความตั้งใจที่จะเปลี่ยนงาน หมายถึง การลาออกจากองค์การเดิมไปสู่องค์การใหม่
โดยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพหรื อตําแหน่งหน้าที่หรื อไม่ก็ได้
6.5 อัตราการเปลี่ยนงาน หมายถึง ร้อยละของจํานวนพนักงานเข้าทํางานหรื อออกจาก
งานในระยะเวลาหนึ่งต่อจํานวนพนักงานทั้งหมดในระยะเวลาเดียวกัน
6.6 ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรู้สึกชอบหรื อพอใจของพนักงานโรงแรมต่อ
งานที่ รั บ ผิด ชอบและปั จ จัยต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้องกับงาน เป็ นความรู้ สึก ที่ ได้รั บการตอบสนองทั้ง
ทางด้านร่ างกายและจิตใจ (ลิ ้ มโยธิน, 2555)

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการศึก ษา “แนวทางการลดอัตราการเปลี่ยนงานของพนัก งาน
โรงแรม 5 ดาว ย่านราชประสงค์ กรุ งเทพมหานคร” ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
และงานวิจ ัยที่ เกี่ ย วข้องกับการวิจ ัยเรื่ องนี้ เพื่อเป็ นแนวทางและเป็ นพื้น ฐานในการศึก ษาโดย
นําเสนอเนื้อหาในหัวข้อดังต่อไปนี้
1. ธุรกิจและการปฏิบตั ิงานโรงแรมในปัจจุบนั
2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมในการทํางาน
3. แนวคิดการจัดการทรัพยากรบุคคลในธุรกิจโรงแรม
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการพื้นฐาน
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างความพึงพอใจในการทํางาน
6. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนงาน
1. ธุรกิจและการปฏิบัตงิ านโรงแรมในปัจจุบัน
ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478 มาตรา 4 ให้ความหมายโรงแรม คือ สถานที่
พักที่จดั ตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ในทางธุรกิจ เพื่อให้บริ การที่พกั ชัว่ คราวสําหรับคนเดินทาง หรื อ
บุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งนี้ ไม่รวมถึง 1) สถานที่พกั ที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อให้บริ การที่พกั ชัว่ คราว
ซึ่งดําเนิ น การโดยส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรื อหน่ ว ยงานอื่น ของรัฐ หรื อเพื่อ
การกุศล หรื อการศึกษา ทั้งนี้ โดยมิใช่เป็ นการหาผลกําไร หรื อรายได้มาแบ่งปันกัน 2) สถานที่พกั ที่
จัดตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริ การที่พกั อาศัยโดยคิดค่าบริ การเป็ นรายเดือนขึ้นไปเท่านั้น
3) สถานที่พกั อื่นใดตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง (พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478 มาตรา 4)
จากความหมายดังกล่าวแล้ว โรงแรมจึ งหมายถึงสถานที่ ทุก ประเภทอาจเรี ยกชื่ อว่า
โรงแรม หรื อไม่เรี ยกชื่อโรงแรม เช่น อาจเรี ยกว่า รี สอร์ ท (Resorts) หรื อบ้านพักตากอากาศ แต่
จัดบริ การเพื่อเรี ยกเก็บค่ าเช่ า และอาจจัดบริ การอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่ น บริ การด้านอาหารและ
เครื่ องดื่ม การซักรี ด การขายสินค้าที่ระลึก ฯลฯ ก็เป็ นลักษณะของโรงแรมทั้งสิ ้ นทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า
โรงแรมมีหลายประเภท หลายราคา และมีร ะดับการให้บริ ก ารที่ แตกต่างกัน ในหัว ข้อต่ อไปจะ
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กล่าวถึงลักษณะของธุรกิจโรงแรม 5 ดาว ย่านราชประสงค์ ในปัจจุบนั ซึ่งเป็ นประเภทของโรงแรม
ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
เนื่องจากโรงแรมมีการเติบโตควบคู่ไปกับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
โรงแรมจึ งเป็ นอีก ธุ รกิ จ ที่ ก ระตุน้ ให้เกิ ด เงิ น ทุ น หมุนเวีย นในด้านการผลิต และการจัด จําหน่ าย
ก่อให้เกิดการจ้างงานและการกระจายรายได้ คาดว่าในปี 2557 จะมีโรงแรมเปิ ดขึ้นใหม่อีกหลายพัน
ห้อง เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันจึงมีการแบ่งประเภทของ
โรงแรมโดยมีหลักเกณฑ์และการกําหนดรู ปแบบของโรงแรมที่แตกต่างได้ดงั นี้
ระดับมาตรฐานของโรงแรม
สมาคมยานยนต์ในประเทศอังกฤษ หรื อ Automobile Association (AA) จัดกลุ่มระดับ
ของโรงแรมแล้วยังนับเป็ นเครื่ องหมายรับรองคุณภาพของโรงแรมในแต่ละกลุ่มด้วยการจัดกลุ่ม
โดยวิธีให้ดาวมีดงั นี้
กลุ่มดาวเดียวหมายถึง โรงแรมที่มีขนาดเล็ก สิ่ งอํานวยความสะดวกและเฟอร์ นิเจอร์
ง่ายๆ มีห้องนํ้ า ห้องส้วมเพียงพอในลักษณะของการใช้ร่ วมกัน มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่ ม
สําหรับผูม้ าพักเท่านั้น
กลุ่มสองดาวหมายถึง โรงแรมที่ ตกแต่ งไว้อย่างดี มีร ะดับห้องพัก สู งกว่าดาวเดี ยว
ห้องพักกว้างขึ้น มีหอ้ งนํ้ าในตัว ไม่บริ การอาหารและเครื่ องดื่มสําหรับบุคคลภายนอก
กลุ่มสามดาวหมายถึง โรงแรมที่ตกแต่งไว้อย่างดี ห้องพักกว้างขึ้นมีสิ่ งอํานวยความ
สะดวกต่างๆ มีหอ้ งนํ้ าที่มีอ่างอาบนํ้ ามีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มสําหรับบุคคลภายนอก
กลุ่มสี่ดาวหมายถึง โรงแรมขนาดใหญ่ตกแต่งดีเป็ นพิเศษมาตรฐานสูงในด้านบริ การ
และความสะดวกสบาย มีหอ้ งอาหารมากกว่า 1 ห้อง
กลุ่มห้าดาวหมายถึงโรงแรมขนาดใหญ่ประเภทหรู มีมาตรฐานสากลระดับสูงในทุก ๆ
ด้าน ทั้งด้านห้องพักห้องอาหารการบริ การและสิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆ (Barrows, Powers,
and Reynolds, 2012)
นอกจากการแบ่งประเภทของโรงแรมตามมาตรฐานการให้บริ การแล้วยังสามารถแยก
ตามการดําเนินการและการบริ หารจัดการได้อีกด้วย
ลักษณะธุรกิจโรงแรมที่ดําเนินการในประเทศไทย
บุญเสริ ม หุ ตะแพทย์ และมนูญ กาละพัฒ น์ (2542: 166-167) ได้กล่าวการแบ่งกลุ่ม
ธุร กิ จโรงแรมในประเทศไทยว่ามีก ารแบ่ งกลุ่มตามระดับสิ่ งอํานวยความสะดวกโดยใช้ร าคา
ห้องพักเป็ นเกณฑ์ ซึ่งมีการบริ หารงานดังนี้ คือ ดําเนินงานโดยเจ้าของกิจการเป็ นลักษณะโรงแรม
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ที่มีจาํ นวนห้องพักไม่มากและดําเนินงานในรู ปของนิติบุคคล มีจาํ นวนห้องพักมากและมีลกั ษณะ
การบริ หารงานในลักษณะต่างๆ ดังนี้
ดําเนินธุรกิจโรงแรมในเครื อนานาชาติ (International Hotel Chain) แบ่งออกเป็ น
การร่ ว มทุ น โดยตรง เป็ นการซื้ อ หุ ้น กิ จ การโรงแรมที่ มี อยู่แล้ว หรื อ ร่ ว มทุ น สร้ า ง
โรงแรมขึ้นมาใหม่
การเช่ากิจการ เป็ นการเช่าที่เปิ ดโรงแรมที่เปิ ดดําเนิ นการอยู่แล้วมาดําเนิ นการเองผูใ้ ห้
เช่าไม่มีสิทธิในการบริ หารและจะเปลี่ยนชื่อตามโรงแรมตามชื่อของ Hotel Chain นั้น ตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงการจัดการและบริ หาร โดยผูเ้ ช่าจะรับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายและผลกําไรจะเป็ น
ของผูเ้ ช่า โดยผูใ้ ห้เช่ าจะมีรายได้จากค่ าเช่าเท่ านั้น การดําเนิ นงานในรู ปแบบนี้ จะอยู่ภายใต้นัก
บริ หารการโรงแรมระดับมืออาชีพจากต่างประเทศ
การรับสิทธิ์ในการใช้ชื่อหรื อแฟรนไชส์ (Franchise) โรงแรมที่ซ้ือสิทธิ์จะเปลี่ยนมาใช้
ชื่อตาม Hotel Chain นั้น และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพือ่ ให้ได้มาตรฐานเดียวกับผูใ้ ห้สิทธิ์ ใช้
ระบบการสํารองห้องพักระหว่างโรงแรมในเครื อ ในรู ปแบบนี้ เจ้าของกิจการยังคงรับผิดชอบการ
บริ หารอยู่ แต่จะมีตวั แทนของผูใ้ ห้สิทธิ์มาร่ วมบริ หารงานด้วย
การบริ หารด้านการจัดการ เป็ นการเสนอขายการจัดการให้แก่โรงแรมใดโรงแรมหนึ่ ง
โดย Hotel Chain จะรับผิดชอบการจัด การให้ท้ งั หมด แต่ไม่รั บผิด ชอบฐานะทางการเงิน ของ
โรงแรม รายได้ของโรงแรมในเครื อมาจากกําไรในการดําเนินงาน
การดําเนินงานในเครื อโรงแรมไทย เป็ นการบริ หารงานของกลุ่มธุรกิจโรงแรมที่เป็ น
คนไทย โดยเริ่ มต้นจากการบริ หารโรงแรมเพียงแห่งเดียว และเมือ่ เรี ยนรู้ระบบการดําเนิ นงานและ
มีประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรมจึงขยายกิจการออกไป เช่น เครื ออิมพิเรี ย เครื อดุสิต เป็ นต้น
ภาพรวมของธุรกิ จโรงแรมที่มีรูปแบบวิธีการจัดการหลากหลายในปั จจุบนั สามารถ
แบ่งได้เป็ น 3 รู ปแบบ ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ภาพรวมของธุรกิจโรงแรม
จากภาพที่ 2 ได้แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของลักษณะธุรกิจโรงแรมที่ดาํ เนิ นการใน
ประเทศไทยโดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 การดําเนินกิจการโรงแรมแบบอิสระโดยเจ้าของ
เป็ นผูบ้ ริ หารเอง กลุ่มที่ 2 การดําเนินกิจการโรงแรมแบบกลุ่มเครื อโรงแรมโดยมีการบริ หารโดยมี
การบริ ห ารได้หลายรู ปแบบ เช่ น การร่ วมลงทุ น การเช่ า กิ จ การ การเข้าร่ วมเฟรนไชน์แ ละ
การบริ หารภายใต้สญ
ั ญาการจัดการ กลุ่มที่ 3 การดําเนินกิจการโรงแรมแบบเครื อโรงแรมไทยเป็ น
การบริ หารงานของกลุ่มธุรกิจโรงแรมที่เป็ นคนไทย โดยเริ่ มต้นจากการบริ หารโรงแรมเพียงแห่ ง
เดี ยวและเมื่อเรี ยนรู้ ร ะบบการดําเนิ นงานและมีประสบการณ์ ในธุ ร กิจโรงแรมจึ งขยายกิ จ การ
ออกไป
นอกจากลักษณะธุรกิจโรงแรมที่ดาํ เนินการในประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็ นหลาย
ลักษณะแล้ว แต่ละโรงแรมก็ยงั ต้องมีการกําหนดระดับมาตรฐานโรงแรมในประเทศไทยด้วยดังนี้
การกําหนดระดับมาตรฐานโรงแรมในประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย (2545: 12-16) ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ระดับมาตรฐานโรงแรมใน
ประเทศไทย ซึ่ งได้ผ่านการปรับปรุ งแก้ไขจากคณะทํางานจัดทํามาตรฐานโรงแรมทั้งโรงแรม
ขนาดใหญ่และขนาดเล็กในกรุ งเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยผ่านการพิจารณาจากองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับด้านการท่ องเที่ยว โดยทั้งภาครั ฐและเอกชน โดยใช้สัญลักษณ์รูปห้าดาวแฉกเป็ น
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สัญลักษณ์ที่เป็ นสื่อสากลและประชาชนในประเทศมีความรู้จกั ดีว่าเป็ นสัญลักษณ์ในการแบ่งระดับ
มาตรฐานโรงแรมในประเทศไทยโดยจัดแบ่งมาตรฐานเป็ น 5 ระดับดังนี้
1. รู ปดาวห้าแฉกหนึ่งดวง หมายถึง มาตรฐานระดับหนึ่งดาว
2. รู ปดาวห้าแฉกสองดวง หมายถึง มาตรฐานระดับสองดาว
3. รู ปดาวห้าแฉกสามดวง หมายถึง มาตรฐานระดับสามดาว
4. รู ปดาวห้าแฉกสี่ดวง หมายถึง มาตรฐานระดับสี่ดาว
5. รู ปดาวห้าแฉกห้าดวง หมายถึง มาตรฐานระดับห้าดาว
การจัดแบ่งระดับมาตรฐานโรงแรมได้มาตรฐานระดับดาว โดยเรี ยงลํา ดับมาตรฐาน
จากที่นอ้ ยที่สุดคือ 1 ดาว ไปหาระดับมาตรฐานที่มากสุดคือ 5 ดาว โดยปัจจัยในการพิจารณาตัดสิ น
มาตรฐานโรงแรม ได้แก่สภาพทางกายภาพ การก่อสร้าง สิ่ งอํานวยความสะดวก คุณภาพการบริ การ
และการรักษาคุณภาพ และการบํารุ งรักษา
สภาพทางกายภาพ เช่น ทําเลที่ต้ งั โรงแรม 5 ดาว จะตั้งอยูใ่ จกลางเมืองในย่านธุรกิจ ตั้ง
ตามสถานที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยว
การก่อสร้าง โครงสร้างทางกายภาพของโรงแรม ระบบในโรงแรม การเลือกใช้วสั ดุ
การตกแต่งหรู หรา
สิ่ งอํานวยความสะดวกสําหรับผูเ้ ข้าพักและผูใ้ ช้บริ การ เช่น มีสระว่ายนํ้ าและห้องออก
กําลังกาย หรื อมีที่จอดรถสําหรับแขกผูม้ าใช้บริ การห้องจัดเลี้ยง
คุณภาพการบริ การและการรักษาคุณภาพ เช่น บุคลิกภาพ ความสะอาด สุ ขอนามัย มี
การตรวจคุณภาพการบริ การและการการรักษาคุณภาพอย่างถี่ถว้ น
การบํารุ งรักษาโรงแรมสิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆ ตามที่ กล่าวข้างต้น เช่น การดูแล
สระว่ายนํ้ าหากมีการชํารุ ดก็ควรมีการซ่อมแซม เพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ้น
จากการจัดแบ่งระดับมาตรฐานโรงแรม เพื่อให้ได้มาตรฐานระดับ 5 ดาว แล้วลักษณะ
ของงานโรงแรมที่มีมาตรฐานระดับ 5 ดาว นั้น มีดงั จะกล่าวต่อไป
ลักษณะของงานโรงแรม 5 ดาว
งานโรงแรมมีลกั ษณะที่ตอ้ งทํางานกันเป็ นทีมเพราะงานแต่ละแผนกแต่ละหน่ วยต้อง
สัมพันธ์กนั ตัวอย่างเช่นหัวหน้าแผนกครัวหรื อหัวหน้าพ่อครัว (Head Chef หรื อ Executive Chef)
เป็ นผูต้ ดั สินใจว่าจะทําอาหารอะไรและจะต้องสัง่ อาหารสดมาเท่าใดงานด้านทํา/ปรุ งอาหารผูช้ ่วย
หรื อรองหัวหน้าพ่อครัว (Sous Chef) กับพ่อครัวต่างๆ ซึ่งเป็ นลูกน้องเป็ นคนลงมือทําบุคคลากรที่
กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดจะต้องสามารถทํางานร่ วมกันได้ดี โดยเรี ยนรู้วิธีออกและรับคําสัง่ ตลอดจน
ให้เกิด ความรู้ สึกว่าทุ กคนมีเป้ าหมายของการทํางานไปในแนวทางเดียวกันไม่มีแผนกไหนจะ
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สามารถทํางานให้ง านเสร็ จ สิ ้ นสมบูร ณ์ ภ ายในแผนกของตนได้ อย่างเช่ น แผนกครั ว จะต้อ ง
ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับแผนกบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม หรื อแผนกจัดเลี้ยงส่ วนสํานักงาน
ส่วนหน้าหรื อแผนกต้อนรับก็ตอ้ งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของแผนกแม่บา้ นเป็ นต้น
งานโรงแรมอาจแบ่งพนักงานตามการปฏิบตั ิหน้าที่ออกได้ 2 ประเภท คือ หน้าที่ตอ้ ง
ติดต่อกับแขกโดยตรง (Front of the House) ได้แก่ พนักงานในแผนกต้อนรับ แผนกห้องพัก และ
ฝ่ ายบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม สําหรับหน้าที่ฝ่ายสนับสนุ น (Heart of the House) หรื อ “ฝ่ ายที่อยู่
เบื้องหลังฉาก” (Behind – the Scenes) พนักงานเหล่านี้ ไม่ได้สัมผัสกับแขกโดยตรง แต่มีส่วน
จัดเตรี ยมงาน เพื่อแขกโดยส่งผ่านพนักงานส่ วนหน้าอันได้แก่ พนักงานซักรี ด พนักงานทําความ
สะอาดครัว เป็ นต้น โดยงานต่างๆ ดังกล่าวสามารถอธิบายหน้าที่โดยแบ่งออกเป็ นงานส่ วนหน้า
และงานส่วนหลังดังที่อธิบายแล้วข้างต้น
โรงแรมจัดว่าเป็ นธุรกิจที่ตอ้ งอาศัยการบริ การเป็ นหลักทําให้มีจาํ นวนพนักงานประจํา
ในแต่ละแผนกเป็ นจํานวนมาก ซึ่งต้องปฏิบตั ิงานกันในแต่ละตําแหน่ง ส่วน แผนก และฝ่ าย ทําให้
การบริ หารและการทํางานในโรงแรมมีความซับซ้อนแตกต่างจากงานประเภทอื่นๆ เช่น ช่วงเวลา
การทํางาน ความกดดันในการทํางาน การสื่อสารระหว่างองค์กร การทํางานกับคนหลายประเภท
การเตรี ยมพร้ อ มกับ สถานการณ์ ที่ ไ ม่ ค าดคิ ด ความสุ ภ าพอ่ อ นน้ อ ม ผลตอบแทน และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน
เวลาทํางานของโรงแรม
คนทํางานโรงแรมส่ วนใหญ่มีเวลาทํางานไม่เหมือนธุรกิจทัว่ ไป ไม่กาํ หนดเป็ นเวลา
เปิ ดปิ ดที่เหมือนสํานักงานต่างๆ เนื่องจากมีแขกใช้บริ การตลอดวันตลอดคืน จึงต้องมีพนักงานอยู่
เวรทํางานตลอด 24 ชั ่ วโมงต่ อวัน 7 วัน ต่อสัปดาห์ และ 365 วันต่อปี โดยไม่มีว นั หยุด หรื อพัก
กิจการส่งผลให้การทํางานของพนักงานต้องเป็ นระบบผลัด (Shift) ซึ่งโดยทัว่ ไปจะมี 3 ผลัด ผลัด
ละ 8 ชัว่ โมง หรื อ 9 ชัว่ โมง แล้วแต่นโยบายของแต่ละโรงแรมกรณี โรงแรมประเภทที่ใช้ระบบ
ผลัด 9 ชัว่ โมง จะได้ประโยชน์ต่อการดําเนิ นงานของโรงแรมมากกว่าตรงที่ช่วงต่อผลัดหรื อต่อ
รอบจะมีพนักงานซ้อนกันอยู่ 2 กลุ่ม เป็ นเวลา / ชัว่ โมงคือกลุ่มที่เริ่ มมาเข้าทํางานกับกลุ่มที่ยงั ไม่
เลิกงานช่วงเวลา 1 ชัว่ โมง นี้ หัวหน้างานสามารถใช้ประโยชน์ในการประชุมชี้แจงนโยบายหรื อ
ฝึ กอบรมแก่พนักงานได้ดีเพราะมีพนักงานอยู่เกือบพร้อมหน้าอย่างน้อยก็ 2 ใน 3 ของพนักงาน
ทั้งหมดซึ่งหากเป็ นช่วงต่อรอบในตอนบ่ายจํานวนคนจะยิง่ มากเนื่ องจากคนที่ขาดไปคือคนที่ตอ้ ง
เข้างานรอบดึกซึ่งมักจะมีคนจํานวนน้อยเพียง 1-2 คนต่อผลัดต่อหน้าที่เท่านั้น
ประโยชน์สาํ คัญที่สุด ของช่วงต่ อรอบนี้ ก็คื อการที่พนักงานที่กาํ ลังจะออกเวรมีเวลา
เพียงพอที่จะอธิบายงานที่คา้ งอยูห่ รื อมอบงานแก่ เพื่อนที่เพิ่งมารับเวร ซึ่งเป็ นเรื่ องสําคัญมากอย่าง
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หนึ่งสําหรับงานโรงแรมถ้าต้องการให้แขกพอใจ ประทับใจในบริ การ หากไม่มีการมอบงานกัน
ระหว่างเปลี่ยนผลัดปัญหาจะเกิดขึ้นแน่นอน และโดยปกติคนที่จะออกเวรมักจะรี บร้อนเพราะจะ
รี บกลับบ้านหรื อมีนัด/ธุระที่จะต้องรี บไป จึงมีโอกาสลืมสิ่ งที่จะต้องบอกกล่าวต่อเพื่อนที่มารับ
ช่วงงานต่อจากตนได้เสมอ
นอกจากนี้โดยที่โรงแรมต้องเปิ ดกิจการทุกวันไม่มีวนั หยุดวันหยุดประเพณี พนักงาน
โรงแรมจะต้องใช้วิธีผลัดกันหยุดชดเชยในวันอื่นแทน ยกเว้นพนักงานโรงแรมส่ วนน้อยที่ทาํ งาน
เฉพาะกลางวัน เช่นฝ่ ายบัญชี จัดซื้อ บุคคล เลขานุการ ฯลฯ ลักษณะงานโรงแรมต้องการเวลาจากผู้
ทํางานมากและบ่อยครั้งที่พนักงานไม่อาจเลิกงานตามกําหนดเวลาได้ เนื่องจากงานที่ทาํ ยังไม่เสร็ จ
เช่น กรณี ที่ตอ้ งบริ การและดูแลแขกคนใดคนหนึ่งหรื อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งค้างอยู่หรื อมีแขกเข้ามาใช้
บริ ก ารจํานวนมากโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เป็ นต้น สําหรับเจ้าหน้าที่ร ะดับบริ หารการ
ทํางานวันละ 10-12 ชัว่ โมง ไม่ถือเป็ นเรื่ องผิดปกติในกิจการโรงแรม
ความกดดันในการทํางาน
งานโรงแรมเป็ นงานที่ ต ้องทําแข่ งกับเวลาอยู่บ่อยครั้ งในการที่ จ ะให้ทัน กับความ
ต้องการของแขก เพื่อมิให้แขกต้องรอนานและเกิดความไม่พอใจลักษณะเฉพาะของธุรกิจนี้ อย่าง
หนึ่งคือความไม่สมํ่าเสมอของจํานวนแขกในแต่ละเวลาคือบางครั้งอาจมีแขกน้อยทําให้คนทํางาน
ว่างเกินไปแต่ก็มีเวลาที่แขกเข้ามาพร้อมกันมากมาย ซึ่งทําให้บริ การไม่ทนั อย่างเช่นในห้องอาหาร
เป็ นต้น ข้อเสียประการสําคัญ ซึ่งแก้ไขได้ยากก็คือกรณี ที่แขกเข้ามาพร้อมกันมากๆโดยที่เจ้าหน้าที่
โรงแรมไม่มีโอกาสทราบล่วงหน้า
ลักษณะของงานที่ตอ้ งรี บร้อนนี้ สร้างความกดดันในการทํางานแก่พนักงานไม่น้อย
ทีเดียวทําให้บ่อยครั้งที่เกิดความเครี ยดและส่ งผลให้เกิดกรทะเลาะวิวาทกันระหว่างพนักงานใน
แผนกเดียวกัน และระหว่างแผนกได้เสมอ โดยเฉพาะเวลาที่งานยุ่งๆ ทั้งนี้ เพราะแต่ละคนจะมุ่ง
ทํางานในส่วนของตัวให้ดีที่สุดและเร็ วที่สุด เลยไม่ได้คาํ นึงถึงผลกระทบต่องานของบุคคลอื่นหรื อ
แผนกอื่นนัน่ เอง
การสื่อสารระหว่างองค์กร
การสื่ อความหรื อการสื่ อข้อความ (Communication) หมายถึงการส่ งหรื อผ่านข้อมูล
ข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอื่นหรื อจากบุคคลกลุ่มหนึ่งไปยังบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งไม่ว่าจะอยู่
ในองค์ ก รเดี ย วกัน หรื อต่ า งองค์ ก รกัน ข้อ มูล ข่ า วสารที่ ส่ ง ไปให้ ก ัน นั้ นเป็ นแบบหรื อด้ว ย
วัตถุประสงค์ต่างๆ กันดังนี้
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1. เป็ นการออกคําสัง่
2. เป็ นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3. เป็ นการเขียนจดหมายหรื อบันทึกข้อความ
4. เป็ นการติดต่อกันทางธุรกิจ
5. เป็ นการกรอกใบสัง่ (สัง่ ซื้อ, สัง่ ทํา)
6. เป็ นการจัดข้อความที่มีคนฝากความไว้
ในธุรกิจโรงแรมความสําเร็ จของงานขึ้นอยูก่ บั การสื่อความที่ดี เพราะแผนกต่างๆและ
พนักงานแต่ละคนแม้ในแผนกเดียวกันก็ตอ้ งพึ่งพาข้อมูลข่าวสารของกันและกันซึ่งเป็ นสิ่ งสําคัญที่
จะนําไปสู่การดําเนินงานที่ราบรื่ นเรี ยบร้อยของโรงแรม เช่น แผนกต้อนรับส่วนหน้า ซึ่งเป็ นเหมือน
ศูนย์กลางของงานจะเป็ นแผนกที่รับการจองห้องเป็ นแผนกที่พบกับแขกตอบคําถามของแขก เวลา
จะเช็คเอ๊าท์พนักงานต้อนรั บส่ วนหน้าจึงต้องแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแขกไปยังแผนกแม่บา้ น
แผนกห้องอาหารและแผนกครั ว เพื่อให้เตรี ยมห้องพัก จัดโต๊ะอาหารเตรี ยมเพิ่ มอาหารไว้ให้พอ
ข่าวสารข้อมูลในทางกลับกันจากแผนกต่างๆ เหล่านั้นก็มีความสําคัญ ต่อการทํางานร่ ว มกันเป็ น
อย่างยิง่
การทํางานกับคนหลายประเภท
การทํางานในธุรกิจโรงแรมทําให้ตอ้ งติดต่อพบประกับคนหลายประเภททั้งคนหนุ่ ม
คนสาวและคนแก่ ทั้ง ผูห้ ญิ ง และผูช้ าย ทั้ง คนไทยและชาวต่ า งชาติ ต่ า งภาษาและคนที่ มี
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ที่แตกต่ างกัน นอกจากนี้ ในหมู่แขกหรื อลูก ค้าของโรงแรมก็มีค วาม
ต้องการด้านอาหารไม่เหมือนกัน บางคนไม่กินเนื้อสัตว์ ฯลฯ แขกบางคนก็มีความพิการทางร่ างกาย
หรื อมีปัญหาทางสุ ขภาพอย่างใดอย่างหนึ่ ง มีท้ งั คนที่ไม่สามารถพูดและเข้าใจภาอังกฤษ ซึ่งเป็ น
ภาษาต่างประเทศภาษาเดียวที่พนักงานโรงแรมส่วนใหญ่ใช้ได้ แขกบางคนก็แสนดีสุภาพอ่อนโยน
บางคนกลับหยาบคาย แขกส่ วนหนึ่ งพอใจกับบริ การที่ได้รับ แขกอีก ส่ วนหนึ่ งเอาใจยากไม่เคย
พอใจกับอะไรทั้งนั้น ถือว่าเสียเงินก็จะเรี ยกร้องเอาทุกสิ่ งทุกอย่างที่นึกได้ การทํางานพนักงานทุก
คนจะมีโอกาสได้พบกับแขกที่เอาใจยาก ฉะนั้นคนทํางานโรงแรมจึงต้องมีลกั ษณะพิเศษคือใจเย็นมี
ความอดทนและอดกลั้นอย่างสูง
เตรียมพร้ อมกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
เนื่ อ งจากมี เ หตุ ก ารณ์ ห รื อปั ญ หาแปลกๆ ใหม่ เ ข้า มาอยู่เ สมอและทํา ให้ ต ้อ งใช้
ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดนี้ก่อให้เกิดปัญหาเฉพาะ
หน้ามากมาย เช่น ห้องพักไม่พอเพียงให้แขก ซึ่งไม่มีทางเลือกและโรงแรมไม่อาจปฏิเสธหรื อให้
ความช่วยเหลือในบางโอกาส จึงต้องเปิ ดห้องประชุม/ห้องจัดเลี้ยง ให้เป็ นที่พกั ค้างคืน โดยใช้เตียง
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เสริ มทุกเตียงที่โรงแรมมีอยู่ และโดยแขกต้องใช้หอ้ งนํ้ าสาธารณะที่อยู่ใกล้ห้องจัดเลี้ยงห้องอาหาร
ให้บริ การไม่ทนั ห้องครัวหุ งข้าวไม่ทนั ต้องขอแบ่งข้าวจากห้องอาหารพนักงานในขณะเดียวกัน
พนักงานส่วนใหญ่ก็กลับบ้านไม่ได้พนักงานที่จะมาเข้างานก็มาไม่ได้เป็ นจํานวนมากโรงแรมจึง
ต้องขอร้องให้พนักงานที่อยูผ่ ลัดออกช่วยทํางานต่อไป โดยต้องจัดหาที่ให้นอนพักค้างคืน
ความสุ ภาพอ่อนน้ อม
งานโรงแรมเป็ นงานบริ การ นอกจากการบริ การที่ดีมีประสิ ทธิภาพแล้วจะต้องบริ การ
หรื อปฏิบตั ิต่อแขกด้วยความสุภาพอ่อนน้อม จึงจะสามารถทําให้แขกประทับใจได้เพราะทุกคนไม่
ว่าชาติไหนชอบที่จะได้รับการยกย่องทั้งสิ ้ น ความสุภาพอ่อนน้อมเป็ นการแสดงการยกย่องและให้
เกียรติอย่างหนึ่ ง ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับแขกความสุ ภาพอ่อนน้อมได้แก่การรับฟังปั ญหาหรื อ
อาการต่อว่าจากแขก โดยไม่ขดั จังหวะแสดงความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในความเดือดร้อนหรื อ
ความยุ่ง ยากที่ แขกได้รั บขอโทษแสดงความสนใจและกระตื อ รื อ ร้ น ที่ จ ะแก้ไ ขหรื อ ให้ค วาม
ช่วยเหลืออย่างเต็มใจในส่วนที่จะต้องชี้แจงควรรอให้แขกพูดจนจบก่อนและเลี่ยงที่จะบอกแขกว่าผิด
ผลตอบแทน
จากข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2554 ลูกจ้างในโรงแรมและเกสต์เฮาส์ทวั ่
ประเทศได้รับค่าตอบแทนแรงงานรวมทั้งสิ ้ นประมาณ 41,503.1 ล้านบาท หรื อเฉลี่ยต่อคนต่อปี
ประมาณ 162,338 บาท โดยในกรุ งเทพมหานครได้รับค่าตอบแทนแรงงานเฉลี่ยต่อคนต่อปี สูงที่สุด
คือประมาณ 266,364 บาท รองลงมาคือภาคใต้ได้รับค่าตอบแทนแรงงานเฉลี่ยประมาณ 163,979
บาทต่อปี ส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนื อลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนแรงงานเฉลี่ยต่อคนต่ อปี น้อย
ที่สุดคือ ประมาณ 96,672 บาท นอกจากนี้ ยงั มี “เงินค่าบริ การ” (Service Charge) ที่โรงแรม 5 ดาว
ส่วนใหญ่จะบวกเข้าในรายการจ่ายของผูเ้ ข้าพัก แล้ว นําไปรวมในกองกลาง (Pool) นํามาแบ่งกัน
ภายหลัง โดยหากเฉลี่ยตามจํานวนพนักงานที่ทาํ งานทุกคนให้ได้ส่วนแบ่งเท่าๆ กันทั้งนี้ยอ่ มแล้วแต่
นโยบายของโรงแรมแต่ละแห่งโดยทัว่ ไปผูบ้ ริ หารของโรงแรมช่วยเพียงวางระบบในการจัดสรรเงิน
รางวัล เพื่อความเป็ นระเบียบและเกิดความเป็ นธรรมแต่จะไม่เข้ายุ่งเกี่ยวกับการแบ่งเงินแต่ละครั้ง
เนื่องจากเงินรางวัลเป็ นสิ่ งที่แขกให้แก่พนักงาน
บรรยากาศของการทํางานโรงแรม
บุคคลที่เคยทํางานในโรงแรมหรื อสํานักงานทัว่ ไปมาก่อน หากมีโอกาสเข้ามาทํางาน
ธุรกิจโรงแรมจะเกิดความรู้ สึกที่แตกต่างและนึ กชอบบรรยากาศใหม่ในโรงแรมด้วยสาเหตุหลาย
ประการคือ
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โรงแรมมีสีสันสวยงาม ตั้งแต่การตกแต่งที่ มีรสนิ ยมมีตน้ ไม้ดอกไม้อากาศเย็นสบาย
ผูค้ นแต่งตัว สวยงาม แม้แต่ พนัก งานซึ่ งแต่งเครื่ องแบบที่ ไม่ซาํ้ กันและได้รับการออกแบบอย่าง
ประณี ต
โรงแรมมีชีวิต โดยปกติโรงแรมที่มีกิจการดีจะมีผคู้ นพลุกพล่านเกือบตลอดเวลาทั้งคน
ที่มาพักและคนที่มาใช้บริ การอื่นๆ เช่นห้องอาหาร เป็ นต้น จึงให้ความรู้สึกของความมีชีวิตชีวาไม่
เงียบเหงาในโรงแรมชั้นหนึ่งที่รับแขกต่างประเทศจะมีคนหลายชาติหลายภาษา
โรงแรมให้ค วามรู้สึกอบอุ่น โดยที่โ รงแรมมักจะมีบริ เวณกว้างขวางมีหลายแผนกมี
คนทํางานจํานวนมาก และแต่ละคนแต่ละแผนกต้องทํางานร่ วมมือกันเป็ นทีมและทํางานใกล้ชิด
ความรู้สึกสนิทสนมจึงมีมาก เมื่อนานไปจะรู้สึกเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันและเกิดความรู้สึก
อบอุ่นเมื่อเข้ามาอยูใ่ นโรงแรมเสมือนมีญาติอยูด่ ว้ ยจํานวนมากความรู้สึกอบอุ่นนี้ นาํ ไปสู่ความรู้สึก
ผูกพันต่อกัน และต่อที่ทาํ งานด้วยตามที่ได้ศึกษาลักษณะพิเศษของงานโรงแรมมาแล้วนั้นจะเห็นได้
ว่าปัจจัยหลายอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้คนที่เข้ามาทํางานโรงแรมมักจะผูกพัน
กับงานแขนงนี้ไปตลอดไม่ค่อยจะคิดย้ายไปทํางานอื่น
อย่างไรก็ดีไม่ว่าจะเป็ นพนักงานระดับใด หน้าที่ใด สิ่ งที่ผบู้ ริ หารต้องคํานึ งถึงคือความ
ต้องการของพนักงาน เพื่อให้สามารถจัด ค่าตอบแทน สวัสดิ การ และความต้องการอื่นๆ ให้แก่
พนักงานได้อย่างเหมาะสมทําให้พนักงานมีความรักและผูกพันกับสถานที่ทาํ งานอย่างมีความสุ ข
และทั้งยังช่วยรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้กบั โรงแรมเป็ นระยะเวลานาน
2. แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมในการทํางาน
Baruch (ม.ป.ป., อ้า งถึงใน อุทัยรั ต น์ เนี ย รเจริ ญสุ ข , 2544) ให้ค วามหมายของ
พฤติกรรมในการทํางานไว้ว่า คือสิ่ งที่บุคคลแสดงออกเพื่อตอบโต้สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งในขณะปฏิบตั ิงาน
ซึ่งสามารถสังเกตวัด ได้ตรงกัน ไม่ว่าการแสดงออกหรื อการตอบสนองนั้น จะเกิดขึ้น ภายในหรื อ
ภายนอกร่ างกายก็ ต ามพฤติ ก รรมการทํา งานที่ แ สดงออกนี้ อาจเป็ นไปได้ท้ ัง ในด้า นจิ ต ใจ
(Psychological Withdrawal) เช่ น คิ ดเรื่ องอื่นในขณะทํางานไปเรื่ อยไม่ต้ งั ใจทํางานหรื อแสดง
ออกมาด้วยการกระทํา (Physical Withdrawal) โดยปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทํางานมีอยู่
หลายประเด็น ได้แก่ อายุก ับพฤติ ก รรมการทํา งาน สถานภาพกับพฤติ ก รรมการทํา งาน ระดับ
การศึกษากับพฤติกรรมการทํางาน ระยะเวลาการทํางานกับพฤติกรรมการทํางาน ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
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อายุกบั พฤติกรรมการทํางาน
Cascio (1998: 369) กล่าวว่าอายุเป็ นปั จจัยสําคัญในการกําหนดวัยวุฒิของบุคคลใน
สังคมบุคคลที่มีอายุแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นและการปฏิบตั ิในสิ่ งต่างๆ แตกต่างกันตามแต่
ประสบการณ์ที่สะสม อายุของบุคคลสามารถนํามาใช้อธิบายและทํานายพฤติกรรมการทํางานของ
มนุษย์อยูเ่ สมอจากการศึกษาพบว่าความสามารถด้านต่างๆ เช่น ด้านภาษา ตัวเลข และทักษะใน
การใช้เหตุผลจะพบในผูท้ ี่มีอายุมากและมีแนวโน้มของอัตราการลาป่ วยน้อยกว่าผูท้ ี่มีอายุนอ้ ย
สถานภาพกับพฤติกรรมการทํางาน
จากผลการวิจยั ส่ วนใหญ่จะเห็นได้ว่าสถานภาพสมรสมีผลต่อพฤติ กรรมการทํางาน
กล่าวโดยสรุ ปพนักงานที่แต่งงานแล้วมักมีพฤติกรรมการทํางานดีกว่าพนักงานโสด
ระดับการศึกษากับพฤติกรรมการทํางาน
อุทยั รัตน์ เนี ยรเจริ ญสุ ข (2544: 53) ได้ศึกษาพฤติกรรมการทํางานของพนักงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่ องประดับพบว่าพนักงานที่มีวุฒิการศึกษาสูงมีพฤติกรรมการทํางานที่
ดีกว่าพนักงานที่มีวุฒิการศึกษาตํ่า
ระยะเวลาการทํางานกับพฤติกรรมการทํางาน
ไพบูลย์ อินทธิสณ
ั ห์ (2544: 78) ได้ศกึ ษาพฤติกรรมการทํางานบริ การบนเครื่ องบินของ
สายการบินไทย พบว่าพนักงานที่มีอายุการทํางานมากมีพฤติกรรมการทํางานบริ การดีกว่าพนักงาน
ที่มีอายุการทํางานน้อย จากผลการวิจยั ส่วนใหญ่จะเห็นได้ว่าระยะเวลาการทํางานมีผลต่อพฤติกรรม
การทํางานกล่าว โดยสรุ ปพนักงานที่มีอายุงานมากจะมีพฤติกรรมการทํางานดีกว่าพนักงานที่มีอายุ
งานน้อย
นอกจากนี้ ยังมีก ารศึกษาวิจยั อีก มากที่ แสดงผลไปในทิศทางเดี ยวกัน ว่าปั จ จัย ส่ ว น
บุคคลมีผลต่อพฤติก รรมการทํางาน เช่น Davis (1977: 13) พบว่าปั จจัยที่ส่งผลและเป็ นตัวแปร
สําคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางานมีดงั นี้คือ
1. อายุ พบว่าพนักงานที่มีอายุมากจะมีพฤติกรรมการทํางานดีกว่าพนักงานที่มีอายุนอ้ ย
2. ตําแหน่งบุคคลที่มีตาํ แหน่ งตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไปจะมีความรับผิดชอบใน
การทํา งานสู ง กว่ า ซึ่ งผลการวิ จ ัย ในเรื่ องนี้ สอดคล้อ งกัน ในประเทศต่ อ ไปนี้ ได้แ ก่ รั ส เซี ย
สหรัฐอเมริ กา เยอรมัน อิตาลี สวีเดน และนอร์เวย์
3. สภาพการทํางานในองค์การบุคคลในองค์การจะเปรี ยบเทียบวิถีชีวิตของพวกเขาว่า
สอดคล้องกับสภาพขององค์การหรื อไม่
4. การได้รับผลป้ อนกลับเพราะมันหมายถึงการบ่งบอกว่าพวกเขาทํางานได้ดีหรื อไม่
เพียงใด พงศ์ หรดาล (2540: 39) กล่าวว่าปั จจัยที่ส่งผลให้การทํางานมีประสิ ทธิภาพได้แก่ทศั นคติ
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และความพึง พอใจในการทํางานแรงจูง ใจในการทํางาน ขวัญ กําลังใจ ผูน้ าํ มนุ ษ ย์สัมพัน ธ์ก าร
ติดต่อสื่อสารและความผูกพันต่อองค์การ
นอกจากนั้น Beach (1975: 18) ยังเพิม่ เติมว่าคุณลักษณะที่ สาํ คัญอย่างหนึ่ งสําหรับผูท้ ี่
ประสบความสําเร็ จ ในการทํา งานคื อความรั บผิด ชอบ ความซื่ อสัต ย์ ทัศนคติ ที่ดี ความอดทน
ความเชื่อมัน่ ในตัวเอง ความรอบคอบ ความมีวินยั และทักษะในการเข้าสังคม ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
บุคลิกภาพที่ตอ้ งการของหน่วยงาน ชูศกั ดิ์ เจนประเคน (2544: 210) ได้แบ่งประเภทของพฤติกรรม
การปฏิบตั ิงานในหน้าที่ที่สาํ คัญๆ เป็ น 6 ประเภทคือ
1. ความรอบรู้และวิจารณญาณ
2. ทักษะด้านมนุษย์สมั พันธ์
3. ทักษะด้านการปฏิบตั ิงาน
4. ทักษะด้านการเป็ นผูน้ าํ
5. ความรับผิดชอบที่มีต่องาน
6. แรงจูงใจในการทํางาน
3. แนวคิดการจัดการทรัพยากรบุคคลในธุรกิจโรงแรม
ความหมายของการจัดการทรัพยากรบุคคล
การจัดการทรัพยากรบุคคลคือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับคนในองค์กร เริ่ มตั้งแต่การ
วางแผน สรรหา คัด เลื อก ฝึ กอบรมและพัฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล การจัด วางตําแหน่ ง การจ่ า ย
ค่าตอบแทน การดูแลรัก ษา และการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้การทํางานของทุกคนใน
องค์กรเป็ นไปอย่างราบรื่ นอันนําไปสู่การสร้างความพึงพอใจในการทํางานและความเจริ ญก้าวหน้า
ขององค์กร แนวคิดการจัดการทรัพยากรบุคคลในธุรกิจโรงแรม
การกําหนดให้บุคลากรทุกคน รู้บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองในทุก
ตําแหน่ งงาน ที่ ผบู้ ังคับบัญชาและผูบ้ ริ หารได้ออกแบบ กํากับดูแล และบริ หารจัด การ เพื่อให้
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้อยกับแนวคิดและทฤษฎีของ อองลี
เฟโยล (Henry Fayol) วิศวกรและนักบริ หารอุตสาหกรรมชาวฝรั ่ งเศส โดยเฟโยลได้กล่าวถึงหน้าที่
ทางการจัดการไว้ 5 หน้าที่ดว้ ยกันคือ
1. การวางแผน (Planning) คือการกําหนดวัตถุประสงค์ การกําหนดเป้ าหมาย การสร้าง
กลยุทธ์ และการตัด สิ น ใจสรรหาแนวทางในการดําเนิ นกิ จกรรม เพื่อให้องค์ก ารสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่ตอ้ งการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล โดยแผนงานอาจมี
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ความแตกต่างกันในด้านระยะเวลา เช่น แผนระยะยาว หรื อแผนระยะสั้น เป็ นต้น ตลอดจนมีความ
แตกต่างกันตามหน้าที่ทางธุรกิจ เช่น แผนการเงิน แผนการตลาด หรื อแผนการผลิต เป็ นต้น
2. การจัดองค์การ (Organizing) คือการจัดการความสัมพันธ์ของกิจกรรมและบุคคลใน
องค์การให้มีความเหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานร่ วมกันได้อย่างราบรื่ นและเต็มความสามารถ
ซึ่งจะทําให้องค์การสามารถดําเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์ได้ตามแผนการที่ต้ งั ไว้
3. การนํา (Leading) คือการที่หัวหน้างานหรื อผูจ้ ดั การใช้ภาวะผูน้ าํ (Leadership) ซึ่ง
ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการกระตุน้ ชักจูง และส่งเสริ มให้บุคคลอื่นปฏิบตั ิตามที่ตนต้องการ
ด้วยความเต็มใจ
4. การควบคุม (Controlling) เป็ นการตรวจสอบและประเมินผลว่าแต่ ละกิจ กรรมที่
กระทําตามแผนที่วางไว้สามารถดําเนิ นไปตามที่ได้วางแผนไว้หรื อไม่ตลอดจนสมควรที่จะมีการ
พัฒนาและปรับปรุ งอย่างไรบ้าง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับองค์การ
Mondy, Noe, and Premeaux (1996) ได้ให้คาํ นิยามว่าการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์เป็ น
การใช้ทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าขององค์กรให้ปฏิบตั ิงานได้สาํ เร็ จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
โดยมีภารกิจหลัก 6 ด้าน ได้แก่ การวางแผน การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุ ษย์ การ
พัฒนา การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์สุขภาพ ความปลอดภัยพนักงานสัมพันธ์และแรงงาน
สัมพันธ์ และการวิจยั ด้านทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริ หารจัดการบุคคลในธุรกิจ
โรงแรมในปัจจุบนั
กรรณิ ก าร์ นิ ยมศิ ลป์ (2535) กล่ าวว่ า การบริ หารงานบุ ค คลเป็ นกระบวนการวาง
นโยบาย ระเบียบและกรรมวิธีในการดําเนินการเกี่ยวกับตัวบุคคลที่ปฏิบตั ิงานในองค์การ โดยให้ได้
บุค คลที่ เหมาะสม และบํารุ งรั กษาไว้ซ่ึงทรั พยากรมนุ ษ ย์ที่มีประสิ ทธิ ภาพให้มีปริ มาณเพียงพอ
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานบรรลุผลสําเร็ จตามเป้ าหมาย
องค์การต้องมีเป้ าหมายในการดําเนินงานมีการวางแผนการใช้ทรัพยากรมนุ ษย์อย่างมี
ประสิทธิผล เช่น ต้องทราบแน่ชดั ถึงความต้องการทรัพยากรมนุษย์ท้ งั หมดในองค์การเตรี ยมการใน
การพัฒนาองค์ก ารและการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษ ย์จ ัด ระบบการทํางานให้มีป ระสิ ทธิ ภ าพใช้
ประโยชน์จากศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ให้มากที่สุด และจัดสภาพแวดล้อมที่เชิญชวนให้บุคคล
สนใจเข้ามาทํางาน
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กระบวนการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ได้ถูกแบ่งออกเป็ นหน้าที่ ต่างๆ ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ขนาดของ
องค์การและจํานวนของบุคลากรที่มีอยู่ในองค์การเป็ นสําคัญโดย พะยอม วงศ์สารศรี (2533) ได้
แบ่งงานในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ไว้ 2 กลุ่มด้วยกัน
1. งานในหน้าที่บริ หาร ซึ่งประกอบด้วย
1.1 การวางแผน (Planning)
1.2 การจัดการองค์การ (Organizing)
1.3 การอํานวยการหรื อการสัง่ การ (Leading)
2. การควบคุม (Controlling)
3. งานในหน้าที่ปฏิบตั ิการ
3.1 การจัดหา (Procurement)
3.2 การพัฒนา (Development)
3.3 การจ่ายค่าตอบแทน (Compensation)
3.4 การรวมพลัง (Integration)
3.5 การธํารงรักษา (Maintenance)
3.6 การพ้นจากงาน (Separation)
กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบ่งได้ 4 กระบวนการดังนี้
1. การสรรหาและการจัดคนเข้าทํางาน
2. การฝึ กอบรมและการพัฒนา
3. ประโยชน์ทดแทน
4. แรงงานสัมพันธ์
การจัดการทรัพยากรบุคคลในธุรกิจโรงแรม
การบริ หารจัดการบุคคลในธุรกิจโรงแรม มีความแตกต่างกับการบริ หารจัดการบุคคล
ในธุรกิจอื่น เพราะงานโรงแรมเป็ นงานบริ การที่ละเอียดอ่อน พนักงานทุกคนต้องพึ่งพาอาศัยกัน
ทํางานอย่างราบรื่ น เพื่อให้ได้งานบริ การที่มีประสิ ทธิภาพ สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า ธุรกิจ
โรงแรมจึงต้องให้ความสําคัญต่อการบริ หารจัดการบุคคล เพราะเป็ นหัวใจของธุรกิจ การบริ หาร
จัดการและพัฒ นาทรัพยากรมนุ ษย์ในภาคธุรกิจโรงแรมที่ถูกต้องและเหมาะสมตามลักษณะของ
ธุรกิจโรงแรมจะช่วยแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ เช่น การขาดแคลนพนักงาน เนื่ องจากการเปลี่ยนงาน
ของพนักงาน การขาดการบริ หารบุคคลที่มีประสิ ทธิภาพของหัวหน้างาน พนักงานทํางานไม่ได้
มาตรฐานตามที่กาํ หนดไว้ เป็ นต้น
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หน้าที่ หลัก ของงานบุ ค คลในธุ ร กิ จโรงแรมคื อการทําหน้าที่ เกี่ ย วกับการรั บสมัค ร
พนักงาน สวัสดิการของพนักงาน การขาดการลาของพนักงาน การดูแลเกี่ยวกับเรื่ องระเบียบวินัย
การจัด พนักงานบรรจุ ในแผนกต่ างๆ การโยกย้ายพนักงาน และการพิจ ารณาความดี ค วามชอบ
ร่ วมกับผูบ้ ริ หารของแผนกอื่นๆ ซึ่งต้องทํางานไปพร้อมๆ กับงานฝึ กอบรมการฝึ กอบรมพนักงาน
เป็ นสิ่ งจําเป็ นในงานบริ การ การบริ การจะเป็ นเลิศ องค์ประกอบที่สาํ คัญอย่างหนึ่ง คือ การฝึ กอบรม
พนัก งานให้รู้ จ ัก หน้าที่ ความรั บผิด ชอบ และมีจิ ต สํานึ ก ของการเป็ นนัก บริ การที่ ดี การสร้ า ง
มาตรฐานของงานบริ การ ให้เกิดความสมํ่าเสมอ (Consistency) จึงเป็ นสิ่ งจําเป็ นอย่างยิ่งสําหรับงาน
โรงแรม
ในการบริ หารจัดการบุคคลในธุรกิจโรงแรมโดยเฉพาะ 5 ดาว ย่านราชประสงค์ ซึ่งเป็ น
แหล่งของการแข่งขันในด้านธุรกิจโรงแรมที่ค่อนข้างสูง โดยมีอตั ราการลาออกจากงาน (Turnover
Rate) อยูท่ ี่ร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 21 ซึ่งเป็ นอัตราที่ค่อนข้างสูง เมื่อเปรี ยบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น
ซึ่งมีผลกระทบในอีกหลายด้านดังที่กล่าวมาในข้างต้น จากข้อมูลการประชุมของชมรมทรัพยากร
บุค คลโรงแรม กล่าว่า ปั จจุ บนั ธุร กิจ โรงแรมขาดแคลนพนักงานเป็ นจํานวนมากเกื อบทุก ระดับ
แม้กระทัง่ โรงแรมระดับ 5 ดาว เพราะธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กหรื อบูติกโฮเทลมีการขยายตัวเพิ่มมาก
ขึ้น และดึงตัวพนักงานที่ มีประสบการณ์จากโรงแรมระดับ 5 ดาว มาบริ หารงานอย่างมืออาชี พ
เพื่อให้งานบริ การทัดเทียมกับโรงแรมระดับ 5 ดาว
การพัฒนาประสิ ทธิภาพของพนัก งาน เพื่อทําให้เกิ ดความจงรั กภัคดี ต่ อองค์ก ร ซึ่ ง
สามารถบ่งบอกถึงความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างพนักงานและองค์กร ซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อส่ วน
งานธุรกิจโรงแรมเพราะความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่ นระหว่างพนักงานและโรงแรมอาจทําให้เกิดความ
ไม่พอใจในองค์กรและอาจทําให้เกิดพฤติกรรมต่อต้านการทํางาน เช่น การขาดงานและการลาออก
เป็ นต้น
การขาดแคลนบุ คลากรหรื อมีบุค ลากรที่ไม่มีประสิ ทธิภาพนั้น เป็ นหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผูบ้ งั คับบัญชาที่ตอ้ งบริ หารจัดการ หากองค์กรได้สรรหา จัดจ้างบุคลากรที่มีความรู้มี
ประสบการณ์ และมี ค วามสามารถจากที่ อื่ น เพื่ อจะได้ส ามารถเข้า มาปฏิ บัติ ห น้าที่ ไ ด้อย่า งมี
ประสิทธิภาพได้ทนั ที โดยไม่นึกถึงว่าความรู้ประสบการณ์และความสามารถของบุคคลากรคนนั้น
ที่มีมา อาจจะไม่มีประสิทธิภาพในการทํางานเลยหากไม่มีการวางแผน จัดการ แนะนําควบคุมและ
ดูแลให้มีความเหมาะสมกับลักษณะการทํางานและบุคลากรส่วนใหญ่ภายในองค์กร
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การจัดการองค์กรของโรงแรม
การการจัด องค์ก รหมายถึ ง การจัด แบ่ ง คนทํา งานโดยกํา หนดหน้า ที่ แ ละความ
รับผิด ชอบให้ทาํ เป็ นแผนกๆไปแต่ ละงานจะสอดคล้องรั บกัน ในฐานะองค์ก รเดี ยวกัน ในการนี้
จําเป็ นต้องมีสายงานการบังคับบัญชาชัดเจน เพื่อการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ โรงแรมขนาดใหญ่
จะมีการจัดองค์กรที่กว้างขวางงานต่างๆ จะต้องแบ่งซอยออกเป็ นหน่ วยงานย่อยโดยมีหัวหน้าดูแล
ในแต่ ละหน่ ว ยงานในโรงแรมใหญ่ ๆ ปริ มาณแต่ ละอย่างจะมีมากจนพนัก งานในแต่ ละแผนก
เชี่ยวชาญเฉพาะงานด้านเดี ยวและงานแต่ละคนจะไม่ค่ อยมีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับงานอื่นๆ ของ
โรงแรมซึ่งมีการจัดการองค์กรดังนี้
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ภาพที่ 3 การจัดการองค์กรโรงแรม
ที่มา: คู่มอื วิชาทฤษฎีธุรกิจโรงแรมและอาคารพักรับรองของ ทร, เข้าถึงเมื่อ 25 มกราคม 2558,
เข้าถึงได้จาก http://www.supply.navy .mi.th/supplyschool/ book/B02_ borikan/B103_ HOTEL_
BUSINESS_ CPO11.pdf
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เมื่อศึกษาจากแผนภูมิการจัดองค์กรของโรงแรมขนาดใหญ่ดงั กล่าวข้างต้น ทําให้เข้าใจ
การบริ หารงานโรงแรมได้ดียงิ่ ขึ้น เกี่ยวกับตําแหน่งและหน้าที่ของทุกตําแหน่ งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันซึ่งหน่วยงานต่างๆ มีหน้าที่ดงั นี้
1. เจ้าของโรงแรมหรื อบริ ษทั เจ้าของโรงแรมเจ้าของโรงแรมอาจจะเป็ นบุคคลธรรมดา
หรื ออาจร่ วมทุนกันในรู ปบริ ษทั
2. ผูจ้ ดั การใหญ่ (General Manager) ผูจ้ ดั การโรงแรมเป็ นหัวหน้าบริ หารงานโรงแรม
ผูจ้ ดั การเป็ นคนกลางเป็ นผูป้ ระสานงานระหว่างเจ้าของโรงแรมหรื อบริ ษทั เจ้าของโรงแรมกับการ
บริ หารงานของโรงแรม ผูจ้ ดั การโรงแรมเป็ นผูต้ ดั สินใจเด็ดขาดในการดําเนิ นตามนโยบายที่วางไว้
ผูจ้ ดั การโรงแรมเป็ นผูป้ ระสานการทํางานของแผนกต่างๆ ในโรงแรมในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกันและ
โดยทัว่ ไปยังมีหน้าที่ควบคุมการจัดการในด้านธุรการอีกด้วย เพื่อให้การดําเนิ นงานเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผูจ้ ดั การโรงแรมอาจมีผชู้ ่วยเหลือช่วยจัดการฝ่ ายบริ หารโดยแบ่งสายงานการปฏิบตั ิ
ออกไปตัวอย่างเช่น ฝ่ ายแม่บา้ น ฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายช่าง เครื่ องมือแผนกจัดซื้ อ แผนกขาย ฯลฯ เป็ นต้น
ซึ่งผูช้ ่วยทุกคนขึ้นตรงต่อผูจ้ ดั การใหญ่
3. ฝ่ ายต้อนรับ (Front Office Department)
3.1 ผูจ้ ดั การฝ่ ายต้อนรับ (Front Office Manager) รับผิดชอบดําเนิ นงานของฝ่ าย
ต้อนรับทั้งหมด ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงานให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งให้การฝึ กงาน
และออกคําสัง่ การปฏิบตั ิงานแก่พนักงานทุกคนในฝ่ าย
3.2 พนักงานต้อนรับ (Room Clerk/Receptionist) จัดการในด้านลงทะเบียนผูเ้ ข้ามา
พักและให้เลขหมายห้องพัก
3.3 พนักงานจองห้อง (Reservation Clerk) ทําหน้าที่ในการต้อนรับและจัดจอง
ห้องพักทั้งหมด
3.4 พนักงานติดต่อสอบถาม (Concierge) มีหน้าที่คอยตอบคําถามผูม้ าใช้บริ การ
3.5 หัวหน้าพนักงานขนสัมภาระ (Bell Captains) มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานรับใช้ในกิจการโรงแรมใหญ่จะแยกแผนกนี้ไว้เป็ นแผนกหนึ่งต่างหาก
3.6 พนักงานขนสัมภาระ (Bellman) บางแห่ งเรี ยก “Porter” มีหน้าที่ยกหี บห่ อ
สัมภาระของแขกนับแต่วาระแรกมาถึงจนถึงห้องพักและจากห้องจนถึงรถในกรณี ที่แขกกลับ
3.7 พนัก งานเปิ ดประตู (Doorman) เป็ นบุ ค คลแรกที่ พ บแขกเมื่ อ มาถึ ง ให้
การต้อนรับเปิ ดประตูรถช่วยเหลือยกหีบห่อสัมภาระของแขกลงจากรถแล้วเฝ้ าจนกว่าพนักงานรับ
ใช้จะมายกไปดูแลการจอดรถให้เรี ยบร้อยเรี ยกรถให้ เมื่อต้องการใช้ให้คาํ ตอบในกรณี ที่แขกมาถาม
ซึ่งจะดูแลจนกว่าจะออกจากโรงแรมไป
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4. ฝ่ ายบัญชี (Accounting or Financial Department)
4.1 สมุห์บญ
ั ชี (Chief Accountant) มีหน้าที่จดั ทําการบัญชีโรงแรมให้ถูก ต้องทํา
และเสนอรายงานแผนกบัญชี อื่ น ๆ ตามที่ ผจู้ ัด การใหญ่ สั ่ งการและควบคุ มการปฏิบัติ งานของ
พนัก งานที่ อยู่ในความรั บผิด ชอบของแผนกให้ปฏิบัติ งานไปโดยเรี ยบร้ อยและราบรื่ น อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในโรงแรมบางแห่ งมีผชู้ ่วยสมุห์บญ
ั ชี (Assistant Chief Accountant) อีกผูห้ นึ่ งเป็ นผู้
คอยช่วยเหลือ
4.2 แคชเชียร์ (General Cashier) มีหน้าที่ควบคุม Cashier ประจําฝ่ ายต้อนรับและ
Cashier ประจําห้องอาหารและบาร์ ทุก ๆ แห่ งในโรงแรมพร้ อมทั้ง ตรวจสอบบัญชีรั บจ่ าย เพื่อ
รายงานสรุ ปผลประจําวันไปยังสมุห์บญั ชีใหญ่ของโรงแรม
4.3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเงิน (Income Auditor) มีหน้าที่ตรวจสอบตัวเงินที่ได้รับ
จากแคชเชียร์ ท้ งั หลายว่าตรงตามรายงานหรื อเทปบันทึกแจ้งยอดรายได้หรื อไม่หรื อว่ารั ่ วไหลไป
ทางไหนบ้าง
4.4 พนักงานควบคุมบัญชีรับ (Account Receivable Clerk) มีหน้าที่คุมบัญชีแยก
ประเภทรายรับของโรงแรมทั้งหมด เพือ่ เสนอสมุห์บญั ชีต่อไป
4.5 พนักงานตรวจสอบห้องอาหารและบาร์ (Restaurant and Bar checkers) มี
หน้าที่ตรวจสอบและทํารายการเสนอว่าได้ทาํ อาหารหรื อปรุ งเครื่ องดื่มและนําไปบริ การแก่แขกแล้ว
หรื อไม่มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ เพื่อนําไปตรวจสอบกับแคชเชียร์ ประจําห้องอาหารและบาร์ อีกครั้ง
หนึ่งว่าจะตรงกันหรื อไม่เพียงใด
4.6 พนักงานควบคุมบัญชีจ่าย (Accounts Payable Clerk) มีหน้าที่ควบคุมบัญชีการ
ชําระและจ่ายเงินของโรงแรมให้เป็ นไปโดยถูกต้อง
5. ฝ่ ายแม่บา้ น (Housekeeping Department)
5.1 แม่บา้ น (Executive Housekeeper) รับผิดชอบในด้านความเรี ยบร้อยสะอาดถูก
สุ ข ลัก ษณะและอยู่ในสภาพพร้อมที่จ ะให้แขกเข้าพักได้รวมทั้งดูแลควบคุ มการปฏิบัติ งานของ
แผนกดําเนินไปอย่างเรี ยบร้อยและมีประสิทธิภาพ
5.2 ผูช้ ่วยแม่บา้ น (Assistant Housekeeper) เป็ นมือขวาของแม่บา้ นเป็ นผูช้ ่วยเหลือ
แบ่งเบาภาระของแม่บา้ นตามแต่แม่บา้ นจะมอบหมายให้ทาํ
5.2 หัวหน้าฟลอร์ (Floor Supervisor) บางแห่ งเรี ยกว่าผูต้ รวจงานบางแห่ งใช้เพียง
หัวหน้าพนักงานประจําห้องบางทีก็เรี ยกแม่บา้ นประจําหรื อฟลอร์ ฟลอร์ หรื อชั้นที่ว่านี้ คือตึกของ
โรงแรมตําแหน่งนี้เป็ นตําแหน่งสําคัญเช่นเดียวกันในโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนตําแหน่ ง
หัวหน้าฟลอร์จะเป็ นผูแ้ บ่งเบาภาระของแม่บา้ นและผูช้ ่วยแม่บา้ น
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5.3 พนักงานประจําห้อง (Room Boy/Maid) บางทีเรี ยกว่า “Chambermaid” มี
หน้า ที่ ดู แ ลความเรี ยบร้ อ ยของห้ อ งพัก ก่ อ นที่ แ ขกจะเข้า พัก หรื อในขณะที่ แ ขกกํา ลัง พัก อยู่
ความสะอาด ความสุขสบายและความเรี ยบร้อยทําให้แขกพอใจที่จะพักนอนอยู่นานๆ และกลับมา
พักอีกในคราวต่อไป
5.4 หัวหน้าห้องเสื้ อผ้า (Linen Room Supervisor) โรงแรมส่ วนมากห้องเสื้ อผ้าจะ
เป็ นศูน ย์กลางของฝ่ ายแม่บา้ นเป็ นจุด รั บและจ่ ายงานปลีกย่อยของแม่บา้ นหัว หน้าห้องเสื้ อผ้ามี
หน้าที่รับผิดชอบเครื่ องแบบของพนักงาน
5.5 พนักงานเย็บปักถักร้อย (Seamstress) บางรายเรี ยกว่า “Sewing Girl” พนักงาน
เย็บปักถักร้อยมีหน้าที่ดูแลความเรี ยบร้อยของเสื้อผ้า ถ้าขาดก็เย็บปะชุนเสีย พนักงานเย็บปั กถักร้อย
นี้จะเป็ นผูช้ ่วยประหยัดเงินให้แก่โรงแรมปี ละไม่นอ้ ย
5.6 ห้องดอกไม้ (Decoration/Flower Room) ห้องดอกไม้เก็บเป็ นส่ วนที่สาํ คัญอีก
แห่งหนึ่งของแผนกแม่บา้ น งานห้องดอกไม้จะมีหน้าที่จดั ดอกไม้ทุกชนิ ดในโรงแรม เช่น ห้องพัก
ทุกห้อง ห้องอาหารทุกห้อง งานจัดเลี้ยงต่างๆ ทุกงานสํานักงานและบริ เวณสาธารณะทั้งโรงแรม
5.7 พื้ น ที่ ส าธารณะ (Public Area) ในโรงแรมหมายถึ ง สถานที่ ที่ มิ ใ ช่ ห้อ งพัก
สถานที่เหล่านี้ จะอยู่ในความรับผิดชอบของแผนกแม่บา้ น มีห้องอาหาร สระว่ายนํ้ า สวน ล็อบบี้
ห้องเปลี่ยนชุดของพนักงาน ห้องทํางานรวมทั้งห้องนํ้ าห้องส้วมทุกแห่งในโรงแรมการดูแลหมายถึง
การทําความสะอาดการตกแต่งให้สวยงาม พนักงานทุกคนจะได้รับการฝึ กให้รู้จกั เครื่ องสุ ขภัณฑ์
เครื่ องเฟอร์นิเจอร์หินอ่อน พรม เป็ นต้น
5.8 ของหาย (Lost and Found) จําเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งพูดภาษาอังกฤษเพราะสั้นและ
มีความหมาย คือแผนกเก็บและรักษาของแขกลืมทิ ้ งไว้ จะเป็ นการลืมไว้ในห้องพักและ Check out
ไปแล้วหรื อลืมทิ ้ งไว้ในที่ต่างๆ ของโรงแรม ผูเ้ ก็บไม่ว่าจะเป็ นพนักงานของโรงแรมหรื อผูใ้ ดผูห้ นึ่ ง
ก็ตาม ต้องนํามาส่งไว้ที่ Lost and Found ซึ่งจะได้ลงบันทึกในสมุดไว้ เพื่อเก็บไว้คืนเจ้าของต่อไป
กําหนดเวลาไว้ประมาณ 3-6 เดือน เมื่อพ้นกําหนดแล้วไม่มีผใู้ ดทวงถามก็จะคืนให้กบั ผูพ้ บบริ การนี้
จัดไว้ในแผนกแม่บา้ นและเสมียนที่อยูใ่ นสํานักงานเป็ นผูด้ ูแล
6. ฝ่ ายอาหารและเครื่ องดื่ม (Food and Beverage Department)
6.1 ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายอาหารและเครื่ องดื่ม (Food and Beverage Manager) มีหน้าที่
ควบคุมดูแลด้านอาหารและเครื่ องดื่มของโรงแรมแผนกนี้ แยกออกได้เป็ น 2 หน่ วยใหญ่ๆ มีหน้าที่
เรี ยกว่าผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ การและหัวหน้าพ่อครัว ซึ่งเรี ยกว่า Chef
6.2 ผูจ้ ดั การห้องอาหาร (Maiterd’Hotel) มีหน้าที่ควบคุมดูแลให้การปฏิบตั ิงานใน
ด้านการบริ การให้ดาํ เนินไปโดยเรี ยบร้อย เป็ นผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานของพนักงานใต้บงั คับบัญชา
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ดังต่อไปนี้ให้ปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพ คือหัวหน้าพนักงานฝ่ ายบริ การ (Head Waiter) กัปตัน
(Captain) เป็ นหัวหน้ารองลงมาพนักงานต้อนรั บ (Hostesses) มีหน้าที่ต ้อนรับแขกที่ เข้ามาใน
ห้องอาหารและเชิญไปนัง่ โต๊ะพนักงานบริ การ (Waiter) หรื อ (Waitress) มีหน้าที่รับคําสัง่ และเสิ ร์ฟ
อาหาร
6.3 แผนกบริ การอาหารในห้องพัก (Room Service) แผนกนี้ บางโรงแรมก็ยอม
ให้บริ การถึงห้องพัก บางโรงแรมก็ยอมเพียงส่งต่อไปยังพนักงานประจําห้องเป็ นผูน้ าํ ไปบริ การถึง
ห้องพักต่อไป บางแห่งก็มีครัวประจําแผนก บางแห่งไม่มีครัวประจําแผนกแต่อาศัยอาหารจากครัว
ใหญ่หรื อครัวขอห้องอาหาร
6.4 หัวหน้าบาร์ เทนเดอร์ (Head Bartender) มีหน้าที่ควบคุมบาร์ เทนเดอร์ และ
พนักงานบริ การประจําบาร์ มีหน้าที่ให้การอบรมและฝึ กหัดให้พนักงานบาร์ เทนเดอร์ รู้จกั และมี
ความชํานาญในการผสมเหล้าชนิดต่างๆ เครื่ องดื่มชนิดต่างๆ ฯลฯ
6.5 แผนกจัด เลี้ยง (Banqueting) มีหน้าที่อาํ นวยความสะดวกในการจัด เลี้ยงทั้ง
ภายในและภายนอกโรงแรมมีพนักงานประจําตามปกติเช่น หัว หน้าพนัก งานบริ ก ารกัปตัน และ
พนักงานบริ การ
6.6 ฝ่ ายปรุ งอาหาร (Preparation) เป็ นฝ่ ายใหญ่ อีก ฝ่ ายหนึ่ งคู่ก ับฝ่ ายบริ ก ารมี
พนักงานประจํา เช่น พ่อครัวใหญ่ มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายปรุ งอาหารทั้งหมดใน
โรงแรมให้ดีเยี่ยม เป็ นที่พึงพอใจแก่แขกมีผชู้ ่วยเรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษว่า “Assistant Chef” หรื อ
“Chef de Partie” และยังมีพ่อครัวมือรองๆ ลงมาอีกทั้งยังควบคุมฝ่ ายขนมอันมีพ่อครัวขนมและ
พนักงานทําขนมที่เรี ยกว่า “Pastry Cook” กับ “Pantry” ผูเ้ ป็ นลูกมืออีกด้วยฝ่ ายปรุ งอาหารนี้ บาง
โรงแรมเรี ยกว่าฝ่ ายครัวหรื อแผนกครัว
7. ฝ่ ายช่าง (Engineering Department)
ฝ่ ายนี้ แยกเป็ นสองแผนกใหญ่ คื อแผนกซ่ อมแซมและบํารุ งรั ก ษา (Repair and
Maintenance) แผนกจักรกลเครื่ องทําความร้อนและเย็น (Heat, Light, power, Air conditioning and
Refrigeration)
7.1 แผนกซ่อมแซมและบํารุ งรัก ษา มีพนักงานประจําแผนก เช่น ช่างไฟฟ้ า ช่าง
ประปา ช่างไม้ ช่างทาสี และพนักงานรักษาความสะอาด
7.2 แผนกจัก รกลและเครื่ องทําความร้อนและเย็น มีพนัก งานประจําแผนก เช่ น
วิศวกรพนักงานดับเพลิงและพนักงานควบคุมเครื่ องทํานํ้ าร้อนตําแหน่ งต่างๆ จะมีมากหรื อน้อย
เพียงใดนั้นแล้วแต่ความจําเป็ นในกิจการ
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8. แผนกโทรศัพท์ (Telephone Department)
แผนกนี้ มีหัวหน้าพนักงานโทรศัพท์ Chief Operator เป็ นผูค้ วบคุมการดําเนิ นการ
และพนักงานโทรศัพท์ (Operator) เป็ นลูกมือบางแห่งแผนกนี้จะรวมอยูก่ บั ฝ่ ายต้อนรับ ทั้งนี้แล้วแต่
ความเหมาะสม แผนกนี้มีหน้าที่รับโทรศัพท์ที่ต่อมาจากภายนอก แล้วต่อไปยังห้องพักหรื อจุดต่างๆ
ตามที่ตอ้ งการรวมทั้งการต่อออกตามที่มีผขู้ อให้ต่อ
9. แผนกรักษาความปลอดภัย (Security Department)
แผนกนี้มีหวั หน้าเรี ยกว่า Chief Security หรื อ Security Manager แล้วแต่เหตุการณ์
กับมีลกู มือคือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Security Officer) จํานวนมากหรื อน้อยแล้วแต่ความ
ต้องการ แผนกนี้มีหน้าที่ให้ความปลอดภัยแก่โรงแรม แก่แขกของโรงแรม แก่พนักงานของโรงแรม
ทั้งยังมีหน้าที่ควบคุ มให้พนัก งานโรงแรมทุกคนปฏิบตั ิไปตามระเบี ยบข้อบังคับของโรงแรมกับ
สอบสวนสืบสวนในกรณี มีการปฏิบตั ิผิดกฎของโรงแรมอีกด้วย ไม่ว่าจะโดยทุจริ ตหรื อไม่ก็ตาม
บางแห่งรวมแผนกอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของฝ่ ายต้อนรับหรื อแผนกบุคคลตามแต่สะดวกใน
การดําเนินการ
10. แผนกขาย (Sales Department)
มีผจู้ ัด การแผนกขาย (Sales Manager) และผูช้ ่ ว ยแล้ว แต่ จ ะเรี ย กเช่ น Sales
Representative มีหน้าที่ติดต่อขายบริ การห้องพักขายบริ การด้านอาหารและเครื่ องดื่มของโรงแรม
บางแห่ งได้รวมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (Public Relations Officer) แผนกโฆษณา (Advertising)
เข้าไว้ดว้ ยกันเรี ยกว่า “Sales Promotion, Advertising and Public Relations) บางแห่ งก็แยกไว้
ต่างหากเพื่อสะดวกในการปฏิบตั ิงานด้านสื่อสารมวลชน
11. แผนกบุคคล (Personnel Department)
มีผจู้ ดั การแผนกบุคคล (Personnel Manager) กับเจ้าหน้าที่ประจําแผนก (Office
Staff) มีหน้าที่รวบรวมประวัติและข้อมูลต่างๆ ของพนักงานทั้งหมดของโรงแรม วางแผนกําลังคน
ควบคุมด้านสวัสดิการและการฝึ กงานรับสมัครกับร่ วมมือในการคัดเลือกพนักงาน เพื่อบรรจุใน
แผนกต่างๆ และลงโทษทางวินยั ในกรณี ที่เกิดมีการฝ่ าฝื นหรื อกระทําความผิด
12. แผนกจัดซื้อ (Purchasing Department)
มีผจู้ ดั การแผนกจัดซื้อ (Purchasing Manager) กับเจ้าหน้าที่ประจําแผนก (Office
Staff) มีหน้าที่จดั ซื้อของทุกชนิ ดของโรงแรมบางแห่ งฝ่ ายจัด การของโรงแรมทําหน้าที่น้ ี เอง บาง
แห่งแต่ละแผนกเป็ นผูจ้ ดั ซื้อของประจําแผนกของตนเอง บางแห่งก็แยกไว้ต่างหาก เพื่อให้ทุกๆ ฝ่ าย
ทํางานได้เต็มที่

29
13. แผนกซักรี ด (Laundry Department)
โดยแผนกนี้บางโรงแรมไม่มีจะส่งซักข้างนอกโรงแรมแต่ส่วนใหญ่แล้วในโรงแรม
ขนาดใหญ่จะมีบริ การซักรี ด โดยอาจจะจัดไว้ในฝ่ ายแม่บา้ นหรื อแยกงานออกมาต่างหาก เนื่ องจาก
มีหน้าที่รับผิดชอบมากแผนกนี้นบั เป็ นแผนกใหญ่แผนกหนึ่งของโรงแรม
พนักงานทุกระดับมีความสําคัญต่อธุรกิจโรงแรม เพราะหากพนักงานสามารถให้
การบริ การที่สร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าเมื่อเข้ามาใช้บริ การ ก็จะทําให้เกิด
รายได้จากการกลับมาใช้บริ การอีก หรื อบอกต่อถึงความประทับใจในการใช้บริ การของโรงแรมกับ
ผูอ้ ื่น
4. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความต้องการพืน้ ฐาน
ทฤษฎีลาํ ดับขั้นของความต้องการ (Hierarchy of Need Theory) หรื อทฤษฎีการจูงใจ
(Maslow's Theory of Motivation) โดยหลักการและแนวคิดของ Maslow เห็นว่าลําดับขั้นความ
ต้องการของมนุษย์แบ่งออกเป็ น 5 ลําดับดังนี้
1. ความต้องการทางร่ างกาย (Physiological Needs) เป็ นความต้องการขั้นพื้นฐานของ
มนุษย์ เพื่อความอยูร่ อด เช่น อาหาร เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยูอ่ าศัย ยารักษาโรค อากาศ นํ้ าดื่ม การพักผ่อน
เป็ นต้น
2. ความต้องการทางด้านความปลอดภัย (Safety Needs) เมื่อมนุ ษย์สามารถตอบสนอง
ความต้องการทางร่ างกายได้แล้ว มนุ ษย์ก็จะเพิ่ มความต้องการในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เช่น ความ
ต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความต้องการความมัน่ คงในชีวิตและหน้าที่การงาน
3. ความต้องการทางด้านสังคม (Social Needs) ความต้องการนี้ จะเกิด ขึ้นเมื่อความ
ต้องการทางด้านร่ างกาย และความต้องการความปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้ว บุคคลต้องการ
ได้รับความรักและความเป็ นเจ้าของโดยการสร้างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น เช่น ความต้องการได้รับ
การยอมรับ การต้องการได้รับความชื่นชมจากผูอ้ ื่นเป็ นต้น
4. ความต้องการที่ จ ะมีฐานะเด่ นหรื อชื่อเสี ยง (Esteem Needs) ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง เป็ นความต้องการการได้รั บการยกย่อง นับถือ และสถานะจากสังคม เช่น ความต้องการ
ได้รับความเคารพนับถือ ความต้องการมีความรู้ความสามารถ เป็ นต้น
5. ความต้องการที่จะให้ประสบความสมหวังในชีวิต (Self-Actualization Needs) เป็ น
ความต้องการสู งสุ ด ของแต่ ละบุ คคล เช่น ความต้องการที่ จ ะทําทุ ก สิ่ งทุก อย่างได้สําเร็ จ ความ
ต้องการทําทุกอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองด้วยการใช้ความสามารถ ทักษะ และ
ศักยภาพอย่างเต็มที่บุคคลที่ถูกจูงใจด้วยความต้องการความสมหวังของชีวิตจะแสวงหางานที่ทา้
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ทายความสามารถของพวกเขา การเปิ ดโอกาสให้พวกเขาใช้ความคิดสร้างสรรค์หรื อการคิดค้นสิ่ ง
ใหม่ เป็ นต้น
Maslow ยังแบ่งลําดับขั้นความต้องการทั้ง 5 ระดับออกเป็ น 2 กลุ่ม
1. ความต้องการลําดับต้น (Lower order needs) ประกอบด้วยความต้องการทางร่ างกาย
ความต้อ งการความปลอดภัยและความต้อ งการความมั ่ น คง ซึ่ งเป็ นความต้อ งการที่ ต ้อ งการ
ตอบสนองภายนอก (satisfied externally) เช่น การจัดสถานที่ทาํ งาน ชัว่ โมงการทํางานที่เหมาะสม
การจ่ายค่าจ้างสวัสดิการ ความมัน่ คงปลอดภัยในการทํางาน
2. ความต้องการลําดับสูง (Higher order needs) ประกอบด้วยความต้องการทางสังคม
ความต้องการการยกย่องและความต้องการความสําเร็ จ ในชีวิต ซึ่งเป็ นความต้องการที่ ตอ้ งการ
ตอบสนองภายใน (Satisfied internally) หรื อทางจิ ต ใจ เช่ น หัว หน้าให้ค วามสัมพัน ธ์ที่ดี ก ับ
พนักงานการ จัดให้พนักงานมีกลุ่มชมรมพบปะสังสรรค์กนั การยกย่องให้เกียรติยศตําแหน่งที่สูงขึ้น
ให้ค วามเป็ นอิสระในการตัด สิ นใจหรื อให้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ น ใจให้โอกาสมีค วามคิ ดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ฯลฯ
ทฤษฎีการจูงใจของ Clayton Paul Alderfer (E.R.G. Theory) ทฤษฎีการจูงใจ E.R.G.
ได้จาํ แนกความต้องการออกเป็ น 3 กลุ่มคือ (Robbins, 2005: 211)
1. ความต้องการเพื่อความอยูร่ อด (Existence needs--E) เป็ นความต้องการพื้นฐานของ
ร่ างกาย เพื่อให้มนุษย์ดาํ รงชีวิตอยูไ่ ด้ เช่น ความต้องการอาหาร เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยูอ่ าศัย ยารักษาโรค
เป็ นต้น เป็ นความต้อ งการในระดับ ตํ่า สุ ด และมี ล ัก ษณะเป็ นรู ป ธรรมสู ง สุ ด ประกอบด้ว ย
ความต้องการทางร่ างกาย บวกด้วยความต้องการความปลอดภัยและความมัน่ คงตามทฤษฎีของมาส
โลว์ผบู้ ริ หารสามารถตอบสนองความต้องการในด้านนี้ ได้ดว้ ยการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมมี
สวัสดิการที่ดีมีเงิน โบนัสรวมถึงทําให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชารู้สึกมัน่ คงปลอดภัยจากการทํางานได้รั บ
ความยุติธรรมมีการทําสัญญาว่าจ้างการทํางานเป็ นต้น
2. ความต้องการมีสมั พันธภาพ (Relatedness needs--R) เป็ นความต้องการที่จะให้และ
ได้รั บ ไมตรี จิ ต จากบุ ค คลที่ แ วดล้อ ม เป็ นความต้อ งการที่ มี ล ัก ษณะเป็ นรู ปธรรมน้ อ ยลง
ประกอบด้วย ความต้องการความผูกพันหรื อการยอมรับ (ความต้องการทางสังคม) ตามทฤษฎีของ
มาสโลว์ ผูบ้ ริ หารควรส่ งเสริ มให้บุค ลากรในองค์ก ารมีค วามสัมพัน ธ์ที่ดี ต่ อกัน ตลอดจนสร้ าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลภายนอกด้วย เช่น การจัดกิจกรรมที่ทาํ ให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ าํ
และผูต้ ามเป็ นต้น
3. ความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า (Growth Needs G) เป็ นความต้องการในระดับ
สูงสุดของบุคคล ซึ่งมีความเป็ นรู ปธรรมตํ่าสุด ประกอบด้วยความต้องการการยกย่องบวกด้วยความ
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ต้องการประสบความสําเร็ จในชีวิต ตามทฤษฎี ของมาสโลว์ ผูบ้ ริ หารควรสนับสนุ นให้พนักงาน
พัฒ นาตนเองให้เ จริ ญก้า วหน้า ด้ว ยการพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้น เลื่ อ นตํา แหน่ ง หรื อมอบหมายให้
รั บ ผิด ชอบต่ องานกว้า งขึ้ น โดยมี ห น้าที่ ก ารงานสู ง ขึ้ นอัน เป็ นโอกาสที่ พ นัก งานจะก้าวไปสู่
ความสําเร็ จ
จากความหมายของแรงจูงใจที่ผวู้ ิจยั ได้สรุ ปไว้ว่าแรงจูงใจหมายถึงปั จจัยหรื อสิ่ งต่างๆ
ที่มากระตุน้ หรื อชักนําให้บุคคลแสดงพฤติก รรม เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายหรื อวัต ถุประสงค์หรื อ
เพื่ อให้ได้ม าซึ่ ง สิ่ ง ที่ ต นเองต้อ งการ ซึ่ ง ความต้องการของมนุ ษ ย์จ ะมีแ นวคิ ด และทฤษฎี ข อง
นักวิชาการหลายท่านแตกต่างกันไป ผูว้ ิจยั ได้คดั เลือกปัจจัยจูงใจที่น่าจะมีอิทธิพลสูงต่อพฤติกรรม
การทํางานของบุคลากรในหน่วยงานที่ผวู้ ิจยั ศึกษาในความคิดเห็นของผูว้ ิจยั ปัจจัยจูงใจที่คดั เลือกมา
ศึกษาในครั้งนี้ เป็ นปั จจัยจูงใจที่มีความจําเป็ นของบุคลากรในหน่ วยงานอย่างแท้จริ งประกอบไป
ด้วยปัจจัยจูงใจด้านการอยูร่ อด ปัจจัยจูงใจด้านสัมพันธภาพ ปัจจัยจูงใจด้านความเจริ ญก้าวหน้า
Cooper (1958: 31-33 อ้างถึงใน สิ รินาตย์ กฤษฎาธาร, 2552) กล่าวถึงความต้องการ
ของบุคลากรในการทํางานไว้หลายประการได้แก่ ทํางานที่เขาสนใจ อุปกรณ์ที่ดีสาํ หรับการทํางาน
ค่าจ้างเงินเดือนที่ยุติธรรม โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สภาพการทํางานที่ดี รวมทั้งชัว่ โมง
การทํางานที่เหมาะสม และสถานที่ทาํ งานที่ เหมาะสม ความสะดวกในการไปและกลับ รวมทั้ง
สวัสดิการอื่นๆ ทํางานร่ วมกับผูบ้ งั คับบัญชาที่เข้าใจในการควบคุมปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ น
คนที่เขายกย่องนับถือ
จากทฤษฎีดงั กล่าวสามารถสรุ ปได้ว่าความต้องการของมนุษย์น้ นั มีความสําคัญมากใน
การดํารงชีวิต หากองค์กรต้องการสร้ างและรั กษาความภักดีของพนักงานที่ มีต่อองค์ก รนั้น ควร
จะต้องมัน่ ใจว่าองค์กรสามารถบริ หารจัดการตามความต้องการของพนักงานได้อย่างเหมาะสม
5. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการสร้ างความพึงพอใจในการทํางาน
ทฤษฎีการจูงใจและธํารงรักษา ของ Herzberg ศึกษาถึงเรื่ องของการจูงใจโดยเสนอว่ามี
ปัจจัย 2 อย่างที่มผี ลต่อการจูงใจพนักงานให้ทาํ งานคือ (ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร, 2551)
1. Hygiene Factors หรื อเรี ยกว่าปั จจัยอนามัย ซึ่งเป็ นปั จจัยที่ตอ้ งมีในการทํางานถ้า
ขาดส่วนนี้ ไปจะมีปัญหากับพนักงาน แต่ปัจจัยอนามัยนี้ ไม่ได้เป็ นปั จจัยที่จูงใจให้พนักงานอยาก
ทํางานโดยตรง ประกอบด้วย
1.1 เงินเดือนและสวัสดิการ (Salary and Benefits)
1.2 การบังคับบัญชา (Supervision)
1.3 สภาพการทํางาน (Work Condition)
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1.4 สถานภาพในการทํางาน (Status)
1.5 ความมัน่ คงในการทํางาน (Security)
1.6 ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน (Relations)
1.7 นโยบายต่างๆ ในการทํางาน (Policy)
เห็นได้ว่ามีเงินเดือน รวมอยู่ในปั จจัยอนามัยนี้ ดว้ ย Herzberg มองว่าเงินเดือนเป็ น
ปัจจัยที่ตอ้ งมี และต้องจ่าย เพื่อเป็ นการตอบแทนการทํางานของพนักงาน แต่การใช้เงินเดือนเป็ นตัว
จูงใจโดยตรง จะไม่ได้ผลในการรักษาพนักงานให้อยูก่ บั องค์กร
2. Motivator Factors เป็ นปั จจัยที่สามารถจูงใจพนักงานให้อยากทํางานได้ ซึ่งปั จจัย
เหล่านี้คือ
2.1 ความสําเร็ จในการทํางาน (Achievement)
2.2 การได้รับความสําคัญ (Recognition)
2.3 ความรับผิดชอบในงานที่ทา้ ทาย (Responsibility)
2.4 ความน่าสนใจในของงาน (Task Interest)
2.5 การเจริ ญเติบโตในการทํางาน (Growth)
ปัจจัยจูงใจดังกล่าวข้างต้น เป็ นปั จจัยที่ Herzberg มองว่าสามารถจูงใจพนักงานให้
อยากทํางาน ดังนั้น การใช้เงินเพื่อจูงใจพนักงาน จะต้องมีวิธีการหรื อเหตุผลในการจูงใจ เช่น ใน
การบริ หารค่าจ้างเงินเดือน เพื่อจูงใจพนักงาน นักบริ หารค่าจ้างจะต้องเชื่อมโยงทฤษฎีปัจจัยจูงใจนี้
กับการบริ หารเงินเดือนให้ได้ กล่าวคือในปัจจัยด้านความสําเร็ จ และความตระหนักในความสําคัญ
ของพนักงานนั้น เราสามารถใช้การขึ้น เงิ นเดือนประจําปี ตามผลงาน และการขึ้นเงิน เดือนกรณี
เลื่อนตําแหน่ งเป็ นตัวบอกพนักงานได้ว่าเขากําลังประสบความสําเร็ จในการทํางาน ซึ่ง หมายถึง
บริ ษ ัทได้เห็ นความสามารถและขึ้ น เงิ นเดื อนให้พนัก งานที่ มีผลงานดี เด่ น สู งกว่าพนักงานที่ ทาํ
ผลงานด้อยกว่า และแจ้งพนักงานให้ทราบถึงเหตุผลในการขึ้ น เงิ นเดื อนให้พนักงานเกิด ความ
ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ส่วนปัจจัยเรื่ องความรับผิดชอบ ก็สามารถใช้การเลื่อนตําแหน่ งเป็ น
ตัวบอกให้พนักงานทราบว่าเขาต้องมีความรับผิดชอบที่สูงขึ้น มีงานที่ทา้ ทายมากขึ้นซึ่ง ในส่ วนนี้
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินโดยตรง ส่วนปัจจัยด้านการเจริ ญเติบโตในบริ ษทั บริ ษทั ต้องทําการออกแบบ
เส้นทางสายอาชีพ(Career Path) ของพนักงานที่ เข้ามาทํางานในบริ ษทั ให้ทราบว่าเขามีโอกาส
เติบโตเจริ ญเติบโตในงานได้มากน้อยแค่ไหน และในการเลื่อนระดับแต่ละครั้ง ก็ควรจะมีการปรับ
เงินเดือนให้ตามความรับผิดชอบที่สูงขึ้น ตามความเหมาะสมจะเห็นได้ว่าเราสามารถใช้ตวั เงินมา
เชื่อมโยงกับปัจจัยจูงใจของ Herzberg ได้ และสามารถที่จะใช้ในการจูงใจพนักงานให้อยากทํางาน
กับบริ ษทั ได้ดว้ ย แต่ปัจจัยด้านตัวเงินนี้ไม่ใช่สิ่ งที่รับประกันว่า พนักงานจะไม่ลาออกไปไหน ยังมี
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อีกหลายปัจจัยที่ทาํ ให้พนักงานไม่อยากทํางาน สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดจากผูม้ ีประสบการณ์ในวงการ
บริ หารงานบุคคลคือ สาเหตุจากหัวหน้างาน บริ ษทั บางแห่งมีระบบเงินเดือนและระบบการจูงใจที่ดี
มาก แต่มีอตั ราการลาออกของพนักงานสูงมาก ซึ่งเมื่อทําการศึกษาลึก ๆ แล้วพบว่ามีสาเหตุมาจาก
หัวหน้างาน เช่น หัวหน้างานไม่ให้โอกาสในการคิดหรื อแสดงความคิดเห็น แย่งชิงผลงาน หรื อโยน
ความผิดพลาดให้ลกู น้องไม่สามารถให้คาํ ปรึ กษาแก่ลกู น้องได้ เป็ นต้น
Mobley (1982, อ้างถึงใน ฐิติรัตน์ ศิริเลิศ, 2545) ได้ให้คาํ จํากัดความของการลาออก
ซึ่งหมายถึงการที่พนักงานขององค์การ สิ ้ นสภาพการเป็ นสมาชิกขององค์การนั้น โดยการสิ ้ นสภาพ
การเป็ นสมาชิกนี้ สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1. การลาออกโดยสมัครใจ หมายถึง การสิ ้ นสภาพการเป็ นสมาชิกขององค์การ โดย
พนักงานเป็ นผูด้ าํ เนินการเอง
2. การลาออกโดยไม่สมัครใจ หมายถึง การสิ ้ นสภาพการเป็ นสมาชิกขององค์การ โดย
องค์การเป็ นผูด้ าํ เนินการ และ หมายรวมถึง การเกษียณอายุ และ การตาย
Mobley ได้พฒั นาตัวเชื่อมโยงระหว่างความพึงพอใจในงานและการเปลี่ยนงานอย่าง
สมัครใจคือทําให้มีลกั ษณะง่ายต่อการเข้าใจและมีลกั ษณะเฉพาะคือใช้ขอบเขตของพฤติกรรม กล่าว
โดยสรุ ป ความไม่พอใจอาจนําไปสู่การหางานใหม่ ซึ่งจะนําไปสู่ค วามตั้งใจที่ จะอยู่หรื อไปจาก
องค์การ เขายังสร้างตัวแบบเฉพาะระหว่างความพึงพอใจในงานและการเปลี่ยนงานอย่างสมัครใจ
ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแปร 8 ตัว ดังนี้
1. อายุ (Age)
2. การดํารงตําแหน่ง (Incumbent)
3. ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction)
4. ความน่าจะเป็ นที่จะพบทางเลือกที่เป็ นที่ยอมรับของตนเอง (Probability of Finding
an Acceptable Alternative)
5. ความคิดที่จะเปลี่ยน / ออกจากงาน (Thinking of Quitting)
6. ความตั้งใจที่จะแสวงหางานใหม่ (Intention to Search)
7. ความตั้งใจที่จะอยูห่ รื อออกจากองค์การ (Intention to Quit / Stay)
8. การเปลี่ยนหรื อออกจากองค์การ (Quit / Stay)
จากงานวิจยั ของ แม็คกลูรี และ คณะ(McGuire and others, 2003) ได้ศึกษาและพบว่า
โดยทัว่ ไปแล้ว การธํารงรัก ษาพนัก งานเป็ นแผนกลยุทธ์ในการจัดการทรั พยากรบุค คลให้อยู่ก ับ
องค์การโดยคิดว่าค่าตอบแทนเป็ นสาเหตุหลักแต่ผลจากการวิจยั ประชากรในโรงพยาบาล 3 แห่งนั้น
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ต้องการ 3 อันดับแรกคือ การเคารพ ความทรงจําที่ดี และความผูกพันที่องค์การมอบให้ นั้นมีผลดี
ต่อการทํางานของพวกเขา
สาวิตรี กาศโอสถ (2547) ศึก ษาถึงสาเหตุ ก ารลาออกของพนัก งานและแนวทางที่
ส่งเสริ มให้พนักงานยังคงร่ วมงานกับบริ ษทั ต่อไป สาเหตุสาํ คัญที่ทาํ ให้พนักงานตัดสินใจลาออกคือ
ค่าตอบแทนน้อย รองลงมาคืองานที่ทาํ ไม่มีความก้าวหน้าและปัญหาจากสภาพการทํางานพนักงาน
ส่วนใหญ่ลาออกจากองค์การทั้งๆ ที่มีความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง
Lee (n.d., อ้างถึงใน สุ กญ
ั ญา รั ศมีธรรม, 2549) เป็ นศาสตราจารย์ดา้ นธุ รกิ จของ
มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ได้ทาํ การสํารวจเกี่ยวกับการลาออกของพนักงานในองค์กรและพบว่า
1. พนักงานจํานวนน้อยมากที่คิดจะลาออกเพราะไม่ได้ปรับเงินเดือนหรื อนับโบนัส
เพิ่ม
2. พนักงานร้ อยละ 20 ตัดสิ น ใจลาออกจากองค์กรทั้งๆ ที่ยงั หางานใหม่ไม่ได้ โดย
พนักงานบางส่ วนตัดสิ นใจลาออกเพียงเพราะเห็นว่าตนมีโอกาสในการได้งานใหม่ แม้จะยังไม่มี
การเซ็นสัญญาว่าจ้างก็ตาม
3. พนักงานจํานวนมากที่มีผลงานดีเลิศหรื อพนักงานประเภท Talent ขององค์กรมักจะ
คอยมองหางานภายนอกตลอดเวลาและมักจะตัดสิ นใจไปสัมภาษณ์งานเพียงเพื่อต้องการมีแผน
สํารองในเรื่ องงานของตน หรื อเพื่ อต้องการทดสอบดูว่าคุณสมบัติของตนยังเป็ นที่ต ้องการของ
ตลาดแรงงานอยูห่ รื อไม่
4. พนักงานจํานวนไม่นอ้ ยที่ “ลาออก” เนื่ องจากเหตุจาํ เป็ นส่ วนตัว เช่น การแต่งงาน
การตั้งครรภ์ การดูแลบุพการี หรื อการย้ายที่อยูอ่ าศัยเป็ นต้น
ผลสํารวจดังกล่าวยังพบว่าเบื้องหลังการลาออกของพนักงานส่ วนใหญ่มาจากเหตุผล
อีกหลายประการคือ
1. ถูกละเลยหรื อไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง
2. งานที่ทาํ ไม่เป็ นไปตามที่ตกลงไว้
3. หัว หน้างานคนเก่าลาออกและองค์ก ารว่าจ้างหัว หน้างานคนใหม่ที่พนัก งานไม่
ศรัทธาเข้ามาแทน
4. ได้รับมอบหมายให้ทาํ งานที่ตนไม่ชอบ
5. พบว่าบริ ษทั กําลังกระทําบางสิ่ งบางอย่างที่ไร้จริ ยธรรม/ ผิดศีลธรรม
6. ถูกล่วงเกินทางเพศในที่ทาํ งาน
7. พบว่าบริ ษทั กําลังจะขายกิจการให้ผอู้ ื่นหรื อกําลังจะเลิกกิจการ
8. เพื่อนสนิทของตนลาออกหรื อถูกไล่ออก
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9. มีความขัดแย้งกับหัวหน้างานโดยตรงของตน
10. มีปัญหากับเพื่อนร่ วมงาน
11. พบว่าตนได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นธรรม (ค่าตอบแทนของตนตํ่ากว่าพนักงานอื่น
ที่อยูใ่ นตําแหน่งงานเดียวกัน)
12. ถูกระงับ / งดการปรับขึ้นเงินเดือนโดยไม่คาดคิดมาก่อน
จากงานวิจยั อื่นๆ ในต่างประเทศจะพบว่าสาเหตุหรื อเหตุผลการลาออกมีเหตุผลหรื อ
มูลเหตุจูงใจที่คล้ายกัน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการวิจยั ของสถาบันของ โทมัส ลี สามารถอธิบายได้
ว่า เมื่อปัจจัยจูงใจทั้งในด้านพื้นฐานปัจจัยจูงใจด้านจิตใจและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมไม่ดึงดูดใจก็จะ
กระตุน้ ให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจในงานซึ่งจะส่งผลให้เกิดการลาออก
Mayer and Allen (1997, อ้างถึงใน สุภาภรณ์ ประสงค์, ม.ป.ป.) ได้แบ่งความผูกพันต่อ
องค์การได้ 3 ประเภทคือ
1. Affective Commitment พนักงานที่มีความผูกพันประเภทนี้ เกิดขึ้นจากความรู้สึก
ภายในส่วนบุคคลจะมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์การ เป็ นความรู้สึกผูกพันและเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน
กับองค์การมีความรู้สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์การยินดีที่จะเสี ยสละและทุ่มเทให้กบั องค์การอย่าง
เต็มความสามารถมีความภูมิใจที่ได้ทางานกับองค์การแห่งนี้และไม่คิดที่จะไปทางานที่อื่น
2. Continuance Commitment พนักงานที่มีความผูกพันประเภทนี้จะเกิดขึ้นจากการคิด
คํานวณของบุคคลที่อยู่บนพื้นฐานของการลงทุน ที่บุคคลให้กบั องค์การและผลตอบแทนที่บุค คล
ได้รั บจากองค์ก ารโดยรู้สึก ว่าทํา งานในองค์ก ารแห่ งนี้ ด้วยเหตุ ผลความจํา เป็ นบางอย่างเช่ น รอ
บํานาญรอเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งมีปัจจัยด้านการเงินมาเกี่ยวข้องเป็ นต้น
3. Normative Commitment พนักงานที่มีความผูกพันประเภทนี้ จ ะเป็ นความผูกพันที่
เกิดขึ้น เพื่อตอบแทนสิ่ งที่บุคคลได้รับจากองค์การแสดงออกในรู ปของความจงรักภักดีของบุคคล
ต่อองค์การหรื อการตอบแทนองค์การ เช่น การได้รับทุนการศึกษา การมีเพื่อนร่ วมงานที่ดี หรื อการ
ได้รับความช่วยเหลือบางอย่างจากหน่วยงาน
เพื่อให้การดําเนินงานของโรงแรมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แขกได้รับบริ การที่ตน
พึงพอใจ พนักงานผูใ้ ห้บริ การจึงเป็ นหัวใจสําคัญของการให้บริ การในโรงแรม จากการศึกษาของ
พาราซูรามันและคณะกล่าวถึงความสําคัญของการบริ การอย่างมีประสิทธิภาพในธุรกิจการโรงแรม
นั้นคือการทําให้ลูกค้าพึงพอใจและได้รับการบริ การดังที่ตนคาดหวัง ไว้โดยซึ่งวัด ได้โดยหลัก 5
ประการได้แก่

36
ประการที่หนึ่ง คือ ลักษณะต่างๆ ที่สามารถรับรู้ได้ เช่น วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและ
บุคลิกภาพที่ดีของพนักงาน
ประการที่สอง คือ มีความน่าเชื่อถือและสามารถปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีคุณภาพบนความ
แม่นยํา
ประการที่ สาม คื อ มีก ารตอบสนองความต้องการของลูก ค้าด้วยการบริ ก ารที่ อย่าง
รวดเร็ วและเต็มใจ
ประการที่สี่ คือให้ความไว้วางใจแก่ลกู ค้า สามารถสร้างความเชื่อมัน่ และไว้วางใจจาก
ความรู้ความสามารถที่มี
ประการที่ ห้า คื อ ความดู แลเอาใจใส่ ในลูก ค้า อย่า งละเอี ยดอ่อ น และเพื่ อ ให้ก าร
ดําเนิ นงานของโรงแรมเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
เพื่อแจกแจงรายละเอียดของงานที่ตอ้ งมีการประสานงานและร่ วมมือกันในแต่ละฝ่ าย เพื่อให้งาน
บรรลุตามเป้ าหมายที่วางไว้เป็ นสิ่ งสําคัญ
6. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับผลกระทบจากการเปลีย่ นงาน
เมื่อจํานวนธุรกิจโรงแรมเพิ่มมากขึ้น ความต้องการบุคลากรที่มีพ้ืนฐานความรู้ ความ
ชํานาญก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว เพื่อให้ได้การบริ การตามมาตรฐานของโรงแรมพนักงานจะต้องได้รับ
การฝึ กอบรมและการดูแลเอาใจใส่ ที่ดีเพื่อความประทับใจของลูกค้า ซึ่งเป็ นปั จจัยสําคัญต่องาน
บริ การโรงแรม พนักงานจึงเป็ นทรัพยากรบุคคลที่สาํ คัญต่อธุรกิจโรงแรมเป็ นอย่างยิ่งจากข้อมูล
ของการวิจยั ตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้ประมาณความต้องการแรงงาน
ในภาคบริ การช่วงปี 2553 – 2557 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี คาดว่าจะมีความต้องการแรงงานทั้งหมด
จํานวน 15.4 ล้านคน 15.8 ล้านคน 16.3 ล้านคน 16.7 ล้านคนและ 17.1 ล้านคน ตามลําดับ โดย
อุตสาหกรรมบริ การโรงแรมและภัตตาคารเป็ นที่ตอ้ งการในอันดับสองรองจากอุตสาหกรรมยานยนต์
ในขณะที่ แ รงงานที่ มี ป ระสบการณ์ ก็ มี ท างเลื อ กที่ จ ะทํา งานในโรงแรมที่ ใ ห้
ผลตอบแทนทั้งที่เป็ นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ดีกว่าส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนแรงงานใน
ธุรกิจโรงแรมอย่างมาก อัตราการลาออกของพนักงานโดยเฉลี่ยในปี 2556 นั้นไม่แตกต่างจากปี
2555 โดยอัตราการลาออกของพนักงานยังคงอยูท่ ี่ร้อยละ 13 และพนักงานระดับปฏิบตั ิการก็ยงั คงมี
อัตราการลาออกสูงที่สุด (ร้อยละ 13 ในปี 2555 และร้อยละ 14 ในปี 2556)
ความหมายของการเปลีย่ นงาน
การเปลี่ยนงานหมายถึงการปรับเปลี่ยนหรื อโยกย้ายตําแหน่ งการทํางานโดยยังคงอยู่
ภายในสายงานหรื ออาชีพเดิมการเปลี่ยนงานเป็ นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนอาชีพแต่มีความแตกต่าง
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ไปจากการเปลี่ ย นอาชี พ คื อ การเปลี่ ย นอาชี พ เป็ นการเปลี่ ย นย้า ยชี วิ ต การทํา งานทั้ง หมด
กระบวนการเปลี่ยนงานอาจเกิ ด ขึ้ นเพีย งครั้ งเดี ยว หรื อหลายครั้ งในชี วิต ได้บุค คลเปลี่ยนงาน
เนื่องจากต้องการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ในการทํางานที่ตนทําอยู่ เพื่อสนองความต้องการส่ วน
บุคคล (Black and Loughead, 1990) ซึ่งนักวิชาการได้มีการกล่าวไว้เป็ น 3 แนวทาง (มธุรส สว่าง
บํารุ ง, 2536) ได้ดงั นี้
1. แนวทางการศึ ก ษาทางด้า นพฤติ ก รรม (Behavioral Schoolsof Thoughtor
Approach) เป็ นแนวทางการศึกษาที่กล่าวถึงพฤติกรรมการลาออกและเปลี่ยนงาน โดยพยายาม
ค้นหาสาเหตุว่าการลาออกเกิดขึ้นได้อย่างไร และส่ งผลกระทบต่อองค์การอย่างไร Lawer (1971,
อ้างถึงใน มธุรส สว่างบํารุ ง, 2536)ได้กล่าวถึงการลาออกคือการไม่พอใจในการจ่ายค่าตอบแทน
มัก จะก่ อให้เกิ ด ผลที่ ตามมาหลายอย่างด้วยกัน ซึ่ ง จะทําให้พนักงานเกิ ด ความรู้ สึก ขึ้น 2 อย่าง
ด้วยกันคือ
1.1 ความต้องการค่าตอบแทนสูงขึ้นจะทําให้พนักงานขององค์การมีพฤติก รรม
ต่างๆ ได้แก่ปฏิบตั ิงานไม่ดีผลปฏิบตั ิงานตํ่ามีการนัดหยุดงาน การร้องทุกข์และแสวงหางานใหม่ที่
ให้ค่าตอบแทนและผลประโยชน์สูงหรื อมากกว่า ซึ่งจะทําให้เกิดการขาดงานและการลาออกเป็ น
ลําดับต่อมา
1.2 ความดึงดูดใจในการทํางานตํ่าลงหากเกิดความรู้สึกนี้ข้ ึน จะทําให้พนักงานใน
องค์การเกิดความไม่พอใจในงานจะมีผลให้เกิดความผิดปกติทางด้านจิตใจและสุขภาพจิตไม่ดีเป็ น
ผลให้ขาดงานและลาออกในที่สุด อย่างไรก็ตามหากสรุ ปว่าความไม่พอใจในการจ่ายค่าตอบแทนมี
ผลทําให้เกิดการลาออก และเปลี่ยนงานของพนักงานเสมอไปนั้น คงจะเป็ นการสรุ ปที่ไม่ถูกต้อง
นัก เนื่ องจากยังคงมีปั จ จัย อื่น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งนอกเหนื อจากค่ าตอบแทน เช่ น ลัก ษณะของงาน
ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน ความมัน่ คงขององค์การ ซึ่งอาจจะเป็ นปัจจัยที่จะทําให้ลาออกได้
เช่นกัน
2. แนวทางการศึก ษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Schools of Thoughtor
Approach) เป็ นแนวทางการศึกษาที่กล่าวถึงภาวะแรงงานในตลาดแรงงาน เป็ นสาเหตุหนึ่ งที่มีผล
ต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงานในองค์การ เนื่องจากหากกิจการทางธุรกิจกําลังดําเนินไปอย่าง
ดี แล้ว ทําให้ง านจํานวนมากจะถูก สร้ างขึ้ น มีผลให้อตั ราการจ้างแรงงานสู งขึ้ น โอกาสในการ
เปลี่ยนแปลงของงานก็จ ะสูงเช่นกัน ถ้าหากขาดความต้องการของแรงงานยังคงที่โอกาสในการ
เปลี่ยนแปลงก็จะตํ่า ดังนั้นอัตราการลาออกจะมีส่วนสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนแปลงของโอกาสใน
การเปลี่ยนแปลงงาน ฉะนั้นผูศ้ ึกษาจึงขอสรุ ปว่าความสัมพันธ์ระหว่างความไม่พอใจกับการลาออก
นั้นจะมีความสัมพันธ์กนั อย่างมากในช่วงที่อตั ราการว่างงานตํ่า นัน่ คือหากภาวะของความต้องการ
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ของตลาดแรงงานสูงก็จะทําให้เกิดการตัดสิ นใจที่จะเปลี่ยนงานในทางตรงกันข้ามหากภาวการณ์
ว่างงานสูงพนักงานจะตัดสินใจที่จะยังคงทํางานที่เดิมอยูต่ ่อไป
3. แนวทางการศึก ษาทางด้า นปั จ จัยที่ เ ป็ นแรงผลัก ดัน และปั จ จัย ที่ เ ป็ นแรงดึ งดู ด
(Pushand Pull Approach) แนวทางการศึก ษานี้ นั้น นับว่าเป็ นแนวทางการศึก ษาที่ ผสมผสาน
แนวความคิดทางด้านพฤติกรรมและแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์เข้าไว้ดว้ ยกันโดยกล่าวถึงปั จจัย
ที่ทาํ ให้บุคลากรลาออกจากงานมี 2 ปัจจัยด้วยกัน จากการศึกษาของ Freudenberg (1982, อ้างถึงใน
มธุรส สว่างบํารุ ง, 2536) คือ
3.1 ปัจจัยผลักดัน (Push Factors) หมายถึงปัจจัยภายในองค์การที่มีผลต่อการสร้าง
ความไม่พอใจให้กบั บุคคล ซึ่งเป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้บุคคลลาออกในที่สุด เช่นค่าจ้าง ความสัมพัน ธ์
ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน ขนาดขององค์การ การสื่อสาร เป็ นต้น
3.2 ปัจจัยดึงดูด (Pull Factors) หมายถึงปัจจัยภายนอกองค์การ ซึ่งปั จจัยที่มาดึงดูด
ให้บุ ค คลมี ก ารเคลื่อ นย้ายหรื อลาออกจากองค์ก ารเดิ ม ไปสู่ อ งค์ก ารใหม่ เช่ น ตลาดแรงงาน
ค่าตอบแทนสูงกว่าโอกาสก้าวหน้า เป็ นต้น
ผลกระทบจากการเปลีย่ นงาน
มอบเล่ห์ และคณะ (Mobley and others, 1982) ได้อธิบายผลกระทบจากการเปลี่ยน
งานในด้านต่างๆ ดังนี้
ตารางที่ 2 ผลกระทบจากการเปลี่ยนงานในด้านต่างๆ ต่อองค์กร
ผลกระทบต่ อองค์ การเชิ งบวก
1. องค์การอาจได้พ นักงานใหม่ ที่มี ป ระสิ ทธิ ภาพ
มากกว่ า เข้า มาแทนที่ ห รื อก่ อ ให้ เ กิ ด ความรู ้
แนวคิ ด และการนํ า เทคโนโลยี ใ หม่ ม าให้ กับ
องค์การ
2. ก ร ะ ตุ ้ น ใ ห้ ผู ้ บ ริ ห า ร ป รั บ ป รุ ง ห า วิ ธี ก า ร
เปลี่ยนแปลงองค์การให้ดีข้ นึ
3. ช่วยลดความขัดแย้งในองค์การได้

1.

2.

3.
4.
5.

ผลกระทบต่ อองค์ การเชิ งลบ
สิ ้ นเปลื อ งค่าใช้จ่ายทั้ง ทางตรงและทางอ้อ มอัน
ได้แก่ การรั บ สมัคร การคัด เลื อ ก หรื อ ผลผลิ ต
และรายได้ลดลงระหว่างฝึ กงานคนใหม่
หากคนที่ ลาออกเป็ นผู ้ที่ มี ค วามชํา นาญหรื อ มี
ความสามารถสู ง ก็ จ ะถูก ผลกระทบจากต่ อการ
ปฏิ บตั ิ งานขององค์การและอาจทําให้เกิ ดความ
เสี ยหายได้
รวมถึ งผลกระทบต่อรู ปแบบของกลุ่มสังคมการ
ติดต่อสื่ อสารในองค์การ
ป ริ ม า ณ ง า น ที่ เ พิ ่ ม ขึ้ น แ ล ะ ผ ล ง า น ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพที่ดอ้ ยลง
ขวัญและกําลังใจของพนักงานที่ยงั อยูล่ ดน้อยลง
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ตารางที่ 3 ผลกระทบจากการเปลี่ยนงานในด้านต่างๆ ต่อตัวบุคคล
ผลกระทบต่ อตัวบุคคลเชิงบวก
1. บุคคลที่จะลาออกจะได้รั บการจู งใจที่ ดีกว่ า
จากองค์การใหม่ในรู ปของผลประโยชน์และ
สวัสดิการเพิม่ ขึ้น
2. เมื่อมีความสําเร็ จในการเปลี่ยนงานใหม่ก็ทาํ
ให้เกิดความเชื่อมัน่ ในตนเองสู ง
3. เมื่อมีคนลาออกตําแหน่งงานก็จะมีเพิ ่ มขึ้นทํา
ให้เปิ ดโอกาสให้คนที่อยู่มีความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานที่สูงขึ้น

ผลกระทบต่ อตัวบุคคลเชิงลบ
1. ทําให้คนที่อยูอ่ าจจะเริ ่ มพิจารณาหาทางเลือก
ใหม่ตามไปด้วยซึ่ งอาจทําให้เกิดทัศนคติที่ไม่
ดีต่องาน
2. เนื่องจากปัญหา หรื อเหตุผลทางครอบครั วซึ่ ง
อาจทําให้เกิดความไม่พึงพอใจในงานได้
3. ความเครี ย ดที่ เปลี่ ยนงานเนื่ องจากที่ ทาํ งาน
ใหม่อาจจะไม่เป็ นดัง่ ที่คาดหวัง

ตารางที่ 4 ผลกระทบจากการเปลี่ยนงานในด้านต่างๆ ต่อสังคม
ผลกระทบต่อสังคมเชิงบวก
1. มีการเคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่ องค์การใหม่ซ่ ึ ง
การย้ายไปที่ใหม่ที่ให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นก็
จะส่ งผลต่อรายได้เฉลี่ยของประชากร

ผลกระทบต่อสังคมเชิงลบ
1. เมื่ อ ผู ้ผ ลิ ต ขาดแคลนแรงงานก็ ท าํ ให้ร าคา
สิ นค้าสู งขึ้นและองค์การก็ไม่ส ามารถขยาย
กิจการได้เนื่องจากขาดบุคคลากร

เมื่อพนักงานมีการลาออกหรื อเปลี่ยนงานก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์การหลาย ๆ ด้าน
ดังนี้ (สกาวรัตน์ อินทุสมิต, 2543)
1. เพิ่มค่าใช้จ่ายในการสรรหา และการคัดเลือกพนักงาน เมื่อมีพนักงานลาออกหรื อ
เปลี่ยนงานองค์การจําเป็ นต้องมีการสรรหา และคัดเลือกบุคคลอื่นเข้ามาปฏิบตั ิหน้าที่แทนตําแหน่ ง
ที่ว่างลง กระบวนการในการสรรหาคัดเลือกจนถึงขั้นสุดท้าย คือ การตกลงจ้างงานนั้น ต้องใช้กาํ ลัง
งานและค่าใช้จ่ายจํานวนมาก
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมและพนักงานใหม่ที่เข้ามาทํางานในองค์การจะไม่สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ทนั ที และไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ดีเท่าที่พนักงานเก่าคนอื่นๆ พนักงานใหม่ตอ้ งผ่าน
การฝึ กอบรม และผ่านการเรี ยนรู้งานก่อน เพราะการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคคลมีจุดมุ่งหมาย เพื่อ
เพิ่ ม ความสามารถของบุ ค คลให้ส ามารถปฏิ บัติ ง านได้บ รรลุ เ ป้ าหมายขององค์ก ารอย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ นอกจากนั้นพนักงานใหม่ยงั ต้องการเวลาช่ว งหนึ่ งสําหรับการปรั บตัวให้เข้ากับ
สภาพการทํางาน ซึ่งเป็ นการสูญเสียขององค์การอย่างหนึ่งนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม
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พัฒนาทักษะต่างๆ
3. ความไม่ราบรื่ นในการปฏิบตั ิงาน การลาออกของพนักงานจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายแก่
องค์การในรู ปแบบของความวุ่นวายยุ่งเหยิงในการปฏิบตั ิงาน ทําให้ข้ นั ตอนการทํางานเสี ยระบบ
ขาดความต่อเนื่อง และผลผลิตที่สูญเสี ยไปจนกว่ามีพนักงานใหม่เข้ามารับหน้าที่แทนหน่ วยงาน
ต่างๆ พนักงานจะทํางานร่ วมกัน เมื่อพนักงานคนใดคนหนึ่ งลาออกย่อมส่ งผลกระทบต่องานใน
ความรับผิดชอบบุคคลอื่น และทําให้ประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมลดลง
4. การทําให้สมาชิกคนอื่นๆ ในองค์การเสียขวัญและกําลังใจ การลาออกของพนักงาน
ที่เป็ นที่รู้จกั หรื อพนักงานที่มีตาํ แหน่งสูงมีความสําคัญในองค์การจะส่งผลให้บุคคลอื่นๆ เกิดความ
ไม่แน่ใจที่จะทํางานต่อไป ขวัญเสีย มีทศั นคติที่ไม่ดีต่อองค์การ และเริ่ มหาหนทางที่จะไปทํางาน
ในองค์การอื่น
5. เกิดภาพพจน์ที่ไม่ดีกบั องค์การ องค์การที่มีการลาออกหรื อเปลี่ยนงานของพนักงาน
ในอัตราสูงจะทําให้ภาพพจน์ขององค์การในสายตาสาธารณะชนเสียไป
6. ลดคุณภาพการติดต่อสื่อสาร และความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันของกลุ่ม เมื่อมีการ
ลาออกปริ มาณการติดต่อสื่อสารภายในหน่ วยงานจะมีมากขึ้ นเพื่อสอนงาน และฝึ กพนักงานใหม่
เข้ามาปฏิบตั ิงานในองค์การ แต่คุณภาพของการสื่อสารจะลดลง เพราะพนักงานใหม่ไม่สามารถจะ
รับส่งข่าวสารข้อมูลได้อย่างถูกต้องชัดเจน
จากการวิจยั ผลกระทบของการเปลี่ยนงานของเทลย์ซี่และฮินคิน (Tracey and Hinkin,
2008) กล่าวถึงปัจจัยที่กระตุน้ ให้เกิดการเปลี่ยนงานอันได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและ
หัวหน้า เนื้อหาของงาน สภาพแวดล้อมในการทํางาน และค่าตอบแทน นอกจากนี้ยงั มีปัจจัยอื่นๆ ที่
มีผลกระทบจากการตัด สิ นใจส่ ว นบุ ค คล คือสภาพการแข่ งขันของตลาดแรงงานเป็ นต้น ส่ ว น
ค่าใช้จ่ายก็เป็ นสิ่ งที่สาํ คัญประเด็นหนึ่ งที่ตอ้ งให้ความสําคัญเพราะเมื่อมีพนักงานโรงแรมเปลี่ยน
งานการบริ ก ารอย่า งมีคุ ณ ภาพและสมํ่า เสมออาจจะไม่ ประสบความสํา เร็ จ เท่ าที่ ค วรและมี
ผลกระทบกับรายได้ของโรงแรมโดยตรง หากแขกไม่พอใจในการบริ การและไม่กลับมาใช้บริ การ
อีก พนักงานที่ได้ตดั สิ นใจลาออกจากองค์การแล้ว ระดับความกระตือรื อร้นและกําลังใจในการ
ทํางานก็ยอ่ มลดลงด้วย สําหรับพนักงานใหม่อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการเรี ยนรู้งาน เพื่อให้
มีประสิ ทธิ ภาพในการทํางานเพิ่ มขึ้ น หรื อเท่ ากับพนักงานที่ลาออกไปแล้ว ความเครี ยดในการ
ทํางานเนื่องจากจํานวนพนักงานไม่พอเพียงกับการบริ การลูกค้าก็ยงั คงเป็ นปั ญหาสําคัญของการ
เปลี่ยนงานของพนัก งาน นอกจากนี้ ยังมีค่ าใช้จ่ ายในส่ วนต่างๆ เกิ ดขึ้ นจากการเปลี่ยนงานของ
พนักงาน อันได้แก่ ค่าโฆษณาตําแหน่งงานในหนังสื อพิมพ์ ค่าเสี ยเวลาค่าใช้จ่ายในการสัมภาษณ์
งาน และค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม จากที่กล่าวมาทั้งหมด เทลย์ซี่และฮินคินได้ศึกษาและสามารถ
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ระบุค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยนงานของพนักงานได้ 5 ส่วนดังนี้
1. ช่วงเวลาระหว่างการแจ้ง-ออกของพนักงานเอกสารและการทําการสัมภาษณ์เหตุผล
ของการลาออก
2. การรับสมัค รงาน อัน ได้แก่ ค่าโฆษณาตําแหน่ งงานในหนังสื อพิมพ์ ค่ าเสี ยเวลา
ค่าใช้จ่ายในการสัมภาษณ์งาน สิ่ งตีพิมพ์และสื่อต่างๆ ในการรับสมัครพนักงานใหม่
3. การคัดเลือกพนักงานใหม่ ซึ่งต้องพิจารณาอย่างถี่ถว้ นเหมาะสม เพื่อให้ได้พนักงาน
ที่เหมาะสมกับองค์กรมากที่สุด รวมทั้งการตรวจประวัติการทํางานด้วย
4. ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศและฝึ กอบรมพนักงานใหม่
5. การสูญเสียประสิทธิภาพของพนักงานจากการเปลี่ยนงานของเพื่อนร่ วมงาน
การศึกษาในต่างประเทศของเด็บบร้า เอฟ. แคนนอน (Debra F. Cannon, n.d.) พบว่า
สภาพแวดล้อมในการทํางานในธุรกิจโรงแรมที่ดีจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุ ด
โดยปัจจัยหลักที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมที่ดีในการทํางานนั้นได้แก่พนักงานในระดับล่างมีส่วนร่ วม
ในการตัด สิ นใจของบริ ษัทได้ใ นบางกรณี ข้อ เสนอแนะของพนัก งานได้ถูก นําไปกลัน่ กรอง
นําไปใช้ ได้รับการบอกกล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงและผลประกอบการของบริ ษทั และลักษณะ
ผูน้ าํ ที่เด่นชัดมีความเคารพซึ่งกันและกัน
จากทฤษฎี ดงั กล่าวสามารถสรุ ปได้ว่าการเปลี่ยนงานของพนักงานนั้นเป็ นปั ญหาที่
หลายๆ องค์ก รเผชิ ญ อยู่แ ละมี ผ ลกระทบต่ อ ต้น ทุ น ค่ า ใช้จ่ า ยภายใน เช่ น การโอนย้า ยและ
การฝึ กอบรมพัฒนาพนักงานใหม่จนกว่าจะปฏิบตั ิงานได้โดยเสี ยเวลา ค่าใช่จ่ายและผลงานที่ลด
น้อยลงและอาจสูญเสียรายได้ที่ควรได้อีกด้วย การสร้างทีมงานที่มีประสิ ทธิภาพนั้นเป็ นงานหนัก
และสําคัญมากซึ่งหลายองค์กรไม่เห็นความสําคัญในการรักษาพนักงานให้คงอยู่คู่กบั องค์กรแต่
หากเราได้ศึก ษาและเข้า ใจถึงปั ญหาและปั จจัยที่มีผลกระทบต่ อการหมุน เวียนเปลี่ย นงานของ
พนักงานแล้วนั้นก็จะสามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางในการลดอัตราการเปลี่ยนงานของพนักงานได้

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจยั
การวิจ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการศึก ษา “แนวทางการลดอัตราการเปลี่ยนงานของพนัก งาน
โรงแรม 5 ดาว ย่านราชประสงค์กรุ งเทพมหานคร” มีจุดประสงค์เพื่อเป็ นศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่ออัตราการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน ศึกษาผลกระทบของอัตราการเปลี่ยนงานของพนักงานโรงแรม 5
ดาวต่ อคุ ณ ภาพการบริ ก าร เพื่ อแนะแนวทางในการวางแผนและบริ หารจัด การในการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเหมาะสมเพื่อลดปัญหาการเปลี่ยนงานของพนักงาน โดยได้ดาํ เนินงานตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. วิธีการศึกษา
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ดาํ เนิ นการศึกษาเป็ นการวิจ ัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยผูศ้ ึกษาได้ออกแบบแบบสอบถามสําหรับพนักงานระดับปฏิบตั ิการและหัวหน้างานและการ
สัมภาษณ์เชิงลึกสําหรับพนักงานระดับผูจ้ ดั การแผนกของโรงแรมที่กาํ ลังจะลาออกโดยผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หลัก (Key Information) คือพนักงานระดับผูจ้ ดั การแผนกต้อนรับส่ วนหน้า พนักงานระดับผูจ้ ดั การ
แผนกอาหารและเครื่ องดื่มและ แผนกบุคคลของโรงแรมระดับ 5 ดาว
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้วิจยั ในงานครั้งนี้ แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ
1. พนัก งานโรงแรมระดับ 5 ดาว ย่านราชประสงค์ กรุ ง เทพมหานคร จํานวน 5
โรงแรม มี จ ํา นวนพนัก งานทั้ง สิ ้ น 2,689 คนคํา นวณหาขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่า งโดยใช้สู ต ร
การคํานวณของ Yamane (1967) ณ ระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 ความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5
โดยขนาดของตัวอย่างที่คาํ นวณได้เท่ากับ 348 ตัวอย่าง และเพื่อป้ องกันความผิดพลาดจากการตอบ
แบบสอบถามอย่างไม่สมบูรณ์จึงสํารองแบบสอบถามเพิ่มอีก 52 ชุด รวมให้ได้แบบสอบถามทั้งสิ ้ น
400 ชุด โดยแบ่งแบบสอบถามเพื่อสํารวจตามตําแหน่งงานจํานวน 100 ชุดให้แต่ละโรงแรมและได้
จํานวนแบบสอบถามกลับคืนมา 350 ชุด
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สูตร

n

=
=

=
348
เมื่อ
n
=
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
N
=
ขนาดประชากรในการวิจยั
E
=
ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 0.05
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก สําหรับพนักงานที่กาํ ลังจะลาออกโดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key
Information) คื อพนักงานระดับผูจ้ ัดการแผนกต้อนรับส่ วนหน้า พนักงานระดับผูจ้ ัดการแผนก
อาหารและเครื่ องดื่มและ แผนกบุคคลของโรงแรมระดับ 5 ดาว
3. การสุ่ มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ได้มาในกลุ่มที่ 1 ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random
Sampling) โดยกลุ่มประชาชนที่อยูใ่ นแผนกที่มีลกั ษณะการทํางานคล้ายคลึงกันของแต่ละโรงแรม
จากนั้นใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อย
ละ 95 ความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 โดยนําแบบสอบถามให้ฝ่ายบุคคลของแต่ละโรงแรมเป็ นผู้
แจกแบบสอบถามให้กบั พนักงานระดับปฏิบตั ิการและระดับหัวหน้างาน กลุ่มที่ 2 ใช้วิธีการสุ่ ม
ตัว อย่า งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) โดยคัด เลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ มี ล ัก ษณะ
เฉพาะเจาะจงตามหลักการของเหตุผลโดยให้มีความสอดคล้องกับปั ญหาการวิจยั โดยได้คดั เลือก
พนักงานระดับผูจ้ ดั การแผนกที่กาํ ลังจะลาออก
4. ตัวแปรที่ศึกษา
ด้านตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคล และประสบการณ์ในการทํางาน ตัว
แปรตาม ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการหมุนเวียนเปลี่ยนได้แก่ ด้านคุณภาพชีวิตในการงานทํางาน
ด้านผลตอบแทนและสวัสดิ การ ผูน้ าํ มีมนุ ษย์สัมพันธ์และความยุติธรรม ภาพลักษณ์ ขององค์ก ร
ความผูกพันและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
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5. เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกําหนดกรอบแนวคิดจากเนื้ อหาทฤษฎีเพื่อเป็ น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยลักษณะของแบบสอบถามแบ่งคําถามออกเป็ น 3 ส่วนได้แก่
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคุ ณลักษณะและความสามารถส่ ว น
บุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 10 ข้อ ประกอบด้วยคําถามเกี่ยวกับ เพศอายุอายุงานระดับ
การศึกษาสถานภาพการสมรสรายได้ ประสบการณ์ และหน่ วยงานโดยลักษณะแบบสอบถามเป็ น
แบบให้เลือกตอบ
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับปั จจัยสภาพแวดล้อมในการทํางานที่
ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนงานของพนักงาน กําหนดระดับความพึงพอใจตามแบบของลิเกิตสเกล
(Likert Scaling) โดยแต่ละข้อแบ่งเป็ น 5 มาตรวัด คือ เห็นด้วยที่สุดเห็นด้วยมากเห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยน้อยที่สุด จํานวน 40 ข้อ โดยสร้างคําถามให้ครอบคลุมเนื้อหาที่ตอ้ งการวัด 5
ด้าน ดังนี้
1. ด้านคุณภาพชีวิตในการทํางาน มีคาํ ถามจํานวน 10 ข้อ เป็ นคําถามเชิงบวกทุกข้อ
2. ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ มีคาํ ถามจํานวน 5 ข้อ เป็ นคําถามเชิงบวกทุกข้อ
3. ด้านทักษะผูน้ าํ มีคาํ ถามจํานวน 5 ข้อ เป็ นคําถามเชิงบวกทุกข้อ
4. ด้านภาพลักษณ์องค์กร มีคาํ ถามจํานวน 5 ข้อ เป็ นคําถามเชิงบวกทุกข้อ
5. ด้านความผูกพันและทัศนคติต่อองค์กร มีคาํ ถามจํานวน 5 ข้อเป็ นคําถามเชิงบวกทุกข้อ
ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบต่อคุณภาพการบริ การเมื่อมี
อัตราการหมุนเวียนเปลี่ยนงานกําหนดระดับความพึงพอใจตามแบบของลิเกิตสเกล (Likert Scaling)
โดยแต่ละข้อแบ่งเป็ น 5 มาตรวัด คื อ เห็นด้วยที่สุดเห็นด้วยมากเห็นด้ว ยปานกลาง เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยที่สุด จํานวน 10 ข้อประกอบด้วยข้อคําถามเชิงบวก 5 ข้อ คือ ข้อ 1,2,3,4 และ 10 เป็ น
ข้อคําถามเชิงลบ 5 ข้อ คือ ข้อ 5,6,7,8 และ 9
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ข้อความลักษณะเชิงบวก (Positive) เห็นด้วยมากที่สุดเห็นด้วยมากเห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยน้อยที่สุด ตามลําดับโดยที่
เห็นด้วยที่สุด

หมายถึง

ผูต้ อบเห็ น ด้ว ยกับข้อความนั้น ๆอย่างแท้จ ริ ง
คิดเป็ นคะแนนเท่ากับ 5

เห็นด้วยมาก

หมายถึง

ผูต้ อบเห็นด้วยกับข้อความนั้นๆคิดเป็ น
คะแนนเท่ากับ 4

เห็นด้วยปานกลาง หมายถึง

ผูต้ อบเห็นด้วยปานกลางคิดเป็ นคะแนน
เท่ากับ 3

เห็นด้วยน้อย

หมายถึง

เห็นด้วยน้อยที่สุด หมายถึง

ผูต้ อบเห็นด้วยน้อยคิดเป็ นคะแนนเท่ากับ 2
ผูต้ อบเห็นด้วยน้อยที่สุดคิดเป็ นคะแนน
เท่ากับ 1

ข้อความลักษณะเชิงลบ (Negative) โดยจะให้คะแนน 1, 2, 3, 4, 5 เห็นด้วยที่สุดเห็น
ด้วยมากเห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยน้อยที่สุด ตามลําดับ โดยที่
เห็นด้วยที่สุด

หมายถึง

ผูต้ อบเห็ น ด้ว ยกับข้อความนั้น ๆอย่างแท้จ ริ ง
คิดเป็ นคะแนนเท่ากับ 1

เห็นด้วยมาก

หมายถึง

ผูต้ อบเห็นด้วยกับข้อความนั้นๆคิดเป็ น
คะแนนเท่ากับ 2

เห็นด้วยปานกลาง หมายถึง

ผูต้ อบเห็นด้วยปานกลางคิดเป็ นคะแนน
เท่ากับ 3

เห็นด้วยน้อย

หมายถึง

เห็นด้วยน้อยที่สุด หมายถึง

ผูต้ อบเห็นด้วยน้อยคิดเป็ นคะแนนเท่ากับ 4
ผูต้ อบเห็นด้วยน้อยที่สุดคิดเป็ นคะแนน
เท่ากับ 5
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6. การพัฒนาเครื่องมือในการวิจยั
ศึกษาเอกสาร ตําราและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในการศึกษา รวบรวมข้อมูลที่ได้มาสร้าง
เป็ นข้อคําถาม โดยสร้างเป็ นแบบสอบถามประเมินค่าตามแบบของลิเกิตสเกล (Likert Scaling) นํา
ข้อคําถามที่สร้างขึ้นมาทั้งหมดรวบรวมแล้วนําไปหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดยให้อาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ได้พิจารณาตัดสินว่าข้อคําถามครอบคลุมเนื้อหาที่ตอ้ งการจะศึกษาหรื อไม่และมี
ความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามมาแก้ไขปรับปรุ งตามคําแนะนําแล้ว
นําไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญตรวจสอบข้อคําถามโดยให้คะแนน 1 เมื่อแน่ ใจว่าข้อความในแบบสอบถาม
สามารถวัด ได้ตามวัต ถุประสงค์ 0 เมื่อไม่แน่ ใจว่าข้อความในแบบสอบถามสามารถวัดได้ตาม
วัต ถุประสงค์ -1 เมื่อแน่ ใจว่าข้อความในแบบสอบถามไม่สามารถวัด ได้ตามวัต ถุประสงค์ข อง
แบบสอบถาม จากนั้น หาค่ าดัชนี ค วามสอดคล้องของข้อคําถาม (Index of Item – Objective
Congruence: IOC ) แล้วจึงคัดเลือกข้อคําถามที่มีค่าดัชนี ความสอดคล้องมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.50
ปรับปรุ ง แก้ไขแล้วนําไปทดลองใช้ (Try out) โดยการทดสอบกับกลุ่มตัว อย่าง และเมื่อได้ผล
มาแล้วจึงนํามาตรวจสอบและปรึ กษาคณาจารย์ที่ปรึ กษาแล้วปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้สามารถใช้ใน
งานสนามจริ ง
7. การตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้ อมูล
สําหรับการวิจยั เชิงคุณภาพความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยนําข้อสรุ ปไปให้ผสู้ ัมภาษณ์
ได้ตรวจสอบว่าเป็ นจริ งตามที่บรรยายและอธิบายมาหรื อไม่ เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปสุ ดท้ายที่สมบูรณ์
และเป็ นข้อค้นพบจากการให้ขอ้ มูลจริ งของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ จากนั้นจึงนําข้อมูลกลับมาตรวจสอบกับ
อาจารย์ที่ปรึ ก ษางานนิ พนธ์อีก ครั้งหนึ่ ง นอกจากนี้ ยังมีการนําข้อมูลมาตรวจสอบแบบสามเส้า
(Triangulation) ดังนี้
1. Data Triangulation คือ การเปรี ยบเทียบและตรวจสอบความแน่นอนของข้อมูล โดย
นําข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลจากตําราวิชาการ รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึก พนักงานระดับ
ผูจ้ ดั การแผนกของโรงแรมที่กาํ ลังจะลาออกโดยการจดบันทึกเบื้องต้นและการสังเกตการ
2. Theory Triangulation คือ การใช้มุมมองจากทฤษฎีต่างๆ ได้แก่ ปรัชญาพื้นฐาน
เกี่ ย วกับธุ ร กิ จ และการปฏิบัติ งานโรงแรม แนวคิ ด เกี่ ย วกับพฤติ ก รรมในการทํางาน แนวคิ ด
การจัด การทรัพยากรบุค คลในธุ รกิ จโรงแรม แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการพื้น ฐาน
แนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ย วกับการสร้ างความพึงพอใจในการทํางาน และงานวิ จยั ที่เกี่ ยวข้อง มา
พิจารณาเปรี ยบเทียบข้อค้นพบ ทําให้เห็นว่าทฤษฎีมีอิทธิพลต่อข้อค้นพบ
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8. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจ ัยกํา หนดวิธีก ารเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการขอความอนุ เคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถามของพนัก งานทุก ตําแหน่ งในโรงแรมทั้ง 5 แห่ ง ซึ่ งในการแจกแบบสอบถามนั้น
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการส่งมอบและรับกลับผ่านแผนกทรัพยากรบุคคลของแต่ละโรงแรม โดยให้ระยะเวลา
ในการได้รับแบบสอบถามกลับมาแล้ว ก็นาํ มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ จากนั้นนํา
ข้อมูลมาบันทึ ก ลงรหัส (Coding Form) และทําการสัมภาษณ์ เชิงลึกสําหรั บพนัก งานที่ก าํ ลัง จะ
ลาออกที่สามารถติดต่อได้และมีความเต็มใจในการให้สมั ภาษณ์ขอ้ มูลเชิงลึกโดยได้นัดสัมภาษณ์ที
ละคนในแต่ละโรงแรม
9. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ในครั้งนี้ผวู้ ิจยั ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป มีรายละเอียด
ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุอายุงานระดับการศึกษาสถานภาพ
การสมรสรายได้ ประสบการณ์ ตําแหน่ง และหน่วยงานของกลุ่มตัวอย่างผูว้ ิจยั นําข้อมูลมาแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และคํานวณเป็ นค่าร้อยละ (Percentage)
2. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนงาน
ของพนักงาน และผลกระทบต่อคุณภาพการบริ การเมื่อมีอตั ราการหมุนเวียนเปลี่ยนงานตรวจให้
เป็ นคะแนนเป็ นรายบุ ค คล และรายข้อแล้ว นําข้อมูลมาหาค่ าเฉลี่ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน ผูว้ ิจยั ได้แบ่งระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทํางานเป็ น 3 ระดับ
ได้แก่ ตํ่า ปานกลาง และสูง เนื่องจากผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ได้เลือกตอบใน 3 ระดับนี้ ซึ่ง
การแบ่งช่วงระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทํางานใช้วิธีการหาความกว้าง
ของอัตรภาคชั้น โดยใช้สูตรการหาอัตรภาคชั้น โดยใช้สูตรการหาอัตรภาคชั้นดังนี้
อัตรภาคชั้น = (คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด) / จํานวนชั้น
= (5 – 1) / 3
= 1.33
โดยสามารถแปลผลความหมายระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปั จจัยสภาพแวดล้อม
ในการทํางานและผลกระทบต่อคุณภาพการบริ การเมื่อมีอตั ราการหมุนเวียนเปลี่ยนงานดังนี้
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ช่วงคะแนน การแปลผลระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปั จจัยสภาพแวดล้อมใน
การทํางาน
1.00 – 2.33 มีความพึงพอใจเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทํางานระดับตํ่า
2.34 – 3.67 มีความพึงพอใจเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทํางานระดับ
ปานกลาง
3.68 – 5.00 มี ค วามพึ ง พอใจเกี่ ย วกับ ปั จ จัย สภาพแวดล้อ มในการทํา งาน
ระดับสูง
3. ผูว้ ิจยั ทําการรวบข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและจะใช้การวิเคราะห์จากข้อมูลที่
ได้จากแบบสอบถามมาประมวลและวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ส่งผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนงานของพนักงานและความสัมพันธ์ของปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทํางานของพนักงาน
ต่อการลาออกของพนักงาน เพื่อศึก ษาแนวทางในการลดอัต ราการลาออกหรื อเปลี่ย นงานของ
พนักงานโดยใช้วิธีการบรรยายเชิงพรรณนา

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง “แนวทางการลดอัตราการเปลี่ยนงานของพนักงานโรงแรม 5 ดาว ย่าน
ราชประสงค์ กรุ งเทพมหานคร” การศึกษาวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยผูศ้ ึก ษาได้ออกแบบแบบสอบถามสําหรั บพนัก งานระดับ ปฏิบัติ ก ารและหัว หน้างานและ
การสัมภาษณ์เชิงลึกสําหรับพนักงานที่กาํ ลังจะลาออกโดยผูว้ ิจยั เสนอผลการวิจยั ตามลําดับ 4 ส่ วน
ดังนี้
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลและประสบการณ์การทํางานของพนักงาน
ส่วนที่ 2 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริ การเมื่อมีอตั ราการหมุนเวียน
เปลี่ยนงานและข้อเสนอแนะอื่นๆของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 4 สรุ ปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกสําหรับพนักงานที่กาํ ลังจะลาออก
ส่ วนที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคลและประสบการณ์การทํางานของพนักงาน
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนร้อยละของพนักงาน จําแนกตาม เพศ อายุ อายุงาน ระดับการศึกษา
สถานภาพการสมรส รายได้ ประสบการณ์ ตําแหน่ง และหน่วยงาน
ปัจจัยส่ วนบุคคล

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

ชาย
หญิง
รวม

164
186
350

46.85
53.15
100

อายุ
ตํ่ากว่า 25 ปี
25-35 ปี
36-45 ปี

34
211
68

9.71
60.28
19.42

เพศ

49
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ตารางที่ 5 แสดงจํานวนร้อยละของพนักงาน จําแนกตาม เพศ อายุ อายุงาน ระดับการศึกษา
สถานภาพการสมรส รายได้ ประสบการณ์ ตําแหน่ง และหน่วยงาน (ต่อ)
ปัจจัยส่ วนบุคคล
46-55ปี
มากกว่า 55 ปี
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อ ปวช
อนุปริ ญญา หรื อ ปวส
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่า/หม้าย/แยกกันอยู่
รายได้ต่อเดือน (เงินเดือนและค่าบริ การ)
10,000 –20,000 บาท
20,001 - 30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท
รวม

จํานวน (คน)
23
14

ร้ อยละ
6.50
4.09

10
28
52
32
195
33

2.85
8.00
14.85
9.14
55.71
9.45

205
138
7

58.57
39.42
2.01

63
234
53
350

18
66.85
15.15
100

จากตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชายจํานวน 164 คนคิดเป็ นร้อยละ
46.85 เพศหญิง จํานวน186 คนคิดเป็ นร้อยละ 53.15
อายุต่าํ กว่า 25 ปี จํานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.71 25-35 ปี จํานวน 211 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 60.28 36-45 ปี จํานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.42 46-55 ปี จํานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ
6.50 มากกว่า 55 ปี จํานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.09
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การศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน 195 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.71 มัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อ
ปวช จํานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.85 และอนุปริ ญญา หรื อ ปวส จํานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ
19.14
สถานภาพโสด จํานวน 205 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.57 สมรสจํานวน 138 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 39.42 หย่า/หม้าย/แยกกันอยู่ จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.01
รายได้ต่อเดือน (เงินเดือนและค่าบริ การ) 20,001 - 30,000 บาท จํานวน 234 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 66.8510,000 –20,000 บาท จํานวน 63 คน คิดเป็ นร้อยละ 18 มากกว่า 30,000 บาท จํานวน
53 คน คิดเป็ นร้อยละ15.15
ตารางที่ 6 แสดงจํานวนร้อยละของพนักงานจําแนกตาม ประสบการณ์ อายุงาน ระดับตําแหน่งงาน
ปัจจัยส่ วนบุคคล
ประสบการณ์งานโรงแรม
1 – 5 ปี
6 – 10 ปี
มากกว่า 10 ปี
อายุงาน
น้อยกว่า 1 ปี
1-4 ปี
5-10 ปี
มากกว่า 10 ปี
ระดับตําแหน่งงาน
พนักงานชัว่ คราว
ปฏิบตั ิการ
หัวหน้างาน
ผูจ้ ดั การ/หัวหน้าหน่วยงาน
หัวหน้าฝ่ าย/ ผูบ้ ริ หาร
รวม

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

133
82
135

38
23.42
38.58

64
212
47
27

18.28
60.57
11.42
9.73

24
198
66
32
30
350

6.85
56.57
18.85
9.14
8.59
100
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จากตารางที่ 6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์ดา้ นงานโรงแรมมากกว่า 10
ปี จํานวน 135 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.58 1-5 ปี จํานวน 133 คนคิดเป็ นร้อยละ 38 6-10 ปี จํานวน 82
คน คิดเป็ นร้อยละ 23.42
อายุงาน 1-4 ปี จํานวน 212 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.57น้อยกว่า 1 ปี จํานวน 64 คน คิด
เป็ นร้อยละ 18.28 5-10 ปี จํานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.42
ระดับตําแหน่งงาน ปฏิบตั ิการ จํานวน 198 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.57 หัวหน้างาน
จํานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.85 ผูจ้ ดั การ/หัวหน้าหน่วยงานจํานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.14
ตารางที่ 7 แสดงจํานวนร้อยละของพนักงานจําแนกตามหน่วยงาน
ปัจจัยส่ วนบุคคล
หน่วยงาน
งานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
งานบริ การส่วนหน้า
งานแม่บา้ น
งานครัว
งานบัญชีและการเงิน
งานช่างและบํารุ งรักษา
งานขายและการตลาด
อื่นๆ
รวม

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

49
33
48
40
39
37
49
55
350

14
9.42
13.71
11.42
11.14
10.57
14
15.74
100

จากตารางที่ 7 หน่วยงานที่พนักงานที่ให้ขอ้ มูลสังกัด ได้แก่งานขายและการตลาดงาน
บริ การอาหารและเครื่ องดื่มจํานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 14 งานแม่บา้ นจํานวน 48 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 13.71งานครัวจํานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.42 งานบัญชีและการเงินจํานวน 39 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 11.14 งานช่างและบํารุ งรักษาจํานวน 37 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.57 งานบริ การส่ วนหน้า
จํานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.42

53
ส่ วนที่ 2 เพือ่ ศึกษาระดับความพึงพอใจเกีย่ วกับปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ตารางที่ 8 ความพึงพอใจของพนักงานกับสภาพแวดล้อมในการทํางานโดยรวม
ตัวแปร
ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร
ด้านความผูกพันและทัศนคติที่ดีต่อ
องค์กร
ด้านคุณภาพชีวติ ในการทํางาน
ด้านผูน้ าํ มีมนุษย์สมั พันธ์และความ
ยุติธรรม
ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ
ความพึงพอใจเกี่ยวกับปัจจัยภาพ
แวดล้อมในการทํางานโดยรวม

5
(522)
29.82
(512)
29.25
(870)
24.85
(547)
31.25
(411)
23.48

4
(859)
49.08
(794)
45.36
(1536)
43.87
(746)
42.62
(743)
42.51

ระดับความคิดเห็น
3
2
1
(327) (35) (6)
18.68 1.99 0.33
(404) (30) (10)
23.08 1.70 0.56
(921) (124) (47)
26.31 3.53 1.34
(371) (58) (23)
21.19 3.30 1.31
(458) (110) (28)
26.16 6.28 7.66

xˉ

S.D.

4.08 0.61
4.03 0.67
3.89 0.62
4.00 0.78
3.82 0.77
3.96 0.69

จากตารางที่ 8 พบว่า พนัก งานส่ วนใหญ่ มีค วามพึงพอใจกับ สภาพแวดล้อมในการ
ทํางานโดยรวมของพนัก งานอยู่ในระดับสู งในทุ กด้าน คือ มี ค วามพึงพอใจในภาพลักษณ์ ข อง
องค์กร (ร้อยละ 49.08) ด้านความผูกพันและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร (ร้อยละ 45.36) ด้านคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน (ร้อยละ 43.87) ด้านผูน้ าํ มีมนุษย์สมั พันธ์และความยุติธรรม (ร้อยละ 42.62) และด้าน
ผลตอบแทนและสวัสดิการ (ร้อยละ 42.51) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96
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ตารางที่ 9 ความพึงพอใจของพนักงานในด้านภาพลักษณ์ขององค์กร
ตัวแปร
องค์ ก รมี ค วามน่ าเชื่ อ ถื อ และเป็ นที่
ยอมรับของผูใ้ ช้บริ การ
องค์กรมีภ าพพจน์ การดําเนิ นงานและ
ภาพลักษณ์ที่ดีในสังคม
พนักงานมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมงาน
กับองค์กร
องค์กรวางนโยบายในการปฏิบตั ิงานได้
เป็ นอย่างดี
องค์กรมีระบบการบริ หารจัดการที่ดี
ความพึงพอใจของพนักงานในด้าน
ภาพลักษณ์ขององค์กร

5
(118)
33.71
(113)
32.28
(114)
32.57
(82)
23.42
(95)
27.14

4
(183)
52.28
(177)
50.57
(174)
49.71
(168)
48
(157)
44.85

ระดับความคิดเห็น
3
2
1
(45) (3) (1)
12.85 0.85 0.28
(51) (8) (1)
14.57 2.28 0.28
(54) (7) (1)
15.42 2 0.28
(88) (10) (2)
25.14 2.85 0.57
(89) (7) (1)
25.42 2 0.28

xˉ

S.D.

4.20 0.66
4.12 0.76
4.14 0.72
3.92 0.77
3.98 0.78
4.08 0.61

จากตารางที่ 9 พบว่าระดับความพึงพอใจด้านภาพลักษณ์ขององค์กรอยู่ในระดับสูงทุก
ด้าน คือ มีความน่ าเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับของผูใ้ ช้บริ การ (ร้อยละ 52.28) องค์กรมีภาพพจน์การ
ดําเนิ นงานและภาพลักษณ์ที่ดีในสังคม (ร้อยละ 50.57) พนักงานมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับ
องค์กร (ร้อยละ49.71) องค์กรวางนโยบายในการปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดี (ร้อยละ 48) องค์กรมีระบบ
การบริ หารจัดการที่ดี(ร้อยละ 44.85) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08
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ตารางที่ 10 ความพึงพอใจด้านความผูกพันและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
ตัวแปร
5
พนักงานมีความภาคภูมิใจที่จะบอกผูอ้ นื่ ว่า (119)
ทํางานในองค์กรแห่งนี้
34
พนักงานเชื่อถือในองค์กร
(112)
32
พนัก งานยิน ดี ที่ จะเสี ยสละทุ่ มเทให้ก ับ (89)
องค์กรอย่างเต็มที่
25.42
พนักงานรู้สึกเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร
(99)
28.28
พนั ก งานรู้ สึ กว่ า ตนมี ค วามสํ า คัญ ต่ อ (93)
องค์กร
26.57
ความพึงพอใจด้านความผูกพันและ
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

4
(172)
49.14
(167)
47.71
(162)
46.28
(155)
44.28
(138)
39.42

ระดับความคิดเห็น
3
2
1
(54) (4) (1)
15.42 1.14 0.28
(65) (5) (1)
18.57 1.42 0.28
(92) (5) (2)
26.28 1.42 0.57
(90) (4) (2)
25.71 1.14 0.57
(103) (12) (4)
29.42 3.42 1.14

xˉ

S.D.

4.18 0.70
4.12 0.73
3.97 0.76
4.01 0.77
3.89 0.86
4.03 0.67

จากตารางที่ 10 พบว่าระดับความพึงพอใจด้านความผูกพันและทัศนคติที่ดีต่อองค์กรอยู่
ในระดับสูงคือ พนักงานมีความภาคภูมิใจที่จะบอกผูอ้ ื่นว่าทํางานในองค์กรแห่ งนี้ (ร้อยละ 49.14)
พนักงานเชื่อถือในองค์กร (ร้อยละ 47.71) พนักงานยินดีที่จะเสี ยสละทุ่มเทให้กบั องค์กรอย่างเต็มที่
(ร้อยละ 46.28) พนักงานรู้สึกเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร (ร้อยละ 44.28) พนักงานรู้สึกว่าตนมีความสําคัญ
ต่อองค์กร (ร้อยละ 39.42) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03
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ตารางที่ 11 ความพึงพอใจของพนักงานในด้านคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ตัวแปร
ที่ทาํ งานมีมาตรฐานความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
สภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ใน ก า ร ทํ า ง า น มี
บรรยากาศที่อบอุ่นเป็ นกันเอง
วัสดุ เครื่ องใช้ อุปกรณ์การทํางานที่ใช้
งานได้ดี
โดยรวมมี ค วามสมดุ ล ระหว่ า งชี วิ ต
ส่วนตัวและการทํางาน
การจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กรมี
ประสิทธิภาพ
สถานที่ต้ งั ของที่ทาํ งานมีความสะดวก
ในการเดินทาง
งานที่ ท ํา ตรงกับความต้อ งการและมี
ความสนใจ
มี กิ จ กรรมที่ ท ํา ให้เ กิ ด ความสัม พัน ธ์
ระหว่างพนักงานและหัวหน้า
การสื่อสารในองค์กรมีประสิทธิภาพ
ให้อิสระในการตัดสิ นใจมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมขององค์กร
ความพึงพอใจของพนักงานในด้าน
คุณภาพชีวิตในการทํางาน

5
(83)
23.71
(106)
30.28
(53)
15.14
(71)
20.28
(66)
18.85
(135)
38.57
(125)
35.71
(78)
22.28
(70)
20
(83)
23.71

4
(182)
52.00
(174)
49.71
(159)
45.42
(155)
44.28
(155)
44.28
(150)
42.85
(150)
42.85
(140)
40.00
(139)
39.71
(132)
37.71

ระดับความคิดเห็น
3
2
1
(79) (2) (4)
22.57 0.57 1.14
(60) (6) (4)
17.14 1.71 1.16
(117) (18) (3)
33.42 5.14 0.88
(102) (16) (6)
29.14 4.57 1.71
(105) (16) (8)
30.00 4.57 2.28
(59) (3) (3)
16.85 0.85 0.85
(66) (6) (3)
18.85 1.71 0.85
(104) (22) (6)
29.71 6.28 1.71
(113) (20) (6)
32.28 5.71 1.71
(116) (15) (4)
33.14 4.28 1.14

xˉ

S.D.

3.97 0.75
4.07 0.79
3.70 0.81
3.78 8.86
3.74 0.89
4.18 0.78
4.12 0.81
3.78 0.90
3.71 0.91
3.79 0.88
3.89 0.62

จากตารางที่ 11 พบว่าระดับความพึงพอใจด้านคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
อยู่ใ นระดับ สู ง คื อ มีที่ ท ํา งานมี ม าตรฐานความปลอดภัยในชี วิ ต และทรั พ ย์สิ น (ร้ อ ยละ 52)
สภาพแวดล้อมในการทํางานมีบรรยากาศที่ อบอุ่น เป็ นกัน เอง (ร้ อยละ 49.71) วัสดุ เครื่ องใช้
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อุปกรณ์การทํางานที่ใช้งานได้ดี (ร้อยละ 45.42) โดยรวมมีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการ
ทํางาน (ร้อยละ 44.28) การจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กรมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 44.28) สถาน
ที่ต้ งั ของที่ทาํ งานมีความสะดวกในการเดินทาง (ร้อยละ 42.85) งานที่ทาํ ตรงกับความต้องการและมี
ความสนใจ (ร้อยละ 42.85) มีกิจกรรมที่ทาํ ให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและหัวหน้า (ร้อย
ละ 40) การสื่อสารในองค์กรมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 39.71) ให้อิสระในการตัดสินใจมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมขององค์กร (ร้อยละ 37.71) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89
ตารางที่ 12 ความพึงพอใจของพนักงานในด้านผูน้ าํ มีมนุษย์สมั พันธ์และความยุติธรรม
ตัวแปร
5
ผูบ้ งั คับบัญชามีทกั ษะด้านมนุษย์สมั พันธ์ (108)
30.85
ผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นผูน้ าํ ที่น่านับถือ
(111)
31.71
ผูบ้ งั คับบัญชามีความรับผิดชอบต่องาน
(126)
36.00
เมื่ อ มี ปั ญ หาผู้บั ง คั บ บั ญ ชาสามารถให้ (102)
คําปรึ กษาได้
29.14
ผูบ้ ังคับบัญชามีความยุติ ธรรมและปฏิบัติ (100)
อย่างเสมอภาค เท่ าเที ยมกัน ส่ งผลให้เกิ ด 28.57
ความร่ วมมือและการยอมรับ
ความพึงพอใจของพนักงานในด้านผูน้ าํ มี
มนุษย์สมั พันธ์และความยุติธรรม

4
(161)
46.00
(150)
42.85
(150)
42.85
(148)
42.28
(137)
39.14

ระดับความคิดเห็น
3
2
1
(69) (5) (7)
19.71 1.42 2.00
(72) (12) (5)
20.57 3.42 1.42
(60) (11) (3)
17.14 3.14 0.85
(81) (15) (4)
23.14 4.28 1.14
(89) (15) (4)
25.42 4.28 1.14

xˉ

S.D.

4.03 0.85
4.01 0.88
4.11 0.84
3.95 0.88
3.88 0.95

4.00 0.78

จากตารางที่ 12 พบว่าระดับความพึงพอใจด้านผูน้ าํ มีมนุษย์สมั พันธ์และความยุติธรรม
อยูใ่ นระดับสูงคือ ผูบ้ งั คับบัญชามีทกั ษะด้านมนุษย์สมั พันธ์ (ร้อยละ 46) ผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นผูน้ าํ ที่น่า
นับถื อ (ร้ อ ยละ 42.85) ผูบ้ ังคับบัญชามี ค วามรั บผิด ชอบต่ องาน (ร้ อยละ 42.85) เมื่ อมี ปั ญหา
ผูบ้ งั คับบัญชาสามารถให้คาํ ปรึ กษาได้ (ร้อยละ 42.28) ผูบ้ งั คับบัญชามีความยุติธรรมและปฏิบตั ิอย่าง
เสมอภาค เท่าเทียมกัน ส่งผลให้เกิดความร่ วมมือและการยอมรับ (ร้อยละ 39.14) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00

58
ตารางที่ 13 ความพึงพอใจของพนักงานในด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ
ตัวแปร
สวัสดิ ก ารที่ ได้รั บ เหมาะสมกับความ
ต้องการของพนักงาน
มี ก า ร พิ จ า ร ณ า ป รั บ เ งิ น เ ดื อ น /
ค่าตอบแทนให้อย่างสมํ่าเสมอ
พนักงานมีโอกาสได้รับการอบรมและ
พัฒนาอย่างทัว่ ถึง
ค่าตอบแทนที่พอเพียงและยุติธรรมกับ
งานที่ทาํ
จ่ ายค่ าตอบแทนและจัด สวัสดิ ก ารสู ง
กว่าธุรกิจประเภทเดียวกัน
ความพึงพอใจของพนักงานในด้าน
ผลตอบแทนและสวัสดิการ

5
(74)
21.14
(93)
26.57
(89)
25.42
(82)
23.42
(73)
20.85

4
(160)
45.71
(158)
45.42
(149)
42.57
(148)
42.28
(128)
36.57

ระดับความคิดเห็น
3
2
1
(86) (26) (4)
24.57 7.42 1.14
(78) (13) (8)
22.28 3.71 2
(93) (14) (5)
26.57 4 1.42
(88) (29) (3)
25.14 8.28 0.85
(113) (28) (8)
32.28 8 2.28

xˉ

S.D.

3.80 0.88
3.93 0.86
3.89 0.85
3.81 0.90
3.67 0.95
3.82 0.77

จากตารางที่ 13 พบว่ า ระดับ ความพึ ง พอใจด้า นผลตอบแทนและสวัส ดิ ก ารของ
พนักงานอยู่ในระดับสู งคือ สวัสดิก ารที่ได้รับเหมาะสมกับความต้องการของพนักงาน (ร้อยละ
45.71) มีการพิจารณาปรั บเงิน เดื อน/ค่ าตอบแทนให้อย่างสมํ่าเสมอ (ร้ อยละ 45.42) พนัก งานมี
โอกาสได้รับการอบรมและพัฒนาอย่างทัว่ ถึง (ร้อยละ 42.57) ค่าตอบแทนที่พอเพียงและยุติธรรม
กับงานที่ทาํ (ร้อยละ 23.42) จ่ายค่าตอบแทน/จัดสวัสดิการสูงกว่าธุรกิจประเภทเดียวกัน (ร้อยละ
36.57) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82
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ส่ วนที่ 3 วิเคราะห์ ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับคุณภาพการบริการ เมือ่ มีอตั ราการหมุนเวียนเปลีย่ นงาน
และข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 14 ระดับความพึงพอใจด้านผลกระทบต่อคุณภาพการบริ การเมื่อมีอตั ราการหมุนเวียน
เปลี่ยนงาน
ตัวแปร

ระดับความคิดเห็น

5
4
คุณภาพการบริ การถือเป็ นสิ ่ งจําเป็ นที่สุดสําหรั บ (217) (109)
ธุรกิจโรงแรม
62.00 31.14

3
(17)
4.85

2
(4)
1.14

1
(3)
0.85

xˉ

S.D.

4.55

0.67

การพัฒนาคุณภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่ องมีผลต่อ (175) (138)
คุณภาพการบริ การ
50.00 39.42

(29)
8.28

(5)
1.42

(3)
0.85

4.39

0.73

การคัดเลื อ กพนัก งานอย่ างเหมาะสมมี ผลต่ อ (171) (124) (44)
คุณภาพการบริ การ
48.85 35.42 12.57

(6)
1.71

(3)
0.85

4.33

0.78

พนักงานที่มีพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานที่ดีที่จะส่ ง (152) (151) (36)
มอบผลประโยชน์ได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
43.42 43.14 10.28

(9)
2.57

(2)
0.57

4.29

0.75

อัตราการเปลี่ยนงานของพนักงานสามารถใช้เป็ น (74) (145) (110)
ตัวชี้วดั ประสิ ทธิภาพในการทํางานขององค์กร 21.14 41.42 31.42

(9)
2.57

(10)
2.85

3.76

0.91

อัตราการเปลี่ยนงานมีผลกระทบต่อกลุ่มสังคม (9)
การติดต่อสื่ อสารในองค์กร
2.57

(24) (139) (120)
6.85 39.71 34.28

(56)
16

3.54

0.93

พนักงานขาดขวัญและกําลังใจเมื่อเพื่อนร่ วมงาน
ลาออกทํา ให้ ข าดความกระตื อ รื นล้น ในการ
ทํางาน
พนักงานที่อยู่ตอ้ งรั บภาระเพิ ่ มจนกว่าพนักงาน
ใหม่ จะมี ความสามารถทัดเที ยมกับพนักงานที่
ลาออกไปทําให้ทาํ งานในหน้าที่ไม่เต็มที่
การเปลี่ยนงานของพนักงานทําให้เกิดการขัดข้อง
ในกระบวนการทํางาน

(16)
4.57

(35)
10

(70)
20

3.50

1.06

(3)
0.85

(13) (71) (170) (93)
3.71 20.28 48.57 26.57

3.96

0.83

(8)
2.28

(15) (96) (144) (87)
4.28 27.42 41.14 24.85

3.81

0.93

อัต ราการเปลี่ ย นงานมี ผ ลระทบต่ อ จํ า นวน (3)
พนักงานไม่พอเพียงต่อการให้บริ การลูกค้า
0.85

(15) (93) (129) (110)
4.28 26.57 36.85 31.42

3.93

0.91

4.00

0.54

ระดับความพึงพอใจด้านผลกระทบต่อคุณภาพ
การบริ การเมื่อมีอตั ราการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน

(126) (103)
36 29.42
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จากตารางที่ 14 พบว่า ปั จจัยที่พนักงานผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่
คุณภาพการบริ การถือเป็ นสิ่ งจําเป็ นที่ สุดสําหรั บธุ รกิ จโรงแรม (ร้อยละ62.0) การพัฒนาคุ ณภาพ
บุคลากรอย่างต่อเนื่องมีผลต่อคุณภาพการบริ การ (ร้อยละ50.0) การคัดเลือกพนักงานอย่างเหมาะสมมีผล
ต่อคุณภาพการบริ การ (ร้ อยละ48.85) และพนักงานที่มีพฤติ กรรมการปฏิบัติงานที่ดี ที่จะส่ งมอบ
ผลประโยชน์ได้ตรงตามที่ลกู ค้าต้องการ (ร้อยละ43.42)
ปั จ จัยที่ พนัก งานผูต้ อบแบบสอบถามเห็ น ด้ว ยมาก ได้แก่ อัตราการเปลี่ยนงานของ
พนักงานสามารถใช้เป็ นตัวชี้วดั ประสิทธิภาพในการทํางานขององค์กร (ร้อยละ41.42)
ปั จจัยที่พนักงานผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยปานกลาง ได้แก่ อัตราการเปลี่ยนงานมี
ผลกระทบต่อกลุ่มสังคมการติดต่อสื่อสารในองค์กร(ร้อยละ39.71) และพนักงานขาดขวัญกําลังใจเมื่อ
เพื่อนร่ วมงานลาออกทําให้ขาดความกระตือรื นล้นในการทํางาน (ร้อยละ36.0)
ปัจจัยที่พนักงานผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยน้อย ได้แก่ พนักงานที่อยูต่ อ้ งรับภาระเพิ่ ม
จนกว่าพนักงานใหม่จะมีความสามารถทัดเทียมกับพนักงานที่ลาออกไปทําให้ทาํ งานในหน้าที่ไม่เต็มที่
(ร้อยละ48.57) การเปลี่ยนงานของพนักงานทําให้เกิดการขัดข้องในกระบวนการทํางาน (ร้อยละ41.14)
อัตราการเปลี่ยนงานมีผลระทบต่อจํานวนพนักงานไม่พอเพียงต่อการให้บริ การลูกค้า (ร้อยละ36.85)
ส่ วนที่ 4 สรุ ปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกสําหรับพนักงานที่กาํ ลังจะลาออก
4.1 บทสัมภาษณ์คุณภัสสร อินอร่ าม หัวหน้างานฝ่ ายอาหารและเครื่ องดื่ม
งานที่ ทาํ อยู่ในส่ วนแผนกอาหารและเครื่ องดื่ มเป็ นงานที่รั กและเหมาะสมกับ
ตัวเอง โรงแรมที่ ทาํ อยู่ เป็ นโรงแรม 5 ดาว ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีภาพลักษณ์ ในเรื่ องการ
ให้บริ การที่ดีเยี่ยม โรงแรมมีนโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แต่
พนักงานระดับปฏิบตั ิการไม่สามารถเลื่อนตําแหน่งงานขึ้นได้ เพราะระดับหัวหน้างานไม่มี
การลาออก หรื อ โยกย้าย ความสมดุลระหว่างงานและชีวติ ส่ วนตัวไม่ค่อยมี เนื่องจากมีลูกค้า
มากทําให้ชวั ่ โมงทํางานต้องยาวขึ้น ถึงแม้จะมีความผูกพันต่อองค์กรนี้มาก แต่มีความตั้งใจ
จะลาออก เนื่องจากโรงแรมจะมีการเปลี่ยนลักษณะการบริ หาร ในฐานะหัวหน้างานมองว่า
สาเหตุที่พนักงานส่ วนมากลาออก มีหลายปั จจัยด้วยกันดังนี้ ไม่ได้เลื่อนตําแหน่ ง เนื่ องจาก
ไม่มีการลาออก หรื อ โยกย้าย ของหัวหน้างานค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดีกว่า พนักงาน
รุ่ นใหม่ ไ ม่สู้ ง านและปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบี ย บของโรงแรม มี ปัญหากับเพื่ อนร่ วมงานและ
หัวหน้า งาน มี ธุ ร กิ จบริ ก ารเพิ ่ มขึ้น อย่ า งรวดเร็ ว เมื่ อ มี ก ารหมุ น เวีย นเปลี่ ย นงานทํา ให้
พนักงานเก่าต้องทํางานหนักขึ้นเลยตัดสิ นใจลาออก (ภัสสร อินอร่ าม, 2558)
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4.2 บทสัมภาษณ์คุณอภิสิทธิ์ ซื่อมาก หัวหน้างานฝ่ ายต้อนรับส่วนหน้า
ลักษณะงานอยู่ในสายงานด้านบริ การ ซึ่ งเหมาะสมกับบุคลิกตัวเองมาก สนุ กกับ
การทํา งาน เนื่ องด้วยเป็ นงานที่ ทา้ ทายความสามารถ จะต้องบริ การลู กค้าให้เกิ ดความพึ ง
พอใจมากที่สุด เพื่อกลับมาใช้บริ การอีก โดยยึดภาพลักษณ์ของความหรู หรา เพียบพร้ อมใน
สิ ่ งอํานวยความสะดวกที่ได้มาตรฐานมาบริ การลูกค้า และนอกเหนือจากนั้นโรงแรมก็ได้ให้
ความสะดวกสบายแก่พนักงาน เช่น มีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี สะอาด ปลอดภัย มี
การรั บฟั ง ขอเสนอแนะของพนัก งานและ ที่ สํา คัญ มีค วามยุติธรรมของค่ าตอบแทน เมื่ อ
เปรี ย บเทีย บกับโรงแรมลักษณะเดี ยวกัน ในบริ เ วณใกล้เ คีย ง องค์ประกอบหลัก ของการ
ลาออกจากงานของพนักงานโรงแรมมักจะมาจากแรงจูงใจจากองค์กรอื่น บรรยากาศการ
ทํางานเป็ นสิ ่ งสําคัญ เพราะเมื่อพนักงานมีความสุ ข คอยให้ความช่ วยเหลือซึ่ งกันละกัน มี
ความผูกพันในแผนกทําให้พนักงานไม่คิดที่จะลาออกจากงาน (อภิสิทธิ์ ซื่ อมาก, 2558)
4.3 บทสัมภาษณ์อารี วรรณ ชีวะประภานันท์ หัวหน้างานระดับต้นฝ่ ายทรัพยากร

บุคคลละต้อนรับส่วนหน้า
คุณลักษณะงานที่ทาํ เป็ นงาน Operation เป็ นงานที่ตอ้ งแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และ
ไม่สามารถคาดเดาว่าอะไรจะเกิดขึ้น เป็ นงานที่เหมาะสมกับตนเอง เพราะเป็ นงานที่ไม่น่า
เบื่อ ไม่ตอ้ งนัง่ โต๊ะ กับเอกสารตลอดเวลา โรงแรมที่ทาํ มีภาพลักษณ์ ดีมาก เป็ นโรงแรมที่มี
ชื่อเสี ยงทัว่ โลก มีนโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร
อยู่ในขั้นดี ทางโรงแรมมีการจัดฝึ กอบรมพนักงาน มีระบบพี่เลี้ยงให้พนักงาน ดูแลพนักงาน
ทุกลําดับขั้น ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มงานเป็ นความสัมพันธ์ ดี เพราะทางโรงแรม มี
การจัดงานให้แต่ละแผนกมีโอกาสมาเจอ มาทําความรู ้ จกั กัน ซึ่ งทําให้เวลาประสานงาน
คล่องตัว สถานที่ทาํ งานทางด้านกายภาพ ดี สะอาด ถูกสุ ขลักษณะ มีการจัดวางแต่ละสัดส่ วน
อย่างเหมาะสม ข้อเสนอแนะที่คิดว่าอาจส่ งผลต่อการลดอัตราการเปลี่ยนงานของพนักงาน
งานโรงแรมเป็ นงานที่ หนัก กว่า งานอื่ น ต้อ งทํางานด้วยความรั กและทุ่มเท เวลาทํา งาน
ยาวนานมากกว่ า จํา นวนชั ่ วโมงที่ ก ํา หนดไว้ ซึ่ ง บางครั้ งก็ ท ํา ให้ก ระทบเวลาและชี วิ ต
ครอบครัว อย่างไรก็ตาม สิ ่ งนี้ก็ข้ นึ อยู่กบั แต่ละบุคคลเป็ นเรื่ องยาก และท้าทายอย่างมากที่จะ
ลดอัตราการลดพนักงานในยุคปั จจุบนั เนื่ องจากธุ รกิ จโรงแรมได้ขยายขึ้นอย่างมากมาย มี
คู่แข่งเพิ ่ มขึ้นตลอดเวลา แต่ละที่ก็จะพยายามหา Benefit ที่จะดึงตัวพนักงานไปทํางานด้วย
ถ้าจะแนะนํา คงจะเป็ นเรื่ อง Benefit ของพนักงาน ที่ตอ้ งไม่ดอ้ ยกว่าโรงแรมอื่น (อารี วรรณ
ชีวะประภานันท์, 2558)
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จากข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ผวู้ ิจยั สรุ ปข้อมูลความเป็ นไปได้ดงั นี้
ตารางที่ 15 สรุ ปความเป็ นไปได้ในการลดอัตราการหมุนเวียนเปลี่ยนงานในมุมมองของหัวหน้างานที่
กําลังจะลาออกจากงาน
สภาพแวดล้ อมในการทํางาน
ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร

ด้านความผูกพันและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
ด้านคุณภาพชีวิตในการทํางาน

ด้านผูน้ าํ มีมนุษย์สัมพันธ์และความยุติธรรม

ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ
อื่นๆ

รายละเอียด
มีภาพลักษณ์ในเรื่ องการให้บริ การที่ดีเยีย่ ม
ความหรู หรา เพียบพร้อมในสิ ่ งอํานวยความสะดวกที่ได้
มาตรฐาน
ความผูกพันต่อองค์กร
การให้ความช่วยเหลือซึ่ งกันละกัน
ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่ วนตัว
สภาพแวดล้อมในการทํางานมี่ดี สะอาด ปลอดภัย
บรรยากาศการทํางานที่ดี
มีปัญหากับเพื่อนร่ วมงานและหัวหน้างาน
พนักงานเก่าต้องทํางานหนักขึ้นเนื่องจากขาดคนทํางาน
มีการรับฟังขอเสนอแนะของพนักงาน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดีกว่า
การเลื่อนตําแหน่ง โยกย้ายงาน
มีระบบพี่เลี้ยงให้พนักงาน
ให้ความสําคัญต่อการสื่ อสาร
จัดโปรแกรมอบรมเกี่ยวกับเสริ มสร้างคุณภาพชีวิต
คัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะกับงานที่ทาํ

จากตารางที่ 15 พบว่าการลดอัตราการหมุนเวียนเปลี่ยนงานในมุมมองของหัวหน้างาน
ที่กาํ ลังจะลาออกจากงานนั้น มีความเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการทํางานทั้ง 5 ด้านเช่นกัน
นอกจากนี้ ยัง มีปั จ จัย สภาพแวดล้อมในการทํา งานอื่น อีก เช่ น มี ระบบพี่ เลี้ ยงให้พ นัก งาน ให้
ความสําคัญต่อการสื่อสาร จัดโปรแกรมอบรมเกี่ยวกับเสริ มสร้างคุณภาพชีวิต และคัดเลือกพนักงาน
ที่มีคุณสมบัติเหมาะกับงานที่ทาํ

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ องแนวทางการลดอัตราการเปลี่ยนงานของพนักงานโรงแรม 5 ดาว ย่าน
ราชประสงค์ กรุ งเทพมหานคร มีว ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาศึกษาปั จจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราการ
หมุน เวียนเปลี่ยนงานของพนักงาน ศึกษาผลกระทบของอัตราการเปลี่ยนงานของพนัก งานต่ อ
คุณภาพการบริ การ และเพื่อเสนอแนะแนวทางเพื่อลดอัตราการหมุนเวียนเปลี่ยนงานของพนักงาน
โรงแรม 5 ดาว ย่านราชประสงค์ กรุ งเทพมหานคร โดยศึก ษากับพนัก งานระดับปฏิบัติการและ
หัวหน้างานขึ้นไป จํานวน 350 คน จากทุกแผนกทั้ง 5 โรงแรมย่านราชประสงค์ กรุ งเทพมหานคร
ได้แก่ งานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม งานบริ การส่ วนหน้า งานแม่บ้าน งานครัว งานบัญชีและ
การเงิน งานช่างและบํารุ งรั กษา งานขายและการตลาด และอื่นๆ กลุ่มตัว อย่างที่ ได้มาใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยกลุ่มประชาชนที่อยู่ในแผนกที่มีลกั ษณะ
การทํางานคล้ายคลึงกันของแต่ละโรงแรม จากนั้น ใช้วิธีก ารเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple
Random Sampling) โดยฝ่ ายทรัพยากรบุคคลแต่ละโรงแรมเป็ นผูแ้ จกให้แต่ละแผนกเพื่อคัดเลือก
ประชากรให้ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนที่คาํ นวณได้
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลของการวิจยั ครั้งนี้ ผวู้ ิจยั ใช้เครื่ องในการวิจยั เป็ น
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยทําการศึกษาจากเอกสาร แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแล้ว
สร้างแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามทั้งหมดนี้ ได้รับการตรวจสอบความเที่ยงตรงโดยอาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน โดยแบ่งคําถามออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน 10 ข้อ ประกอบด้วย คุณลักษณะ
และความสามารถส่ ว นบุ ค คลของพนัก งาน จํา แนกตาม เพศ อายุ อายุง าน ระดับ การศึ ก ษา
สถานภาพการสมรส รายได้ ประสบการณ์ ตําแหน่ง และหน่วยงาน
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน
จํานวน 30 ข้อ โดยสร้างคําถามครอบคลุมเนื้อหาที่ตอ้ งการวัด 5 ด้านดังนี้
1. ด้านคุณภาพชีวิตในการทํางาน
2. ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ
3. ด้านผูน้ าํ มีมนุษย์สมั พันธ์และความยุติธรรม
4. ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร
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5. ด้านความผูกพันและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริ การ เมื่อ
มีอตั ราการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน จํานวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 4 เป็ นผลสรุ ปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกสําหรับพนักงานระดับหัวหน้างานที่กาํ ลัง
จะลาออก
ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้น แจกไปยังกลุ่มเป้ าหมาย จํานวน 400 คน โดยผ่าน
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุ ค คลของแต่ ละโรงแรม และให้ผตู้ อบแบบสอบถามส่ งแบบสอบถาม
กลับมาทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรั พยากรบุค คลของแต่ละโรงแรมเช่ นกัน โดยให้ระยะเวลาการตอบ
แบบสอบถามประมาณ 3 สัปดาห์ และได้รับแบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์คืนมา 350 ชุด นํามา
ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ จากนั้นนําข้อมูลมาบันทึกลงในแบบลงรหัส (Coding Form)
และวิเคราะห์ข ้อมูลตามวัต ถุประสงค์ของการวิจ ัย โดยใช้เครื่ องคอมพิว เตอร์ โ ดยใช้โ ปรแกรม
สําเร็ จรู ป SPSS for Windows
1. สรุ ปผลการวิจยั
1.1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
จากการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชายจํานวน 164 คนคิดเป็ นร้อย
ละ 46.85 เพศหญิง จํานวน186 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.15 มีอายุระหว่าง 25-35 ปี จํานวน 211 คน คิด
เป็ นร้อยละ 60.28 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 195 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.71 สถานภาพ
สมรสเป็ นโสด จํานวน 205 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.57 มีร ายได้ต่อเดือนที่ 20,001 - 30,000 บาท
จํานวน 234 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.85 มีประสบการณ์ดา้ นงานโรงแรมมากกว่า 10 ปี จํานวน 135
คน คิดเป็ นร้อยละ 38.58 ระดับตําแหน่งงานเป็ นปฏิบตั ิการจํานวน 198 คน
1.2 ระดับความพึงพอใจเกีย่ วกับปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทํางาน
จากการวิจยั พบว่า พนักงานส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจกับสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานโดยรวมของพนักงานมากทุกด้าน คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า
ด้านภาพลักษณ์ข ององค์กร ด้านความผูก พัน และทัศนคติที่ดีต่ อองค์กรด้านคุณ ภาพชี วิต ในการ
ทํางานด้านผูน้ าํ มีมนุษย์สมั พันธ์และความยุติธรรมด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ อยู่ในระดับมาก
เรี ยงตามลําดับโดยสามารถแบ่งออกเป็ นแต่ละด้านดังนี้
1.2.1 ความพึงพอใจด้านภาพลักษณ์ขององค์กรอยูใ่ นระดับสูงคือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.08 เมื่อพิจารณาถึงความพึงพอใจรายด้านพบว่า องค์กรมีความน่ าเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับของ
ผูใ้ ช้บริ การองค์กรมีภาพพจน์การดําเนินงานและภาพลักษณ์ที่ดีในสังคมพนักงานมีความภาคภูมใิ จที่ได้
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ร่ วมงานกับองค์กรเป็ น 3 ลําดับแรกที่พนัก งานให้ความสําคัญสูงสุ ด รองลงมาได้แก่ องค์ก รวาง
นโยบายในการปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดีและองค์กรมีระบบการบริ หารจัดการที่ดี
1.2.2 ความพึงพอใจด้านความผูกพันและทัศนคติที่ดีต่อองค์กรอยูใ่ นระดับสูงคือ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 เมื่อพิจารณาถึงความพึงพอใจรายด้านพบว่าพนักงานมีความภาคภูมิใจที่จะบอก
ผูอ้ ื่นว่าทํางานในองค์กรแห่งนี้พนักงานเชื่อถือในองค์กรพนักงานยินดีที่จะเสียสละทุ่มเทให้กบั องค์กร
อย่างเต็มที่พนักงานรู้สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กรพนักงานรู้สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์กรอยู่ใน
ระดับสูงเรี ยงตามลําดับ
1.2.3 ความพึงพอใจด้านคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน อยู่ในระดับสูง
คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 เมื่อพิจารณาถึงความพึงพอใจรายด้าน พบว่าที่ทาํ งานมีมาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรั พย์สินสภาพแวดล้อมในการทํางานมีบรรยากาศที่อบอุ่นเป็ นกันเองและ
วัสดุ เครื่ องใช้ อุปกรณ์การทํางานที่ใช้งานได้ดี เป็ น 3 ลําดับแรกที่พนักงานให้ความสําคัญสูงสุด
1.2.4 ความพึงพอใจด้านผูน้ าํ มีมนุษย์สมั พันธ์และความยุติธรรมอยูใ่ นระดับสูงคือ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 เมื่อพิจารณาถึงความพึงพอใจรายด้านพบว่า ผูบ้ งั คับบัญชามีทกั ษะด้านมนุ ษย์
สัมพันธ์ ผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นผูน้ าํ ที่น่านับถือ ผูบ้ งั คับบัญชามีความรับผิดชอบต่องานเป็ น 3 ลําดับแรกที่
พนักงานให้ความสําคัญสูงสุด รองลงมาได้แก่ เมื่อมีปัญหาผูบ้ งั คับบัญชาสามารถให้คาํ ปรึ กษาได้และ
ผูบ้ งั คับบัญชามีความยุติธรรมและปฏิบตั ิอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน ส่งผลให้เกิดความร่ วมมือและการ
ยอมรับ
1.2.5 ความพึงพอใจด้านผลตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานอยู่ในระดับสูง
คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 เมื่อพิจารณาถึงความพึงพอใจรายด้านพบว่า สวัสดิการที่ได้รับเหมาะสม
กับความต้องการของพนัก งานการพิจ ารณาปรับเงิ น เดื อน/ค่ าตอบแทนให้อย่างสมํ่าเสมอและ
พนักงานมีโอกาสได้รับการอบรมและพัฒนาอย่างทัว่ ถึงเป็ น 3 ลําดับแรกที่พนักงานให้ความสําคัญ
สูงสุ ด รองลงมาได้แก่ ค่าตอบแทนที่พอเพียงและยุติธรรมกับงานที่ ทาํ และ จ่ายค่าตอบแทน/จัด
สวัสดิการสูงกว่าธุรกิจประเภทเดียวกัน
1.3 ระดั บ ความพึง พอใจด้ า นผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพการบริ ก ารเมื่อ มี อั ต ราการ
หมุนเวียนเปลีย่ นงาน
จากการวิจยั พบว่า คุณภาพการบริ การถือเป็ นสิ่ งจําเป็ นที่สุดสําหรับธุรกิจโรงแรมมี
ค่าเฉลี่ย (xˉ=4.55) การพัฒนาคุ ณภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่ องมีผลต่อคุณภาพการบริ การมีค่ าเฉลี่ย (xˉ
=4.39) การคัดเลือกพนักงานอย่างเหมาะสมมีผลต่อคุณภาพการบริ การมีค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.33) และ
พนักงานที่มีพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานที่ดีที่จะส่งมอบผลประโยชน์ได้ตรงตามที่ลกู ค้าต้องการมีค่าเฉลีย่
(xˉ=4.29) อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด
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อัตราการเปลี่ยนงานของพนักงานสามารถใช้เป็ นตัวชี้วดั ประสิ ทธิภาพในการทํางาน
ขององค์กรมีค่าเฉลี่ย (xˉ=3.76) อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก
อัตราการเปลี่ยนงานมีผลกระทบต่อกลุ่มสังคมการติดต่อสื่อสารในองค์กรมีค่าเฉลีย่ (xˉ
=3.54) และพนักงานขาดขวัญกําลังใจเมื่อเพื่อนร่ วมงานลาออกทําให้ขาดความกระตือรื นล้นในการ
ทํางานมีค่าเฉลี่ย (xˉ=3.50) อยูใ่ นระดับเห็นด้วยปานกลาง
พนักงานที่อยู่ตอ้ งรับภาระเพิ่ มจนกว่าพนักงานใหม่จะมีความสามารถทัดเทียมกับ
พนักงานที่ลาออกไปทําให้ทาํ งานในหน้าที่ไม่เต็มที่มีค่าเฉลี่ย (xˉ=3.96) การเปลี่ยนงานของพนักงานทํา
ให้เกิดการขัดข้องในกระบวนการทํางานมีค่าเฉลีย่ (xˉ=3.81) อัตราการเปลี่ยนงานมีผลระทบต่อจํานวน
พนักงานไม่พอเพียงต่อการให้บริ การลูกค้ามีค่าเฉลี่ย (xˉ=3.93) อยูใ่ นระดับเห็นด้วยน้อย
2. อภิปรายผลการวิจยั
จากการศึกษาเรื่ อง แนวทางการลดอัตราการเปลี่ยนงานของพนักงานโรงแรม 5 ดาว
ย่านราชประสงค์ กรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ได้นาํ ประเด็นที่ควรมาอภิปรายตามวัตถุประสงค์ดงั นี้
2.1 ศึกษาปัจจัยที่มผี ลกระทบต่ออัตราการหมุนเวียนเปลีย่ นงานของพนักงานโรงแรม
5 ดาว ย่านราชประสงค์ กรุ งเทพมหานคร ซึ่งจากการศึกษาพอสรุ ปได้ดงั นี้
ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทํางาน
1. ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ขององค์กร
ภาพลักษณ์ขององค์กร หมายถึงภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจหรื อความรู้สึกนึ กคิดของ
พนักงานที่มีต่อองค์กรนั้นๆ การรับรู้ดงั กล่าวเป็ นผลมาจากการกระทําของคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็ น
คําพูดหรื อการกระทํา ซึ่งมีความสําคัญต่อพนักงานโรงแรมมากเพราะจะทําให้พนักงานมีความภูมิใจ
ตั้งใจในการทํางานเพื่อให้บริ การที่ดีมีคุณภาพแก่ลูกค้า สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี การจูงใจและ
ธํารงรักษา ของ Herzberg ในด้านปัจจัยที่สามารถจูงใจพนักงานให้อยากทํางาน Motivation Factors
พนักงานให้บริ การที่ดียอ่ มส่งผลดีมาที่ภาพลักษณ์ขององค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กรที่ มีความคิด
ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์จ ะสามารถตอบสนองต่ อ พนัก งานมากในองค์ก รมากที่ สุด และควรมี ค วาม
สมํ่าเสมอในการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
2. ปัจจัยด้านความผูกพันและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
ความรู้สึกของพนักงานผูป้ ฏิบัติงานที่มีต่ อองค์กรที่ มีลกั ษณะความสําพันธ์ที่
เหนียวแน่นและแสดงออกมาในรู ปแบบของการกระทําตนให้เป็ นประโยชน์ต่อองค์กรเพราะมีความ
เชื่ อมัน่ ต่อองค์กร และทุ่ มเทด้วยความเต็มใจในการมีส่วนร่ วม และจะมีสัมพันธภาพที่ ดีก ับเพื่อน
ร่ วมงานรวมถึงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ

67
Maslow ด้านความต้องการความผูกพันหรื อการยอมรับ หากองค์กรต้องการสร้างและส่ งเสริ มความ
ผูกพันรักษาความภักดีของพนักงานที่มีต่อองค์กรนั้นควรจะต้องมัน่ ใจว่าสามารถบริ หารจัดการตาม
ความต้องการของพนักงานได้อย่างเหมาะสม ดังนี้
2.1 เพิ่มความสําคัญต่องานเพราะคนเรามีแนวโน้มที่จะผูกพันต่อองค์กรสูงขึ้น
ถ้าตนได้รับโอกาสความไว้วางใจให้มีอาํ นาจในการกํากับดูแลและเลือกวิธีทาํ งานอย่างอิสระด้วย
ตนเองรวมทั้งได้รับการยอมรับว่างานที่ตนทํามีความสําคัญต่อองค์กร
2.2 การกําหนดให้ผลประโยชน์ของพนักงานสอดคล้องกับผลประโยชน์ของ
องค์กร เนื่องจากพนักงานจะรู้สึกผูกพันต่อองค์การ ตราบที่ท้ งั 2 ฝ่ ายต่างมีประโยชน์ร่วมกันจาก
การทํางาน เช่น กิจการบริ ษทั ดีมีกาํ ไร ผลกําไรส่วนนี้ก็ทาํ ให้เงินโบนัสตอบแทนและเงินเดือนของ
พนักงานเพิ่ม
2.3 ใช้วิธีเลือกบรรจุบุคลากรใหม่ที่มีแนวคิดและค่านิยมสอดคล้องกับองค์กร
เนื่องจากการที่ค่านิยมองค์การยิง่ ใกล้เคียงกับบุคคลที่จะบรรจุมากเพียงไร ยิ่งทําให้พนักงานใหม่ที่
ได้รับบรรจุมีความผูกพันต่อองค์การมากเพียงนั้น
3. ปัจจัยด้านด้านคุณภาพชีวิตในการทํางาน
การจูงใจและธํารงรักษา ของ Herzberg ศึกษาถึงเรื่ องของการจูงใจโดยเสนอ
ปัจจัยที่มีผลต่อการจูงใจพนักงานให้ทาํ งานคือ Hygiene Factors หรื อเรี ยกว่าปั จจัยอนามัย ซึ่งเป็ น
ปั จจัยที่ตอ้ งมีในการทํางานถ้าขาดส่ วนนี้ ไปจะมีปัญหากับพนักงาน แต่ ปัจจัยอนามัยนี้ ไม่ได้เป็ น
ปัจจัยที่จูงใจให้พนักงานอยากทํางานโดยตรง ประกอบด้วยที่ทาํ งานมีมาตรฐานความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินสภาพแวดล้อมในการทํางานมีบรรยากาศที่อบอุ่นเป็ นกันเองและวัสดุ เครื่ องใช้
อุปกรณ์การทํางานที่ใช้งานได้ดี
4. ปัจจัยด้านผูน้ าํ มีมนุษย์สมั พันธ์และความยุติธรรม
ปั ญหาที่ พบเกิด จากการที่หัวหน้างานไม่สามารถให้ค าํ ปรึ กษาได้ ไม่มีความ
ยุติธรรมเท่าเทียมกันส่งผลให้เกิดความขัดแยงในสถานที่ทาํ งาน การที่หัวหน้างานมีบทบาทร่ วมกับ
พนักงานน้อยเกินไปอาจทําให้พนักงานรู้สึกถึงความไม่ไว้ใจทําให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกันใน
เชิงลบ ซึ่งสอดคล้องกับ Cooper (1958: 31-33) กล่าวถึงความต้องการของบุคลากรในการทํางานไว้
หลายประการได้แก่ ทํางานที่เขาสนใจ ค่าจ้างเงินเดือนที่ยตุ ิธรรม โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
สภาพการทํางานที่ดี สถานที่ทาํ งานที่เหมาะสม ความสะดวกในการไปและกลับ รวมทั้งสวัสดิการ
อื่นๆ และทํางานร่ วมกับผูบ้ งั คับบัญชาที่เข้าใจในการควบคุมปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ นคนที่
เขายกย่องนับถือ ฉะนั้นผูบ้ งั คับบัญชาควรมีคุณสมบัติในด้าน มีทกั ษะด้านมนุษย์สมั พันธ์ เป็ นผูน้ าํ ที่
น่านับถือ และมีความรับผิดชอบต่องานจะสามารถสร้างขวัญและกําลังใจให้พนักงานได้
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5. ปัจจัยด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ
ธุรกิจโรงแรม 5 ดาวจัด ว่ามีสวัสดิการสําหรับพนัก งานที่ดีเมื่อเทียบกับธุรกิ จ
ประเภทเดีย วกันและเมื่อเทียบกับคู่แข่ งในระดับเดี ย วกัน โรงแรม 5 ดาวย่อมสรรหาปั จ จัยด้าน
สวัสดิ ก ารเพื่อดึงดูด ให้มีพนัก งานมาทํางานร่ ว มงานกับองค์ก ร ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ด ทฤษฎี
Shiliarand Freudenberg (1982: 845-847) ปัจจัยดึงดูด หมายถึงปัจจัยภายนอกองค์การที่มาดึงดูดให้
บุคคลมีการเคลื่อนย้ายหรื อลาออกจากองค์การเดิมไปสู่องค์การใหม่ เช่น เงินเดือนและสวัสดิการที่
มากกว่า สําหรับข้อเสนอแนะสําหรับปั จจัยดังกล่าวคือ โรงแรมควรทําการศึกษาทางด้านการให้
สวัสดิการกับทางพนักงานของคู่แข่งที่อยูใ่ นธุรกิจลักษณะเดียวกัน หรื อโรงแรมอาจใช้ระบบการจัด
สวัสดิการยืดหยุน่ โดยมีการกําหนดสวัสดิการของแต่ละตําแหน่งและสร้างสวัสดิการทางเลือกเพื่อ
เปิ ดโอกาสให้พนักงานได้เลือกสวัสดิการที่ตรงกับความต้องการของตนเอง ซึ่งจะเป็ นปั จจัยในการ
ดึงดูดให้พนักงานอยากทํางานร่ วมกับองค์กรต่อไป
2.2 เพือ่ ศึกษาผลกระทบต่อคุณภาพการบริการเมือ่ มีอตั ราการเปลีย่ นงานของพนักงาน
โรงแรม 5 ดาว ย่านราชประสงค์ กรุ งเทพมหานคร ซึ่งจากการศึกษาพอสรุ ปได้ดงั นี้
คุณภาพการบริ การถือเป็ นสิ่ งจําเป็ นที่สุดสําหรับธุรกิจโรงแรม เพราะพนักงานเป็ นผู้
ที่มีบทบาทสําคัญในการส่ งมอบการบริ การที่ดีให้กบั ลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Normann
(1994: 33) ที่อธิบายไว้ว่า อุตสาหกรรมบริ การสามารถสร้างความเป็ นเอกลักษณ์ได้โดยให้พนักงานเข้า
ไปเป็ นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ขององค์กร เช่นเดียวกับธุรกิจโรงแรมที่จะต้องมีพนักงานที่มีพฤติกรรม
ปฏิบตั ิงานที่ดีที่จะส่งมอบผลประโยชน์ได้ตรงตามลูกค้าต้องการคํามัน่ สัญญาที่ธุรกิจโรงแรมได้ให้ไว้
กับลูกค้า ทําให้โรงแรมมีจาํ นวนพนักงานประจําในแต่ละแผนกเป็ นจํานวนมาก ซึ่งต้องปฏิบตั ิงาน
กัน ในแต่ละตําแหน่ ง ส่ ว น แผนก และฝ่ าย ทําให้การบริ หารและการทํางานในโรงแรมมีความ
ซับซ้อนแตกต่างจากงานประเภทอื่นๆ เช่ น ช่ วงเวลาการทํางาน ความกดดัน ในการทํางาน การ
สื่อสารระหว่างองค์กร การทํางานกับคนหลายประเภท การเตรี ยมพร้อมกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
ความสุ ภาพอ่อนน้อม ผลตอบแทน และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ซึ่ งบุค ลากรทุ ก คนต้องรู้
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองในทุกตําแหน่ งงานที่ผบู้ งั คับบัญชาและผูบ้ ริ หารได้
ออกแบบ กํากับดูแล และบริ หารจัดการเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ร่วมกันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
จากการศึกษาของพาราซูรามันและคณะกล่าวถึงความสําคัญของการบริ การอย่างมีประสิ ทธิภาพใน
ธุรกิจการโรงแรมนั้นคือการทําให้ลกู ค้าพึงพอใจและได้รับการบริ การดังที่ตนคาดหวังไว้
อัตราการเปลี่ยนงานของพนักงานโรงแรมมีผลกระทบต่อคุณภาพการบริ การใน
หลายด้านเช่น พนักงานที่ อยู่ตอ้ งรั บภาระเพิ่ มจนกว่าพนักงานใหม่จะมีความสามารถทัดเทียมกับ
พนักงานที่ลาออกไปทําให้ทาํ งานในหน้าที่ไม่เต็มที่ ทําให้เกิดการขัดข้องในกระบวนการทํางานและมี

69
ผลระทบต่อจํานวนพนักงานไม่พอเพียงต่อการให้บริ การลูกค้าเป็ นต้น การบริ การอย่างไม่มีคุณภาพ
และสมํ่าเสมออาจทําให้ธุร กิ จ ไม่ประสบความสําเร็ จ เท่ าที่ ค วรและมีผลกระทบกับรายได้ข อง
โรงแรมโดยตรงหากแขกไม่พอใจในการบริ การและไม่กลับมาใช้บริ การอีก พนักงานที่ได้ตดั สิ นใจ
ลาออกจากองค์การแล้วระดับความกระตือรื อร้นและกําลังใจในการทํางานก็ยอ่ มลดลงด้วย สําหรับ
พนักงานใหม่อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการเรี ยนรู้งานเพื่อให้มีประสิ ทธิภาพในการทํางาน
เพิ่มขึ้นหรื อเท่ากับพนักงานที่ลาออกไปแล้ว ความเครี ยดในการทํางานเนื่องจากจํานวนพนักงานไม่
พอเพียงกับการบริ การลูกค้าก็ยงั คงเป็ นปัญหาสําคัญของการเปลี่ยนงานของพนักงาน นอกจากนี้ ยงั
มีค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนงานของพนักงานอีกด้วย
จากผลงานวิจ ัยแนวทางการลดอัตราการเปลี่ยนงานมีผลกระทบต่อคุณภาพการ
บริ การ ดังนั้นฝ่ ายบริ หารจึงควรเน้นการพัฒนาคุณภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อมีผลต่อคุณภาพการ
บริ การ การคัดเลือกพนักงานอย่างเหมาะสม และพนักงานที่มีพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานที่ดีที่จะส่ งมอบ
ผลประโยชน์ได้ตรงตามที่ลกู ค้าต้องการ
2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางเพื่อ ลดอัต ราการเปลี่ย นงานของพนัก งานโรงแรม ซึ่ ง
นอกจากข้อเสนอแนะในปัจจัยในแต่ละด้านแล้วควรให้ความสําคัญในด้านของการสื่อสารข้อมูลใน
องค์กรและคัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติที่เหมาะกับงานที่เพิ่ มขึ้น มีการจัดโปรแกรมฝึ กอบรม
เกี่ยวกับการเสริ มสร้างคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทํางานเพื่อให้พนักงาน
มีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดีข้ ึน นอกจากนี้ทางโรงแรมควรมีระบบการนําพี่เลี้ยงมาใช้ เนื่ องจาก
ผลการศึกษาพบว่า งานที่ปฏิบตั ิโดยได้รับคําแนะนําจากพี่เลี้ยงก่อให้เกิดประสบการณ์และความ
ชํานาญได้มากที่สุด นอกจากนั้นผูบ้ ริ หารและฝ่ ายทรัพยากรบุคคลควรมีการส่งเสริ มให้พนักงานเกิด
ความรักความผูกพันต่อองค์กร ให้ความเอาใจใส่มากขึ้น
3. ข้ อเสนอแนะ
1. เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาเฉพาะกลุ่มโรงแรม 5 ดาว ย่านราชประสงค์
ผลการศึกษาที่ได้อาจไม่สามารถอธิบายครอบคลุมธุรกิจโรงแรมโดยทัว่ ไป ดังนั้นอาจทําการศึกษา
กับกลุ่มโรงแรมในกลุ่มอื่นเพื่อจะได้ขยายการศึกษาให้กว้างขึ้น
2. เนื่ อ งจากการศึก ษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาในรู ป แบบการวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ ดังนั้น
การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเชิงปริ มาณเพิ่มเติม ซึ่งสามารถต่อยอดไปในเรื่ องความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานได้
3. ควรศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติมที่อาจมีอิทธิพลต่อการลาออกของพนักงานโรงแรม
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แบบสอบถามทีใ่ ช้ ในการวิจยั
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แบบสอบถาม
เรื่ อง แนวทางการลดอัตราการเปลี่ยนงานของพนักงานโรงแรม 5 ดาว ย่านราชประสงค์
กรุ งเทพมหานคร
การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นส่วนหนึ่งของการทําวิทยานิพนธ์
หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวโรงแรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี การศึกษา 2557
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามชุดนี้ใช้ในการเก็บข้อมูลในการทําวิจยั เรื่ อง แนวทางการลดอัตราการ
เปลี่ยนงานของพนักงานโรงแรม 5 ดาวย่านราชประสงค์ กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั ครั้งนี้ จะให้
ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางพฤติกรรมองค์กรโดยทัว่ ไปและทัศนคติของพนัก งานที่มีต่อการ
ทํางานซึ่ งข้อมูลจากคําตอบที่ ได้รับจากแบบสอบถามจะนําไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาธุ รกิ จ
โรงแรมต่อไป
2. แบบสอบถามมีท้ งั หมด 4 ส่วน ประกอบด้วย (จํานวน 5 หน้า)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล คุณลักษณะและความสามารถส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน
ส่ ว นที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับการหมุน เวีย นเปลี่ย นงานและผลกระทบกับ
คุณภาพการบริ การ
ส่วนที่ 4 เป็ นข้อเสนอแนะอื่นๆของผูต้ อบแบบสอบถาม
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คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย ลงใน หน้าข้อความที่ท่านเลือก
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (10 ข้อ)
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ

 ตํ่ากว่า 25 ปี

 25-35 ปี

36-45 ปี

 46-55ปี

 มากกว่า 55 ปี

3. การศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อ ปวช.
 ปริ ญญาตรี
4. สถานภาพ

 มัธยมศึกษาตอนต้น
 อนุปริ ญญา หรื อ ปวส.
 สูงกว่าปริ ญญาตรี

 โสด
สมรส
หย่า/หม้าย/แยกกันอยู่
5. ท่านมีประสบการณ์ทาํ งานโรงแรมก่อนมาทํางานที่โรงแรมนี้ หรื อไม่ (ข้อคําถามควบรวม
ข้อ 6)
 มี
 ไม่มี
6. ถ้ามีประสบการณ์ให้ระบุว่ามีประสบการณ์ทาํ งานโรงแรมมาก่อน............ปี
7. รายได้ปัจจุบนั ต่อเดือน(เงินเดือนบวกค่าบริ การ)
10,000 –20,000 บาท
20,001-30,000 บาท มากกว่า 50,000 บาท
8. ระยะเวลาที่ท่านทํางานในโรงแรมนี้
 น้อยกว่า 1 ปี
 1-4 ปี
9. ตําแหน่งงานอยูใ่ นระดับ

5-10 ปี

 มากกว่า 10 ปี

 พนักงานชัว่ คราว
ปฏิบตั ิการ
หัวหน้างาน
ผูจ้ ดั การ/หัวหน้าหน่วยงาน
 หัวหน้าฝ่ าย
อื่นๆ โปรดระบุ........................
10. ท่านปฏิบตั ิงานอยูใ่ นหน่วยงานใด (ใส่ให้ครบทุกหน่วยงาน)
งานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม งานบริ การส่วนหน้า งานแม่บา้ น งานครัว
 งานบัญชีและการเงิน  งานช่างและบํารุ งรักษางานขายและการตลาด
 อื่นๆ........................
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ให้เลือกข้อที่ตรงกับสภาพการทํางานของท่านโดย 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง
2= น้อย และ1= น้อยที่สุด
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน

ข้ อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2

รายการ
ด้ านคุณภาพชีวติ ในการทํางาน
สภาพแวดล้อมในการทํางานมีบรรยากาศที่อบอุ่นเป็ น
กันเอง
วัสดุ เครื่ องใช้ อุปกรณ์การทํางานที่ใช้งานได้ดี
ที่ ท ํา งานมี ม าตรฐานความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สิน
สถานที่ต้ งั ของที่ทาํ งานมีความสะดวกในการเดินทาง
งานที่ทาํ ตรงกับความต้องการและมีความสนใจ
ให้อิสระในการตัด สิ น ใจมีส่ว นร่ ว มในกิ จ กรรมของ
องค์กร
มีกิจกรรมที่ทาํ ให้เกิดความสัมพัน ธ์ระหว่างพนักงาน
และหัวหน้า
การสื่อสารในองค์กรมีประสิทธิภาพ
โดยรวมมีค วามสมดุ ล ระหว่า งชี วิต ส่ ว นตัว และการ
ทํางาน
การจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กรมีประสิทธิภาพ
ด้ านผลตอบแทนและสวัสดิการ
มี ก ารพิ จ ารณาปรั บ เงิ น เดื อ น/ค่ า ตอบแทนให้ อ ย่ า ง
สมํ่าเสมอ
สวัสดิการที่ได้รับเหมาะสมกับความต้องการของพนักงาน

ระดับความคิดเห็น
4
2
5
3
1
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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ข้ อ

รายการ

3 พนัก งานมีโ อกาสได้รั บ การอบรมและพัฒ นาอย่า ง
ทัว่ ถึง
4 ค่าตอบแทนที่พอเพียงและยุติธรรมกับงานที่ทาํ
5 จ่ายค่าตอบแทนและจัดสวัสดิการสูงกว่าธุรกิจประเภท
เดียวกัน
ผู้นํามีมนุษย์สัมพันธ์ และความยุตธิ รรม
1 ผูบ้ งั คับบัญชามีความยุติธรรมและปฏิบตั ิอย่างเสมอภาค
เท่าเทียมกัน ส่งผลให้เกิดความร่ วมมือและการยอมรับ
2 เมื่อมีปัญหาผูบ้ งั คับบัญชาสามารถให้คาํ ปรึ กษาได้
3 ผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นผูน้ าํ ที่น่านับถือ
4 ผูบ้ งั คับบัญชามีทกั ษะด้านมนุษย์สมั พันธ์
5 ผูบ้ งั คับบัญชามีความรับผิดชอบต่องาน
ภาพลักษณ์ขององค์กร
1 องค์กรมีภาพพจน์การดําเนิ นงานและภาพลักษณ์ที่ดีใน
สังคม
2 องค์กรวางนโยบายในการปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดี
3 พนักงานมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับองค์กร
4 องค์ ก รมี ค วามน่ าเชื่ อถื อ และเป็ นที่ ยอมรั บของ
ผูใ้ ช้บริ การ
5 องค์กรมีระบบการบริ หารจัดการที่ดี
ความผูกพันและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
1 พนักงานรู้สึกเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร
2 พนักงานยินดีที่จะเสียสละทุ่มเทให้กบั องค์กรอย่างเต็มที่
3 พนัก งานมีความภาคภูมิใจที่จะบอกผูอ้ ื่น ว่าทํางานใน

ระดับความคิดเห็น
4
2
5
3
1
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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ข้ อ

รายการ

ระดับความคิดเห็น
4
2
5
3
1
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

องค์กรแห่งนี้
4 พนักงานเชื่อถือในองค์กร
4 พนักงานเชื่อถือในองค์กร
5 พนักงานรู้สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์กร
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบต่อคุณภาพการบริ การเมื่อมีอตั ราการหมุนเวียนเปลี่ยน
งาน (10 ข้อ)

ข้ อ

รายการ

1
2

คุณภาพการบริ การถือเป็ นสิ ่ งจําเป็ นที่สุดสําหรับธุรกิจโรงแรม
การพัฒนาคุณภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องมีผลต่อคุณภาพการ
บริ การ
การคัด เลื อ กพนัก งานอย่า งเหมาะสมมี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพการ
บริ การ

3

4 พนักงานที่มีพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานที่ดีที่จะส่งมอบ
ผลประโยชน์ได้ตรงตามที่ลกู ค้าต้องการ
5 การเปลี่ยนงานของพนักงานทําให้เกิดการขัดข้องใน
กระบวนการทํางาน
6 อัตราการเปลี่ยนงานมีผลระทบต่อจํานวนพนักงานไม่
พอเพียงต่อการให้บริ การลูกค้า
7 พนักงานที่อยูต่ อ้ งรับภาระเพิ่มจนกว่าพนักงานใหม่จะ
มีความสามารถทัดเทียมกับพนักงานที่ลาออกไปทําให้

ระดับความคิดเห็น
4
5
1
3
2
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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ข้ อ

ระดับความคิดเห็น
4
5
1
3
2
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

รายการ

ทํางานในหน้าที่ไม่เต็มที่
8 พนัก งานขาดขวัญ และกํา ลัง ใจเมื่ อ เพื่ อ นร่ วมงาน
ลาออกทําให้ขาดความกระตือรื นล้นในการทํางาน
9 อัตราการเปลี่ยนงานมีผลกระทบต่ อกลุ่มสังคมการ
ติดต่อสื่อสารในองค์กร
10 อัต ราการเปลี่ ย นงานของพนั ก งานสามารถใช้เ ป็ น
ตัวชี้วดั ประสิทธิภาพในการทํางานขององค์กร
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะที่ท่านคิดว่ามีคุณลักษณะอื่น ๆใดบ้าง นอกเหนื อจากที่กล่าวมาข้างต้น และ
ท่านเห็นว่าเป็ นคุณลักษณะสําคัญซึ่งอาจส่งผลต่อการลดอัตราการเปลี่ยนงานของพนักงานโรงแรม
5 ดาวย่านราชประสงค์ กรุ งเทพมหานคร
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

กรุ ณาส่งคืนฝ่ ายทรัพยากรบุคคลภายในวันที่ 23 เมษายน 2558
ขอขอบพระคุณสําหรับความร่ วมมือ
ผูจ้ ดั ทํา
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แบบสัมภาษณ์
เรื่ อง แนวทางการลดอัตราการเปลี่ยนงานของพนักงานโรงแรม 5 ดาว ย่านราชประสงค์
กรุ งเทพมหานคร
คําชี้แจง
แบบสัมภาษณ์ ชุดนี้ ใช้ในการเก็บข้อมูลในการทําวิจ ัยเรื่ อง แนวทางการลดอัตราการ
เปลี่ยนงานของพนักงานโรงแรม 5 ดาวย่านราชประสงค์ กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั ครั้งนี้ จะให้
ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางพฤติกรรมองค์กรโดยทัว่ ไปและทัศนคติของหัวหน้างานที่มีต่อการ
ทํางานซึ่งคาดว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจโรงแรม (จํานวน 2 หน้า)
1. คุณลักษณะงานที่ท่านทําเป็ นอย่างไรบ้าง มีความเหมาะสมกับท่านอย่างไร

.............................................................................................................................................................
2. โรงแรมที่ท่านทํามีภาพลักษณ์อย่างไรบ้าง
.............................................................................................................................................................
นโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรเป็ นอย่างไรบ้าง
.............................................................................................................................................................
3. ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มงานเป็ นอย่างไรบ้าง
.............................................................................................................................................................
4. สถานที่ทาํ งานทางด้านกายภาพเป็ นอย่างไรบ้าง
.............................................................................................................................................................
5. ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่ วนตัวเป็ นอย่างไรบ้าง

.............................................................................................................................................................
6. ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับหัวหน้างานเป็ นอย่างไรบ้าง

.............................................................................................................................................................
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7. การมุ่งเน้นทีมงานภายในองค์กรเป็ นอย่างไรบ้าง

.............................................................................................................................................................
8. ความยุติธรรมของค่าตอบแทนในการทํางานเป็ นอย่างไรบ้าง
.............................................................................................................................................................
9. ท่านให้ความสําคัญในด้านการสื่ อสารข้อมูลอย่างไรบ้าง

.............................................................................................................................................................
10. ความพึงพอใจในงานเป็ นอย่างไรบ้าง
.............................................................................................................................................................
11. ความผูกพันต่อองค์การเป็ นอย่างไรบ้าง
.............................................................................................................................................................
12. ความตั้งใจจะลาออกจากงาน

..............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะที่ ท่านคิดว่ามีคุณ ลักษณะอื่นๆใดบ้างที่นอกเหนื อจากที่กล่าวมาข้างต้น
และท่ านเห็นว่าเป็ นคุณ ลักษณะสําคัญ ซึ่งอาจส่ งผลต่ อการลดอัต ราการเปลี่ยนงานของพนักงาน
โรงแรม 5 ดาว ย่านราชประสงค์ กรุ งเทพมหานคร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
กรุ ณาส่งคืนฝ่ ายทรัพยากรบุคคลภายในวันที่ 23 เมษายน 2558
ขอขอบพระคุณสําหรับความร่ วมมือ
อรรจนา เกตุแก้ว
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ประวัตผิ ้วู จิ ยั
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2538
พ.ศ.2556
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2538-2540
พ.ศ. 2540-2542
พ.ศ.2545-2547
พ.ศ.2547-2549
พ.ศ.2549-2551
พ.ศ2551-2552
พ.ศ2552-ปัจจุบนั

นางอรรจนา เกตุแก้ว
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