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This research objectives are 1) To study the problem and find out why the move 

from medium to large hotels of Generation Y employees. 2) To create a Guideline for 

retaining Generation Y staff in medium-size hotel business. This research is quantitative 

research. The data were collected through an in-depth interview with the main data 

providers are divided into 3 groups as Executive, Human resources department and 

Generation Y personnel in the medium-sized hotel business Bangkok. The result of first 

Objective found that the problems and the cause for moving from medium to large 

hotels of Generation Y personnel in 5 factors are (1) The need for higher remuneration 

(2) The need for better welfare (3) The need to progress in life (4) The need to an 

environment of work and (5) The need for a good image of themselves. And the result 

of second objective found that the guidelines for retaining Generation Y personnel in 

the mid-size hotel business are 6 guidelines: (1) The increasing compensation (2) The 

good working environment (3) The role of supervisors (4) The respect from a co-worker 

(5) The work characteristics and (6) The career advancement opportunities. 
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กิตติกรรมประกาศ 
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กรุงเทพมหานคร ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก รศ. ดร. กนกกานต์ แก้วนุช ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ซึ่ง
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ประธานการสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดจน ผศ. ดร. ไพฑูรย์ มนต์พานทอง คณบดีและกรรมการการสอบ
วิทยานิพนธ์ ที่กรุณาช้ีแนะและให้ข้อคิดเห็นต่างๆ  เพื่อน ามาพัฒนาและเป็นแนวทางในการท า
วิทยานิพนธ์ฉบับบนี้ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ทั้ง 3 ท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในศาสตร์ต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ผู้วิจัยท าการศึกษา อีก
ทั้งขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และเพื่อนๆ 
ทุกท่านที่คอยให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อข้อมูลความรู้ และให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัยเสมอมา 

ขอขอบพระคุณ ดร.แก้วตา ม่วงเกษม อาจารย์ประจ าสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการ
บริการ วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดลดล  ที่ ได้มอบโอกาสในการท างานเพื่อเพิ่ มพูน
ประสบการณ์ความรู้ในชีวิตและในการท าวิจัยเล่มนี้ ตลอดจนเงินทุนส าหรับการท าวิจัยที่ได้รับมาจาก
การท างานร่วมกับอาจารย์ตลอดหลายปีนี้ 

ขอขอบพระคุณผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่ได้ให้ความรู้และข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อ
งานวิจัย ตลอดจนสละเวลาอันมีค่าในการให้ความร่วมมือ เพื่อให้สัมภาษณ์และตอบค าถามจนท าให้
งานวิจัยส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

ท้ายที่สุดน้ี ขอกราบขอบพระคุณมารดา บิดา และพี่สาว ซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลงัความส าเรจ็ของ
ผู้วิจัยที่คอยให้การสนับสนุนและเป็นก าลังใจตลอดมา ทั้งนี้ผู้วิจัยขอระลึกถึงพระคุณทุกท่านที่กล่าวมา
ข้างต้นและผู้ที่มิได้กล่าวถึง ณ ที่นี ้ซึ่งมีส่วนช่วยเหลือผู้วิจัยทั้งก าลังกายและก าลังใจให้วิทยานิพนธ์เรื่อง
นี้ส าเร็จลุล่วงอย่างดีย่ิง 
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บทท่ี 1 

 

บทน า 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่ว
โลกและยังคงเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก (S.C. BAGRI and SURESH BABU, 
2010)  เช่นเดียวกันกับประเทศไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการท่องเทีย่วในฐานะเปน็เครื่องมือ
ส าคัญในการช่วยรักษาเสถียรภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา, 2558) ภายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภท ได้แก่ ธุรกิจน าเที่ยว 
ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจบริการอาหารและบนัเทิง ธุรกิจสนิค้าที่ระลึก และหนึ่งในธุรกิจที่มีความเช่ือมโยงกับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างแนบแน่น คือ ธุรกิจ โรงแรม (Ambardar & Singh, 2017; มาลินี 
สนธิมูล และ อิทธิกร ขาเดช, 2557) 

 

 

ภาพที่ 1.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาศทีส่ี่ ปี 2560 
แหล่งที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ, 2561  
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 จากผลสรุปของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่สี่ ปี พ.ศ. 2560 และแนวโน้ม
ปี พ.ศ. 2561 ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่าสาขา
โรงแรมและภัตตาคารมีอัตราการเติบโตเพิ่มข้ึน ร้อยละ 15.3 เติบโตเป็นอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเภทอื่นๆ อีกทั้งยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจไทยได้อย่างต่อเนื่อง 
 

 

ภาพที่ 1.2 รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 
แหล่งที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และธนาคารแหง่ประเทศ

ไทย, 2561 
 
 โดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (2561) ได้น าเสนอเกี่ยวกับมวลรวมของเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ปี 2560 ด้านการผลิต
สาขาโรงแรมและภัตตาคารมีการขยายตัวสูง ซึ่งเร่งข้ึนตามการขยายตัวของจ านวนและรายรับจาก
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยภายในปี 2560 มีการขยายตัวร้อยละ 8.5 รายรับจากการท่องเที่ยว 
2,754.0 พันล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.5 จ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 35.38 ล้านคน เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 8.8 รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 1,824.0 พันล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 11.7  
และอัตราการเข้าพักเฉลี่ยร้อยละ 68.49 จากแนวความคิดและสถิติข้างต้นแสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม
การขยายตัวของธุรกิจโรงแรมในภาคการทอ่งเที่ยวที่เพิ่มสงูข้ึนจากปัจจัยต่างๆ อาทิ การสนับสนุนจาก
นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติโดยรัฐบาลไทย อัตรานักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากข้ึนทุกปสี่งผลต่อการตื่นตัว
ของธุรกิจโรงแรมและที่พัก อีกทั้งประเทศไทยยังได้เข้าร่วมกลุ่มสมาชิกประเทศอาเซียน สิ่งเหล่านี้
ล้วนส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมและที่พักของไทยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและนักลงทุนเพิ่มมาก
ข้ึน (พิชชานันท์  ฐิติ ภัทราภรณ์ และณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์ , 2559; วรชาติ ดุลยเสถียร , 2559)  
ซึ่งสอดคล้องกับรายงานจาก วิจัยกรุงศรี (2560) ได้มีการสรุปอัตราจ านวนโรงแรมและห้องพักที่เพิ่ม
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สูงข้ึนอย่างต่อเนื่องในระยะที่ผ่านมา โดยในปี พ.ศ. 2558 มีห้องพักจ านวน 5.50 แสนห้อง  
ปี พ.ศ. 2559 มีห้องพักจ านวน 6.51 แสนห้อง และในปี พ.ศ. 2560 มีอัตราจ านวนห้องพักเพิ่มสูงข้ึน 
6.83 แสนห้อง โดยภาคใต้มีจ านวนห้องพักมากที่สุ ดเกือบ 2 แสนห้อง คิดเป็นสัดส่วน 29%  
ของจ านวนห้องพักทั้งหมดในไทย 
 กรุงเทพมหานครเป็นจุดศูนย์กลางส าคัญในหลายๆ ด้าน เช่น การศึกษา ธุรกิจการค้า 
การลงทุน สาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่ง การแพทย์ การท่องเที่ยว และด้านอื่นๆ อีกหลายด้าน 
ทั้งนี้ประกาศจากส านักทะเบียนกลาง เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 กล่าวถึงจ านวนประชากรของไทยใน
ปัจจุบัน รวม 66 กว่าล้านคน กรุงเทพมหานครมีจ านวนประชากรมากที่สุด 5.5 ล้านคน รองลงมา 
โคราช 2.6 ล้านคน เห็นได้ชัดว่ากรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่หลักที่ดึงดูดทรัพยากรทั่วประเทศมา
กระจุกตัว (ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล, 2541) เช่นเดียวกันกับธุรกิจโรงแรมที่มีการกระจุกตัวอยู่ภายใน
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ ยวและการเดินทางของประเทศ ไทย  
แม้ ในปั จจุบันจะมีการขยับขยายไปยั งพื้นที่ ต่างๆ มากเพิ่ ม ข้ึน (พุทธชาด ลุนค า , 2560) 
กรุงเทพมหานครเป็นที่ตั้งของโรงแรมที่มีขนาดใหญ่และมีมาตรฐานแตกต่างกันเป็นจ านวนมาก 
โรงแรมขนาดใหญ่ 4-6 ดาว ข้ึนไปล้วนเป็นเครือของต่างชาติ ส่วนโรงแรมขนาดกลางตั้งแต่ 3 ดาว  
ลงมาถึงไม่มีดาวในการรองรับมาตรฐาน เป็นของผู้ประกอบการชาวไทยเป็นส่วนใหญ่  โรงแรม 
ขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการชาวไทยเกือบทั้งหมดจึงก่อให้เกิด
ข้อจ ากัดด้านเงินทุนในการบริหารงาน (ปรียาภรณ์ หารบุรุษ, 2558) 
 การขยายตัวที่ เพิ่ม ข้ึนของธุรกิจโรงแรมก่อให้ เกิดการแข่งขันด้านการตลาดและเกิด 
การกระจุกตัวของโรงแรมในบริเวณใกล้เคียงกัน (พิชญา วัฒนรังสรรค์, 2558) รวมทั้งปัญหาการ
แข่งขันแย่งชิงกันบุคลากรที่มีประสิทธิภาพด้วยกลยุทธ์ต่างๆ (Kusluvan, 2003; Powell & Wood, 
1999;  และ กานต์พิชชา เก่งการช่าง, 2556) เนื่องจากทรัพยากรคนถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุด
ขององค์การ เมื่อเปรียบเทียบกับทรัพยากรด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรด้านการเงิน อีกทั้งยังไม่
สามารถคาดเดาได้ เหมือนทรัพยากรกลุ่มอื่นและยังมี ค่าใ ช้จ่ายในการจัดการที่ ค่อนข้างสูง  
ส่งผลให้ทรัพยากรคนจึงควรได้รับการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความส าเร็จขององค์การ  
(เกรียงศักดิ์ เขียวเจริญ, 2543) จึงไม่น่าแปลกใจหากหนึ่งในความท้าทายของธุรกิจโรงแรมและที่พัก 
คือ การขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพและเต็มใจให้บริการ เนื่องจากการขับเคลื่อนการท างานที่มี
ประสิทธิภาพจะต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีทักษะความรู้ความสามารถในงานด้านบริการ  
ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริการมาเป็นอย่างดี และทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนอย่างชัดเจน 
(ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์, นันทิกานต์ อยู่จ าเนียร และสุชานาถ ร าจวน, 2557) เพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคในการให้บริการ (Zhang & Wu, 2004) โดยในปัจจุบันธุรกิจโรงแรม 
ถูกขับเคลื่อนโดยบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในแผนกต่างๆ ซึ่งแต่ละแผนกในการด าเนินงานมี
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บุคลากรที่หลากหลายช่วงอายุ (Hammill, 2005) โดย Zhang and Wu (2004); รัชฎา อิสิสนธิสกุล 
และอ้อยอุมา รุ่งเรือง (2548)  มีความคิดเห็นว่า ภายในองค์การมีการจ าแนกบุคลากรออกเป็น 3 ช่วง
อายุ  ได้แก่  พนักงานกลุ่มเบบี้  บูมเมอร์  (Baby Boomer) พนักงานกลุ่มเจนเนอเร ช่ันเอ๊กซ์ 
(Generation X) และพนักงานกลุ่มเจนเนอเร ช่ันวาย (Generation Y) ปฏิบัติงานอยู่ร่วมกัน  
จึงก่อให้เกิดความแตกต่างของพฤติกรรมในการท างาน ซึ่งมีงานวิจัยหลายช้ินที่น าเสนอเกี่ยวกับ  
ความแตกต่างของเจนเนอเรช่ันน ามาสู่พฤติกรรมการท างานที่แตกต่างกัน เช่น งานวิจัยของ 
Gladwell, Dorwart, Stone, and Hammond (2010); Zemke, Raines, and Filipczak (2013) 
และ ธรรมรัตน์ อยู่พรต (2556) 
 

 

ภาพที่ 1.3 แผนภูมิแสดงก าลงัแรงงานไทย (อายุ 15-59 ปี) ปี พ.ศ. 2553-2573 
แหล่งที่มา :   ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ, 2559 
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ตารางที่ 1.1 จ าแนกช่วงอายุของเจนเนอเรช่ันวาย 

ปีเกิดเจเนอเรชั่นวาย งานวิจัย 
พ.ศ. 2521 - 2538 
พ.ศ. 2520 - 2535 
 
 
พ.ศ.2520 - 2542 
 
 
พ.ศ.2523 - 2544 
พ.ศ. 2524 - 2539 
พ.ศ. 2524 - 2543 
พ.ศ. 2525 - 2548 

(Reynold, 2005 อ้างถึงใน พสุ เดชะรินทร์, 2551) 
(The Society for Human Resource Management, 2007) (รัชฎา 
อสิสนธิสกุล และอ้อยอุมา รุ่งเรือง, 2548) (กานต์พิชชา เก่งการช่าง , 
2556) (เดชา เดชะวัฒนไพศาล, 2552) 
(Norum, 2003) (Wong, Gardiner, Lang, & Coulon, 2008) (Martin, 
2015 อ้างถึงใน ระชานนท์ ทวีผล, ชลิตรา ผลาชิต และนริศรา บูรณ์เจริญ
,2559)  
(สุทธาภา อมรวิวัฒน และคณะ, 2557) 
(รัชนีกร ต่อรัตนไพบูลย์ และเกตุวดี สมบูรณ์ทวี, 2559) 
(Miller & Washington, 2008) 
(Strauss & Howe, 2007 อ้างถึงใน สุขภาพคนไทย 2559, 2559) 

 
 กลุ่มเจนเนอเรช่ันวายถือเป็นหนึ่งในสี่ของบุคลากรการท างาน ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  
และก าลังเติบโตเข้ามามีบทบาทมากเพิ่มข้ึน (CBRE Global research, 2016) ในประเทศไทยก็
เช่นเดียวกัน จากรายงานของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2559) 
น าเสนอเกี่ ยวกับก าลังแรงงานไทย (อายุ  15 -59 ปี ) ปี  พ .ศ. 2553 -2573 จากภาพที่  1.3  
แสดงให้เห็นอัตราการเพิ่มข้ึนของแรงงานเจนเนอเรช่ันวายที่เพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งคาดว่าใน
อนาคตเจนเนอเรช่ันวายจะทยอยเข้ามามีบทบาทที่ส าคัญในการปฏิบัติงานมากขึ้นขององค์กรต่างๆ   
เจนเนอเรช่ันวายเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่มีนักวิชาการจ านวนมากที่ให้ความสนใจ และได้ก าหนด 
ช่วงอายุของเจนเนอเรช่ันวายไว้อย่างหลากหลาย โดยนักวิชาการอเมริกันส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
กลุ่มเจเนอเรช่ันวายเกิดระหว่างช่วงปี ค.ศ. 1978 – 1995 เป็นเกณฑ์ที่นักวิชาการอเมริกันนิยมใช้ 
(Reynolds, 2005 อ้างถึงใน พสุ เดชะรินทร์, 2551)  ซึ่งนักวิชาการอเมริกันนิยมเรียกคนกลุ่มนี้ว่า 
Millennial Netters และ  Nexters Generation (Robbins & Judge, 2018; Surý, 2013) ทั้ งนี้
ผู้วิจัยได้เลือกก าหนดช่วงอายุของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จัดอยู่ในเจนเนอเรช่ันวาย คือ กลุ่มประชากร 
ที่ เกิดระหว่าง พ.ศ. 2520 - 2542 ซึ่งอ้างอิงจากตารางที่  1.1 ถึงช่วงอายุที่ ถูกอ้างอิงมากที่สุด  
กลุ่มเจนเนอเรช่ันวายเกิดและเติบโตข้ึนมาพร้อมกับการเปิดบริการอินเทอร์เน็ตในปี พ.ศ. 2538 
(สุขภาพคนไทย 2559, 2559) ส่งผลให้เจนเนอเรช่ันวายเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี ซึ่งประชากร
กลุ่มนี้มีทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมากกว่าเจนเนอเรช่ันอื่นที่เกิดและเติบโตมาก่อน 



 6 

พวก เขา (Evangelu, 2014 ) เจน เนอ เร ช่ันวายมี ความ คิดสร้ างสรร ค์  รักความก้ าวหน้ า  
(Strauss & Howe, 2007 อ้ างถึ งใน  สุ ขภาพคนไทย 2559, 2559) ชอบการท างาน เป็นที ม  
(Zemke et al., 2013) เป็นตัวของตัวเองสูง มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี และสามารถท างาน
หลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน (ปัณณธร เธียรชัยพฤกษ์, 2559) 
 

 

ภาพที่ 1.4 แสดงจ านวนบริษัทที่แต่ละเจเนอเรช่ันเคยท างาน (รวมบริษัทปจัจบุัน) 
แหล่งที่มา : ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์, 2557 
 
 ในด้านของการท างานเจนเนอเรช่ันวายได้รับการยอมรับว่าเป็นพนักงานที่มีความสามารถ  
แต่ก็มักถูกวิจารณ์ถึงพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสม เนื่องด้วยลักษณะเฉพาะตัวที่ชอบความท้าทาย มั่นใจใน
ตัวเองสูง การไม่ เคารพกฎระเบียบ การไม่มีความอดทน และอยากท าเฉพาะงานที่ เติมเต็ม 
ความต้องการส่วนตน (รัชฎา อสิสนธิสกุล , 2548; เสาวคนธ์ วิท วัสโอฬาร , 2550) ส่งผลให้ 
กลุ่มคนเจเนอเรช่ันวายมีพฤติกรรมการเปลี่ยนงานบ่อย (Queiri, 2014; กานต์พิชชา เก่งการช่าง, 
2556; ศันธยา สิทธิสมวงศ์, 2551; ศุภลักษ์ แลปรุรัตน์, 2557) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศูนย์วิจัย
เพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (2561) ได้มีการเผยผลส ารวจวิถีชีวิตมนุษย์เงินเดือนในมิติท างาน 
และคุณภาพชีวิต ในปี พ.ศ. 2561 พบว่า มนุษย์เงินเดือนในกรุงเทพมหานครมีความผูกพันต่อ
องค์การต่ า โดยมีค่าเฉลี่ยสูงถึง 40.6 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่กลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายท างานเฉลี่ยแห่งละ 
2 ปี 5 เดือน สั้นกว่าเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์ซึ่งท างานเฉลี่ย 5 ปี 5 เดือน ซึ่งเจนเนอเรช่ันวายให้เหตุผลถึง 
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การเปลี่ยนงานบ่อย โดยเกิดจากมีความต้องการที่จะร่วมงานในองค์การขนาดใหญ่มีความมั่นคง 
ค่าตอบแทนในการด าเนินงาน และสวัสดิการที่เพิ่มสูงข้ึน 
 จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยพบว่า ส าหรับประเทศไทยธุรกิจที่พักส่วนใหญ่มี
การกระจุกตัวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบและขนาดเพื่อตอบสนอง  
ความต้องการของผู้เข้าพัก ส าหรับธุรกิจทีพ่ักสามารถขับเคลื่อนด้วยก าลังคนเป็นหลักส่งผลให้กลุ่มคน
เจนเนอเรช่ันวายที่ก้าวเข้ามามีบทบาทส าคัญในองค์กรรวมไปถึงธุรกิจที่พักที่ จึงถูกให้ความสนใน 
เนื่องจากกลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายมักถูกมองว่าพวกเขามีพฤติกรรมการเปลี่ยนงานบ่อย ย้ายงาน  
และคงอยู่กับองค์กรไม่นาน แต่อย่างไรก็ตามผู้วิจัยมองว่าลักษณะเฉพาะของกลุ่มคนเจเนอเรช่ันวาย
ไม่ควรถูกมองในแง่ร้าย แต่ควรเป็นเรื่องที่องค์กร หรือผู้บริหารควรมีการท าความเข้าใจในพฤติกรรม
ความแตกต่างของบุคลากรกลุ่มนี้ในแง่มุมของบุคลิกภาพและความต้องการส่วนบุคคล โดยในอดีตมี
นักวิจัยหลายท่านที่ให้ความสนศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายในหลากหลายประเด็น 
แต่อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่ากลุ่มคนเจนเอเรช่ันวายได้เปลี่ยนไปแล้ว เนื่องจากคนกลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มคน
หน้าใหม่ที่เพิ่งก้าวเข้ามาท างาน แต่พวกเขามีประสบการณ์และก าลังเติบโตในต าแหน่งที่สูงข้ึน  
ซึ่งส่งผลให้เป้าหมายและความต้องการของพวกเขาต่างไปจากเดิม ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
ปัญหาและหาสาเหตุการย้ายงานจากโรงแรมขนาดปานกลางไปสู่โรงแรมขนาดใหญ่ของบุคลากร 
เจนเนอเรช่ันวาย เพื่อสร้างเป็นแนวทางการรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจโรงแรม  
ขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การที่มีกลุ่มคนเจเนอเรช่ันวาย
ท างานในองค์การแล้ว ยังเป็นแนวทางการรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายส าหรับผู้บริหารองค์กรใน
การน าไปวางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือบุคลากรกลุ่มนี้ต่อไป 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาปัญหาและหาสาเหตุการย้ายงานจากโรงแรมขนาดปานกลางไปสูโ่รงแรมขนาด
ใหญ่ของบุคลากรเจเนอเรช่ันวาย 

1.2.2 เพื่อสร้างแนวทางในการรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง 
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
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1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 ขอบเขตในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 ขอบเขต ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ ขอบเขต
ด้านเนื้อหา ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง ขอบเขตด้านพื้นที่ และขอบเขตด้านเวลา ซึ่งสามารถอธิบายได้ 
ดังนี ้

1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา แนวทางการรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจ

โรงแรมขนาดกลาง ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่จ าเป็นกับงานวิจัย ประกอบด้วยหลักการทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาในงานวิจัย แนวคิดข้อเท็จจริงของผู้เช่ียวชาญต่างๆ รวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
โดยผู้วิจัยได้น าเสนอแนวคิดของเจนเนอเรช่ันวาย โครงสร้างการท างานในธุรกิจประเภทโรงแรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการธ ารงรักษา 

1.3.2 ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 
ในด้านของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่  
กลุ่มตัวอย่างที่ 1 ผู้บริหาร โรงแรมขนาดกลาง 
กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมขนาดกลาง 
กลุ่มตัวอย่างที่ 3 บุคลากรเจนเนอเรช่ันวายที่ท างานในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง  

1.3.3 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 
การวิจัยน้ีศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจโรงแรม

ขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากประชากรเจนเนอเรช่ันวายที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองมีความ
หนาแน่นสูงกว่าพื้นที่อื่น และภาพรวมชีวิตของมนุษย์เงินเดือนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีความรู้สึก
พึงพอใจต่อชีวิตการท างาน แต่กลับสวนทางกับความผูกพันต่อองค์กรบริษัทที่ต่ าและมีเกณฑ์เปลี่ยน
งานบ่อย ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาหาแนวทางการรักษาบุคลากร
กลุ่มเจเนอเรช่ันวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง  

1.3.4 ขอบเขตด้านเวลา 
ในการศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการรักษาบุคลากรกลุ่มเจเนอเรช่ันวายในธุรกิจ

โรงแรมขนาดกลาง และเก็บข้อมูลในช่วง ระหว่าง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง เดือนมกราคม  
พ.ศ. 2562 
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1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1) ผู้ประกอบการในธุรกจิโรงแรมขนาดกลาง สามารถน าผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลในการสร้าง
แนวทางในการบริหารงานบุคลากร เพื่อรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจโรงแรมให้คงอยู่ 
กับองค์การ 
 2) ผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง สามารถน าผลการวิจัยครั้งนี้มาปรับใช้  
เพื่อสร้างความได้เปรียบในด้านบุคลากร 
 3) หน่วยงาน สมาคม และองค์กรทางวิชาการสามาถน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นนโยบายในการปรับปรุงและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาบุคลากร
เจนเนอเรช่ันวาย 
 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.5.1 เจนเนอเรชั่นวาย 
เจเนอเรช่ันวายเป็นกลุ่มคนที่ เกิดระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2520-2542 เติบโตมาในยุค 

ที่ เกิดการเปลี่ ยนแปลงอย่างมากของสภาพแวดล้อมทางสั งคม เศรษฐกิจ  และการเมือง  
รวมถึงเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าซึ่งส่งผลให้เจนเนอเรช่ันวายมีความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยีสูง 
สามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งลักษณะของเจนเนอเรช่ันวายเป็นกลุ่มคนที่มีแนวคิด
นอกกรอบ  มีความมั่นใจในตัวเองสูง กล้าที่จะแสดงออก มีอิสระในความคิด และชอบความท้าทาย 
สิ่งเหล่าน้ีล้วนเปน็ลักษณะเด่นที่แสดงตัวตนของเจนเนอเรช่ันวาย โดยในปัจจุบันเจนเนอเรช่ันวายเป็น
กลุ่มคนที่ก าลังก้าวเข้ามามีบทบาทในตลาดแรงงาน เนื่องจากกลุ่มแรงงานยุคเก่า (เบบี้บูมเมอร์ 
และเจนเนอเรช่ันเอ๊กซ์) ก าลังทยอยปลดเกษียณตัวเองหรือท างานในต าแหน่งที่สูงข้ึน (กานต์พิชชา 
เก่งการช่าง, 2556; เดชา เดชะวัฒนไพศาล, 2552; รัชฎา อสิสนธิสกุล และอ้อยอุมา รุ่งเรือง, 2548; 
Wuest et al., 2008; Norum, 2003) 
 1.5.2 โรงแรมขนาดกลาง 

ธุรกิจโรงแรมที่มีขนาดกลางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีจ านวนห้องพักไม่ต่ ากว่า  
30 ห้อง  บริหารงานอย่างอิสระ (Independent Hotels) หรือโรงแรมเครือข่าย (Chain Hotels)  
ซึ่งมีการบริหารงานโดยคนไทย โดยมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ครบสมบูรณ์ สามารถรองรับแขกที่มาใช้
บริการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การบริการมีคุณภาพ และมีมาตรฐาน 
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 1.5.3 การธ ารงรักษาบุคลากร 
เป็นกลยุทธ์ของการแสวงหาวิธีการต่างๆ เพื่อผูกใจให้บุคลากรที่องค์การพึงประสงค์

อยู่กับองค์การให้นานที่สุดด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจ่ายค่าตอบแทนที่มีความยุติธรรมให้ พนักงานมี
ความสุขกายสุขใจ เมื่อขณะปฏิบัติงานก็มีความปลอดภัย จากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม  ฯลฯ 
(พิชิต เทพวรรณ์, 2554; วันเพ็ญ เพ็ชรัตน์, พรรัตน์ แสดงหาญ และอธิพล เครือปอง, 2556) 

1.5.4 การสร้างแรงจูงใจ 
แรงจูงใจเปรียบเสมือนสิ่งกระตุ้น หรือสิ่งเร้าที่ผลักดันให้บุคคลมีพลังในการใช้ความรู้ 

ความสามารถที่มีอย่างเต็มใจ เพื่อสิ่งส าคัญที่สุดของการกระท าของมนุษย์ นั่นก็คือ  การที่คนเรา
ประสบความส าเรจ็ในเปา้หมาย หรือได้รับรางวัลจากการกระท าที่กระท าลงไป ฉะนั้น แรงจูงใจจึงเป็น
พลังในการผลักดันผลักดันให้คนใช้ความสามารถมากยิ่งข้ึน (Barmard (1968 อ้างถึงใน ณัฐวัตร สน
หอม, 2550 หน้า 6-7); สุชาดา สุขบ ารุงศิลป์, 2553 หน้า 17)) 
 



บทท่ี 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 การน าเรื่อง “แนวทางการรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง พื้นที่
กรุงเทพมหานคร” โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวคิดและแนวทาง
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  
 2.1 แนวคิดของเจนเนอเรช่ันวาย  
 2.2 โครงสร้างการท างานในองค์กรธุรกิจประเภทโรงแรม 
 2.3 แนวคิดการธ ารงรักษาบุคลากร 
 2.4 แนวคิดและทฤษฎีกลยุทธ์การจงูใจบุคลากร 
 2.4 เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

2.1 แนวคิดของเจนเนอเรชั่นวาย 

2.1.1 ความหมายของเจนเนอเรชั่นวาย 
Billingham (2007 อ้างถึงใน ระชานนท์ ทวีผล, 2559) มีความคิดเห็นว่า สังคมที่

แตกต่างกันในแต่ละยุคแต่ละสมัยส่งผลต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้คนในสมัยนั้นๆ แตกต่างกัน
ออกไป กล่าวคือ ผู้คนที่เจริญเติบโตภายใต้สภาพแวดล้อมอย่างหนึ่ง ก็จะได้รับการปลูกฝังความคิด 
ความเช่ือ และค่านิยม ซึ่งสะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมในรูปแบบหนึ่งสง่ผลท าให้คนรุ่นหนึง่ของสังคม
มีคุณลักษณะที่แตกต่างกันออกไปจากอีกรุ่นหนึ่งอย่างชัดเจน เช่นเดียวกันกับ  (ภัสสราณัฐ รวยธนา
สมบัต,ิ 2558) ได้ให้ความส าคัญกับเจนเนอเรช่ันที่แตกต่างกันนั้น เป็นที่มาของการท าให้เกิดความคิด
ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับสังคม ครอบครัว หน่วยงาน องค์กร และประเทศชาติ ดังนั้น หากเรา
สามารถท าการศึกษา วิเคราะห์ และท าความเข้าใจ ถึงความแตกต่างระหว่างคนในแต่ละเจนเนอเรช่ัน
ในเชิงคุณลักษณะ แนวความคิด ความเช่ือ ทัศนคติ แนวโน้มพฤติกรรมในการใช้ชีวิต การบริโภค  
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และวิธีการท างานของคนทุกรุ่นจนเข้าใจหรือรู้ถึงคุณลักษณะต่างๆ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นได้อย่าง
ลึกซึ้งถ่องแท้แล้ว ไม่เพียงแต่จะท าให้เราเข้าใจตัวเอง ผู้อื่น รวมถึงสังคมรอบข้างของเราได้มากยิ่งขึ้น
เท่านั้น เช่นเดียวกับองค์กรต่างๆ ก็สามารถน าผลการศึกษาที่ได้เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ให้เป็น
ประโยชน์ทางด้านการบริหารความแตกต่างของบุคลากรในองค์กรได้ด้วย โดย รัชฎา อสิสนธิสกุล 
(2553) กล่าวว่าภายในองค์การมีการจ าแนกพนักงานออกเป็น 3 เจนเนอเรช่ัน ได้แก่ พนักงาน 
กลุ่มเบบี้ บูมเมอร์ (Baby Boomer) พนักงานกลุ่มเจนเนอเรช่ันเอ๊กซ์ (Generation X) และพนักงาน
กลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย (Generation Y) ซึ่งในปัจจุบันเจนเนอเรช่ันวายถือเป็นแรงงานหลักที่ส าคัญที่
ช่วยขับ เคลื่ อนองค์การให้ ประสบความส า เร็จ  เนื่ องจาก เป็นกลุ่ มบุ คคลที่ มี ขนาดให ญ่  
และมีความสามารถในการท างานหลายๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน (ระชานนท์ ทวีผล, ชลิตรา ผลาชิต 
และนริศรา บูรณ์เจริญ, 2559) ทางด้าน Reynolds (2005) ได้อธิบายว่า เจเนอเรช่ันวายเป็นกลุ่มคน
ที่เกิดระหว่างช่วงปี ค.ศ. 1978 – 1995 ซึ่งการแบ่งกลุ่มประชากรตามช่วงอายุนั้นเป็นเกณฑ์ที่
นักวิชาการอเมริกันนิยมใช้ แต่การใช้เกณฑ์นี้ก็ได้แพร่หลายไปทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยด้วย 
Schroer (2012) มีแนวคิดว่าในปัจจุบันคนกลุ่มนี้มีอายุประมาณ 15-34 ปี กลุ่มเจนเนอเรช่ันวายถูก
เรียกหลากหลายช่ือ โดย Sally Kane (2018) เรียกคนเจนเนอเรช่ันนี้ว่า Y – Why, Generation 
next, Echo Boom และ Digital Generation ซึ่ งสอดคล้องกับ  ศรีกัญญา มงคลศิริ  (2548)  
ได้กล่าวว่า ผู้ที่เกิดในช่วงอายุนี้มีช่ือเรียกแตกต่างกันออกไปหลายช่ือ อาทิ The next generation, 
Newmils, N-Gen, Generation next, Nexters, IMGeneration, Generation 2000, 
Generation Y2K, The sunshine generation, The bittersweet generation, The hip-hop 
generation, The digital generation, The explorers, The generation.com, E-Generation, 
Little X-Eers, Generation I (Internet), The little boomers, The boomlet, Echo boomer, 
Echo generation, Generation can-do, Generation why?, The Y-Inistas, The bridgers, 
The thatcher’s children และอีกมากมาย แต่โดยมากนักสังคมวิทยามักเรียกคนกลุ่มนี้ว่า เจเนอ
เรช่ันวาย อันเนื่องมาจากการมีพฤติกรรมโดดเด่น คือ การช่างสงสัยในทุกสิ่งนั่นเอง โดย Glass 
(2007)มีแนวคิดการจัดกลุ่มของเจนเนอเรช่ันวายในประเทศอเมริกา คือ กลุ่มที่เริ่มได้รับความสนใจ
และการกล่าวถึงในด้านก าลังแรงงานกลุ่มใหม่ในตลาด ด้านเจนเนอเรช่ันวายในประเทศอังกฤษจาก
การศึกษาของเพนนารีเสิร์จทีม (Penna Research Team, 2008) มีความคิดว่ากลุ่มเจนเนอเรช่ัน
วายเกิดในยุคที่ เทคโนโลยีต่างๆ มีการพัฒนาสูง และมีความสามารถในการท างานด้านการ
ติดต่อสื่อสาร 
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2.1.2  แนวคิดและค่านิยมในการท างานของเจนเนอเรชั่นวาย 
Robbins (อ้างถึงใน รัชฎา อสิสนธิสกุล และอ้อยอุมา รุ่งเรือง , 2548) ได้แนวคิดว่า 

เจนเนอเรช่ันวาย คือ กลุ่มคนที่ เพิ่งเริ่มเข้าสู่การท างาน คนรุ่นนี้เติบโตในยุคเศรษฐกิจเฟื่องฟู  
มีความคาดหวังสูง เช่ือมั่นในตนเองและมั่นใจในความสามารถที่จะประสบความส าเร็จด้วยตนเอง ไม่
เคยหยุดค้นหางานตามอุดมคติ ไม่คิดว่าการเปลี่ยนแปลงงานบ่อยเป็นเรื่องผิดและมองหาสิ่งส าคัญใน
งานอยู่เสมอ พอใจกับการเปลี่ยนแปลง เป็นคนรุ่นแรกที่ยอมรับการใช้เทคโนโลยีอย่างเต็มใจ  
Reisenwitz and Iyer (2009) มีการแสดงความคิดเห็นว่า เจนเนอเรช่ันวายเติบโตมาพร้อมกับ
เทคโนโลยีและเรียนรู้การใช้ชีวิตในยุคอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงและความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีที่รุดหน้าอย่างรวดเร็วจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย และมีความสามารถใน  
การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ เฉพาะหน้าได้ดี  อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา (2553)  
คนรุ่นวัยนี้มีศักยภาพสูงมากในการเรียนรู้มากกว่าคนรุ่นใดๆ ที่ผ่านมา  Gen Y มีพลังในตัวเองมาก 
และมักคิดนอกกรอบ พวกเขามักมีความคิดที่แปลกแหวกแนวและมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูง 
ความสามารถของ Gen Y ไม่ว่าจะเป็นในนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านต่างๆ ทั้งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
และการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ล้วนเป็นความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานในโลกยุคไร้พรมแดน 
เสาวคนธ์ วิทวัสโอฬาร (2550) กล่าวว่า แนวโน้มพฤติกรรมของเจนเนอเรช่ันวายมีอยู่ 13 ประการ 
คือ 

1) เป็นตัวของตัวเองสูง มีความคิดอ่าน มีทัศนคติเป้าหมาย รวมถึงการแต่งกาย 
วิธีการพูดจา รูปแบบการใช้ชีวิตที่เป็นแบบฉบับของตัวเอง มีความภูมิใจในตนเอง ไม่ต้องการเป็น
อย่างใคร ยืนหยัดความคิดเห็นของตนเอง และไม่คล้อยตามผู้อื่นง่ายๆ 

2) ความอดทนต่ าทั้งร่างกายและจิตใจ เมื่อหวิ ร้อน เหนื่อยหรือง่วงจะแสดงอาการ
ออกมาอย่างจริงใจ และยังมีภูมิต้านทานทางจิตใจต่ ากว่าเจนเนอเรช่ันอื่นอีกด้วย เจนเนอเรช่ันวายจะ
เก็บอารมณ์ไม่ค่อยได้ หากเกิดปัญหาหรือไม่พอใจในงานก็มีโอกาสลาออกจากงานสูง และหากมีผล
การท างานที่ดีมากแต่มี โอกาสความก้าวหน้าหรือค่าจ้ างไม่ทันใจ ก็พร้อมที่จะลาออกไปหา
ความก้าวหน้าที่อื่น 

3) อยากรู้อยากเห็น มักเก็บความสงสัยไว้ไม่ได้และมักถามว่าท าไมอยู่บ่อยๆ  
เมื่อได้รับค าสั่ง หรือองค์กรมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งต้องการค าตอบจากการถามนั้นทันที 

4) ท้าทายกฎระเบียบ เจนเนอเรช่ันวายนิยมกฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกาใดๆ  
มักตั้งค าถาม และต้องการความยืดหยุ่นเสมอ ยิ่งมีการควบคุมที่เข้มงวดก็จะยิ่งกระตุ้นให้มีการฝ่าฝืน 
หรือแหกกฎมากข้ึนเท่านั้น นอกจากกฎระเบียบแล้ว เจนเนอเรช่ันวายไม่นิยมปฏิบัติตามวัฒนธรรม 
ประเพณี หรือแนวปฏิบัติเดิมๆ เท่าไหร่ 
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5) มีความทะเยอทะยานสูง เป้าหมายทางอาชีพจะชัดเจนและสูงลิ่วและพร้อมที่จะ
มุ่งมั่น ที่จะไปให้ถึง มีความจงรักภักดีต่อวิชาชีพ ไม่ใช่จงรักภักดีต่อองค์กร หากองค์กรไม่ตอบโจทย์
เรื่องความก้าวหน้า ก็พร้อมที่จะเปลีย่นงาน ไม่ค่อยนิยมการท างานระดับลา่ง และมีความตอ้งการที่จะ
เติบโตแบบก้าวกระโดด พุ่งสู่เป้าหมายด้วยระยะเวลาอันสั้น 

6) คุ้นเคยเทคโนโลยี ใช้คอมพิวเตอร์อย่างคล่องแคล่วและมักใช้ชีวิตใน Cyber 
Space 

7) ชอบการเปลี่ยนแปลง มีทัศนะคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง แม้ว่าไม่สามารถ
น าไปสู่สิ่งที่ดีกว่า แต่ก็กล้าเสี่ยง อยากลอง รู้สึกตื่นเต้นเร้าใจที่จะเปลี่ยนไปสู่สิ่งใหม่ อยากมีส่วนร่วม
ในการเปลี่ยนแปลงองค์กร หากท าอะไรหลายอย่างช้าๆ กันเหมือนเดิมก็จะยิ่งรู้สึกเบื่อหน่าย 

8) กระตือรือร้น ไฟแรงและคล่องแคล่วมาก คิดเร็ว พูดเร็ว ท าเร็ว เมื่อท าอะไรมัก
อยากเห็นผลเร็วๆ บางครั้งเหมือนไม่รอบคอบ ยิ่งท างานที่ชอบก็จะยิ่งตื่นเต้น กระตือรือร้น แต่เมื่อใด
ที่ท างานที่ไม่ชอบก็จะยิ่งเบื่อหน่าย 

9) มองโลกในแง่ดีมาก เมื่อท าอะไรก็มักคิดเชิงบวกหรือคิดในแง่ดีกว่าทุกอย่าง
เป็นไปได้และประสบความส าเร็จ 

10) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีไอเดียมากมายอยู่ในหัว อยากพูดอยากระบาย 
อยากให้เกิดข้ึนจริง และไม่ยึดติดกับกรอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นี้มีผลมาจากการเลี้ยงดูของบิดา
มารดาสมัยใหม่ ท าให้มีความมั่นใจ กล้าคิด และกล้าท า 

11) มั่นใจในตนเองสูง ความมั่นใจในเชิงลึกของเจนเนอเรช่ันวายเป็นไปในเชิงรู้สึกดี
กับตนเองไม่ได้เปรียบเทียบกับผู้ใด จนบางครั้งจะถูกเข้าใจว่าไม่อ้อนน้อม แข็งกระด้าง เจนเนอเรช่ัน
วายไม่ค่อยพบความประหม่า หรือเก้อเขินเมื่อต้องพูดต่อหน้าสาธารณชน 

12) ไม่เคารพผู้อาวุโส ผู้ที่มีอายุสูงกว่าหรือมีต าแหน่งสูงกว่าโดยอัตโนมัติ แต่หากจะ
เคารพใครนั้นต้องเคารพที่ตัวตนของคนน้ันๆ จะอายุมากกว่า หรืออาวุโสกว่าก็ไม่มีผลใดๆ 

13) มีความจงรักภักดีต่อองค์กรต่ า เป็นคนเลือกงานไม่ใช่เลือกองค์กร เวลาท างาน 
เจนเนอเรช่ันวายจึงยื่นข้อเสนอที่จะท าหน้าที่ที่สูงกว่าที่องค์กรเสนอให้ และมององค์กรเป็นสะพาน
เช่ือมต่อไปสู่เป้าหมายแห่งอาชีพ ทัศนคติน้ีจึงสร้างการลาออกที่สูงมาก 

 เ ช่ น เดี ย ว กั น กั บ  PWC, The University of Southern California and  
The London Business School (2013) พบว่า เจเนอเรช่ันวายมีบุคลิกลักษณะที่ไม่มีความอดทน
ต่อการท างาน รักอิสระ ไม่สืบทอดธุรกิจส่วนตัวของครอบครัว เพราะมีความคิดที่ไม่ชอบอยู่ในกรอบ 
ท าให้การท างานของเจเนอเรช่ันวายเมื่อท างานตามองค์กรต่างๆ เกิดปัญหาข้ึน ซึ่งมาจากเกิด  
ความขัดแย้งระหว่างการท างาน และเกิดการท างานในช่วงเวลาระยะสั้น ไม่สามารถอยู่ได้นานเกิน  
1 ปี ท าให้เกิดการย้ายงาน หรือลาออกไปท างานยังบริษัทอื่น เนื่องจากมุมมองทางความคิดของ  
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เจเนอเรช่ันวายมีบุคลิกลักษณะ การใช้ชีวิต ค่านิยมที่ติดตัวมาพร้อมกับสังคมในช่วงยุคเจเนอ เรช่ัน
วาย ท าให้เกิดพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากเดิม  ศันธยา สิทธิสมวงศ์ (2551) กล่าวว่า พนักงานกลุ่ม 
เจนเนอเรช่ันวายนี้ต้องการความสมดุลระหว่างงานและชีวิตมาก (Work-Life Balance) ถ้ารู้สึกว่างาน
ที่ท าอยู่ไม่ใช่สิ่งที่เขาแสวงหาไม่เหมาะกับการด ารงชีวิตของเขาเขาก็พร้อมที่จะลาออก  Newport 
(2012) ได้สรุปว่า เจนเนอเรช่ันวายมี  2 ความคิดต่างที่ตอนนี้ได้ถกเถียงกันอยู่ใน 2 เช้ือชาติ  
ทางตะวันตก คือ นิวยอร์ค ได้ เรียกกลุ่มคนเหล่านี้ ว่า “กลุ่มคนที่ เลวร้ายที่สุด” (The Worst 
Generation) กล่าวคือ เป็นกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงต่อการโยกย้ายงานตามความต้องการของตนเอง  
โดยไม่ค านึงถึงผลเสียที่ตามมา มักเอาแต่ใจและดื้อรั้นไม่ยอมฟังค าแนะน าหรือการสอนงาน ส่วน
อเมริกาได้เรียกคนกลุ่มนี้ว่า “กลุ่มที่ต้องให้ความใส่ใจ และบ ารุงรักษาไว้อย่างดี” (Pampered and 
High Maintenance) เพราะทางอเมริกามองว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีพลังขับเคลื่อนต่อองค์กรสูง  
หากองค์กรมีปัจจัยที่ตอบสนองถูกต้อง ตรงใจจะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จได้รวดเร็ว  
และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี 

จากที่ได้กล่าวไปในข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า เจเนอเรช่ันวายเป็นกลุ่มคนที่เกิด
ระหว่างช่วงปี ค.ศ. 1978 – 1995 เจนเนอเรช่ันวายมีความสามารถด้านเทคโนโลยีและความคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายองค์การต่างก็ต้องการเพื่อสร้างนวัตกรรม และผู้วิจัยพบว่า เจนเนอเรช่ัน
อื่นมักมีมุมมองและทัศนคติต่อเจนเนอเรช่ันวายไม่ค่อยดีนัก ในเรื่องความเป็นตัวของตัวเองสูง 
และมีวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนเจนเนอเรช่ันอื่น สิ่งเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เนื่องจากในปัจจุบันกลุ่มเจนเนอเรช่ันวายเป็นกลุ่มหลักที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต่างอยู่ในขณะนี้ 
 

2.2  โครงสร้างการท างานในธุรกิจประเภทโรงแรม 

2.2.1 ความหมายขององค์กรธุรกิจประเภทโรงแรม 
พระราชบัญญัติโรงแรม (2547) ได้ให้นิยามความหมายของค าว่า โรงแรม หมายถึง 

สถานที่พักซึ่งจัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ เพื่อให้บริการที่พักช่ัวคราวส าหรับคนเดินทาง  
หรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน ทางด้าน ศุภสิทธ์ิ ศรีสอาดรักษ์ (2547) ได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ว่าโรงแรมไม่เพียงแต่ให้บริการที่พักแรมเท่านั้น โรงแรมอาจจะต้องมีการบริการอาหาร เครื่องดื่ม  
และการบริการอื่นๆ เช่น ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุม บริการซักรีด แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ 
สระว่ายน้ า และอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับ Lynch, Molz, McIntosh, Lugosi, and Lashley (2011)  
ที่มีแนวคิดว่า โรงแรมเป็นสถานที่ที่ให้บริการที่พัก อาหาร และเครื่องดื่มผ่านการบริการ  

จากแนวคิดข้างต้นที่กล่าวมาผู้ วิจัยสามารถสรุปความหมายของโรงแรมได้ ว่า 
โรงแรม คือ สถานที่พักแรมที่จัดต้ังข้ึน เพื่อให้บริการแก่คนเดินทางหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการพักผ่อน 
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ค้างแรม หรือใช้บริการที่หลากหลายรูปแบบของทางโรงแรม โดยโรงแรมจะได้รับค่าใช้บริการเป็น 
การตอบแทน 
 

2.2.2 การแบ่งประเภทของธุรกิจโรงแรม 
การจัดแบ่งประเภทของธุรกิจประเภทโรงแรมล้วนมีจัดแบ่งที่แตกต่างกันออกไป 

ข้ึนอยู่กับความต้องการ หรือวัตถุประสงค์ในการจัดแต่ละประเภท ได้แก่  จ านวนห้องพัก ท าเลที่ตั้ง 
ลักษณะการเข้าพั ก  การบริหารโรงแรม การต้อนรับลูก ค้าของโรงแรม  และปัจจัยอื่นๆ  
โดยมีนักวิชาการ หรือบุคคลากรที่ท างานใกล้ชิดกับอุตสาหกรรมโรงแรมได้แบ่งประเภทของธุรกิจ
โรงแรมไว้ในลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

สตีดมอนและคาซาวานา (Steadmon & Kasavana, 1998) ได้จัดแบ่งประเภทของ
โรงแรมโดยยึดพื้นฐานที่หลากหลาย ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาด้านขนาดของโรงแรม และการเป็นเจ้าของ  
หรือการเป็นสมาชิกขององค์กรในการบริหาร  เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของผู้ วิจัย  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.2.3 การแบ่งตามขนาดโรงแรม (Hotel Size)  
การแบ่งตามขนาดของโรงแรม สามารถนับได้จากจ านวนห้องพัก ซึ่งสามารถแยกได้

เป็น 4 ขนาด โดยจัดแบ่งประเภทของโรงแรมตามองค์ประกอบในด้านขนาด และจ านวนห้องพักของ
โรงแรม โดยมีการแบ่งประเภทไว้ ดังนี ้

1) โรงแรมขนาดเล็ก  คือ ห้องพักที่มีจ านวนต่ ากว่า 150 ห้อง 
2) โรงแรมขนาดกลาง  คือ ห้องพักที่มีจ านวนระหว่าง 150 – 299 ห้อง 
3) โรงแรมขนาดใหญ่  คือ ห้องพักที่มีจ านวนระหว่าง 300 – 599 ห้อง 
4) โรงแรมขนาดใหญ่มาก คือ ห้องพักระหว่าง 600 ห้อง ข้ึนไป 

2.2.4 การแบ่งตามความเป็นเจ้าของ และการเป็นสมาชิกในสถาบันโรงแรม 
(Ownership and Affiliation)  
การจัดโรงแรมในลักษณะนี้ สามารถแยกได้ออกเป็น 2 ประเภทคือ โรงแรมที่

บริหารงานอย่างอิสระ ( Independent Hotels) และโรงแรมเครือข่าย (Chain Hotels) ซึ่ งมี
รายละเอียด ดังนี ้

1) โรงแรมที่บริหารงานอย่างอิสระ (Independent Hotels) โรงแรมประเภทนี้มี
บุคคลเดียว หรือคณะบุคคลเป็นเจ้าของ การบริหารงานเป็นอิสระ ไม่ขึ้นอยู่กับโรงแรมอื่นๆ จึงท าให้มี
ความคล่องตัวและมีอ านาจในการบริหารงาน สามารถปรับทิศทางในการบริหารให้สอดคล้องกับ  
ความต้องการของตลาดได้สะดวกแต่ก็จะมีข้อจ ากัดในด้ านประสบการณ์ในการบริหารงาน  
การสร้างเครือข่ายการตลาด และการขยายธุรกิจในอนาคต 
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2) โรงแรมเครือข่าย (Chain Hotels) ในส่วนของโรงแรมเครือข่ายยังสามารถ
แบ่งแยกย่อยเป็นลักษณะของเครือข่ายโรงแรมได้อีก 3 ประเภท คือ การบริหารโดยบริษัทแม่ 
(Parent Company) การบริหารโดยพันธะสัญญา (Management Contact) และการบริหารงาน
แบบแฟรนไซส์ (Franchise Groups)  

ทางด้านสถาบันฝึกอบรมวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (2545) มีการแบ่งโดยใช้
สัญลักษณ์รูปดาว 1-5 ระดับ ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในธุรกิจโรงแรม โดยแต่ละระดับมี
ความหมายแทนมาตรฐานและการบริการของโรงแรม ดังนี ้

1) โรงแรมห้าดาว (5 Star Hotel) เป็นโรงแรมที่ มีความพร้อมในทุกๆ เรื่อง  
ทั้งด้านท าเลที่ตั้ง ขนาดของห้องพัก สิ่งอ านวยความสะดวก การบริการระดับดีมาก และราคาค่อนข้าง
สูง 

2) โรงแรมสี่ดาว (4 Star Hotel) เป็นโรงแรมที่มีเกือบทุกสิ่ง จัดอยู่ในระดับดี  
มีการบริการที่สูงกว่ามาตรฐานโรงแรมนานาชาติ และมีความเด่นชัดในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

3) โรงแรมสามดาว (3 Star Hotel) เป็นโรงแรมที่ มีสิ่ งอ านวยความสะดวก  
การบริการตามมาตรฐานโรงแรมนานาชาติ และมีขนาดห้องพักใหญ่พอสมควร 

4) โรงแรมสองดาว (2 Star Hotel) เป็นโรงแรมที่ มีสิ่ งอ านวยความสะดวก  
และการบริการค่อนข้างจ ากัด 

5) โรงแรมหนึ่งดาว (1 Star Hotel) เป็นโรงแรมที่มีที่พักรวมกัน ใช้ห้องน้ ารวม  
ไม่มีการบริการอาหาร และห้องพักมีราคาถูก  

จากแนวความคิดข้างต้นที่เกี่ยวกับการแบ่งประเภทต่างๆ ของโรงแรมพบว่าข้ึนอยู่
กับปัจจัยที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยได้เลือกใช้ลักษณะการแบ่งตามขนาดโรงแรม การแบ่งตามความเป็น
เจ้าของ และการแบ่งโดยใช้สัญลักษณ์รูปดาว 1-5 ระดับ เพื่อช่วยในการก าหนดกลุ่มของผู้ให้ข้อมูล
หลัก และการเก็บข้อมูลทางการวิจัย ทั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกโรงแรมขนาดกลางที่ถูกบริหารงานอย่างอิสระ 
และโรงแรมเครือข่ายที่ถูกบริหารโดยคนไทย เนื่องจากในปัจจุบันโรงแรมขนาดกลางมีจ านวน 
เพิ่มมากข้ึนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งแบบบริหารงานอย่างอิสระและโรงแรมเครือข่าย แต่มักจะ
ประสบปัญหาบุคลากรเข้ามาเรียนรู้งาน และลาออกไปท างานในโรงแรมที่มีขนาดใหญ่ ข้ึน  
ผู้วิจัยพบว่าประเด็นนี้ถือเป็นปัญหาที่น่าศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายใน
ธุรกิจโรงแรมขนาดกลางพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
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2.3  แนวคิดการธ ารงรักษาบุคลากร 

 ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ในด้านของสินค้าและผลิตภัณฑ์เกิด 
การลอกเลียนแบบได้ง่าย เนื่องจากข้อมูลข่าวสารที่สามารถกระจายถึงกันได้อย่างรวดเร็วใน 
ยุคดิจิตอลเช่นนี้ (จีรพันธ์ ตันมณี, 2554) แต่หลายองค์การกลับไม่ได้มุ่งไปที่การพัฒนาด้านสินค้า 
และผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว เนื่องจากพวกเขามองว่า ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การในฐานะที่เป็น
ปัจจัยแห่งความส าเร็จขององค์การ (Chambers, Handfield-Jones, Hankin, & Michaels, 1998) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับงานบริการที่ต้องใช้บุคลากรในองค์การเพื่อการส่งมอบการบริการด้วยหัวใจ 
(Service Mind) ให้แก่ลูกค้า (คู่มือ-เทคนิคการให้บริการ “Service Mind” สู่ความเป็นเลิศ : 
ออนไลน)์ การที่บริษัทหรือองค์การใดๆ ก็ตามที่ได้คนที่มีความสามารถมาร่วมงาน มีการจัดการที่ดีใน
การพัฒนาคนให้มีความสามารถ มีการจัดการที่ดีในการดึงความสามารถของคนในองค์การออกมาใช้ 
และสามารถเก็บรักษาคนที่มีความสามารถให้อยู่ท างานกับองค์การไปนานๆ ย่อมท าให้องค์การนั้นๆ 
มีความสามารถในการแข่งขันที่ดี ข้ึนและยั่งยืน (จีรพันธ์ ตันมณี , 2554) ส าหรับการธ ารงรักษา
บุคลากร (Retention) เป็นแนวคิดของการแก้ไขปัญหาเพื่อรักษาบุคลากรในเชิงบวก สาเหตุหนึ่งที่มี
ส่วนท าให้คนเก่งลาออก คือ ผู้บริหาร เพราะบ่อยครั้งที่ผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญในการดูแลรักษา
และเอาใจใส่บุคลากรของตนเองเท่าที่ควร (Chambers et al., 1998) ดังนั้น ผู้บริหารควรจะต้อง
ปรับเปลี่ยนแนวความคิดจากเดิมว่าเมื่อบุคลากรได้มีการลาออกจากองค์การไปนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้ผู้บริหารควรมองว่าการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพเอาไว้กับองค์การให้
นานที่สุดควรท าอย่างไร  
 

2.3.1 ความส าคัญของการธ ารงรักษาพนักงาน 
โดย Eric, 2003 ได้สรุปถึงปัจจัยส าคัญที่สง่ผลต่อการธ ารงรกัษาบุคลากร 5 ประการ 

ได้แก่  
ประการที่  1 วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อมในการท างาน (Culture and Work 

Environment) ระบบการสื่อสารในองค์การ การไว้วางใจ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ประการที่  2 ค่าตอบแทน (Compensation) การจ่ายค่าตอบแทนที่ เป็นธรรม 

เมื่อเทียบกับผลงาน และความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างาน 
ประการที่  3 การฝึกอบรมและการพัฒ นา (Training and Development)  

ซึ่งครอบคลุมถึงการฝึกอบรม ระบบพี่เลี้ยง การศึกษา และการพัฒนาในสายอาชีพ 
ประการที่  4 บทบาทของหัวหน้างาน (Supervisor Role) รูปแบบการท างาน 

และความสัมพันธ์ของหัวหน้างานที่มีต่อบุคลากร 
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ประการที่ 5 โอกาสของความก้าวหน้าและการใช้ศักยภาพ (Growth and Earning 
Potential) โอกาสในการได้รับการพัฒนาทักษะ การเลื่อนต าแหน่ง และการมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่สูงข้ึน 

ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การธ ารงรักษาบุคลากรในองค์กรเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้บริหารใน
องค์กรต้องเรียนรู้และท าความเข้าใจ โดยปจัจยัการธ ารงรักษาบุคลากรของ Eric ทั้ง 5 ประการ ได้แก่ 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการท างาน ค่าตอบแทน การฝึกอบรมและการพัฒนา บทบาทของ
หัวหน้างาน และโอกาสของความก้าวหน้าและการใช้ศักยภาพ ซึ่งมีส่วนช่วยในการธ ารงรักษา
บุคลากรให้คงอยู่กับองค์กร เนื่องจากพฤติกรรมและปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ท าให้บุคลากรในองค์กรมี
พฤติกรรมการเปลี่ยนงานบ่อย อย่างไรก็ตามองค์กรควรที่จะต้องทราบความต้องการของบุคลากร 
เจนเนอเรช่ันวายในองค์กรของพวกเขา เพื่อที่จะสามารถธ ารงรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายให้คงอยู่
กับองค์กรร่วมเป็นก าลังส าคัญทุมเทก าลังกายก าลังใจท างานเต็มความสามารถในการขับเคลื่อน
องค์กรให้ประสบความส าเร็จ  
 

2.4 แนวคิดกลยุทธ์การจูงใจ  

2.4.1 ความหมายของการจูงใจ 
แรงจูงใจเป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งซึ่งมีผลต่อการพฤติกรรมของมนุษย์  

เพราะเป็นตัวการที่ท าให้เกิดพลังในพฤติกรรม มีนักวิชาการได้ให้นิยามความหมายของแรงจูงใจไว้
ต่างๆ กันไป โดย Luthans (1985, p.183 อ้างถึงใน สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2542 
หน้า 83) กล่าวว่า แรงจูงใจ (Motivation) มาจากค าว่า Movere ในภาษาลาติน ซึ่งมีความหมายว่า 
การเคลื่อนไหว (To Move) เป็นเรื่องของความรู้สึกซึ่งไม่หยุดน่ิงก่อให้เกิดพฤติกรรมหรือการกระท า 
โดย Haman, Scott และ Connor (1985: 388 อ้างถึงใน เกรียงศักดิ์  เขียวยิ่ ง , 2550: 314)  
มีแนวคิดว่า แรงจูงใจ คือ ความพยายามที่จะชักจูงให้ผู้อื่นแสดงออกหรือปฏิบัติตามต่อสิ่งจูงใจ 
สิ่งจูงใจอาจมีทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลนั้นๆ เอง แต่มูลเหตุจูงใจอันส าคัญ คือ ความต้องการ 
(Needs) ความต้องการของบุคคลเกิดจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคลนั้น เป็นการขาดความสมดุล 
ทั้งทางร่างกายและสภาพแวดล้อมภายนอก บุคคลมีความต้องการสิ่งต่างๆ และมีความต้องการหลาย
ระดับ ความต้องการของบุคคลแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ  

กลุ่มที่ 1 ความต้องการทางกายภาพหรือความต้องการทางร่างกาย (Physiological 
Needs) เป็นความต้องการสิ่งจ าเป็นเกี่ยวกับชีวิตและมักมีมาแต่เกิด เป็นแรงผลักดันที่เกิดข้ึนพร้อม
กับ ความต้องการมีชีวิต ไม่จ าเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ การเรียนรู้เกิดข้ึนเนื่องจากความต้องการ 
ทางร่างกายเป็นแรงขับ (Drive) เบื้องต้นที่ร่างกายถูกกระตุ้นที่ต้องสนองต่อสิ่งเร้า ได้แก่ ความหิว 
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ความกระหาย ความต้องการทางเพศ การหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด ความต้องการการพักผ่อน  
นอนหลับ ความต้องการขับถ่าย เป็นต้น 

กลุ่มที่ 2 ความต้องการทางจิตใจและสังคม (Psychological and Social Needs) 
เป็นความต้องการที่ค่อนข้างสลบัซบัซ้อน เกิดข้ึนจากสังคม วัฒนธรรม การเรียนรู้ และประสบการณ์ที่
บุคคลได้รับและเป็นสมาชิกอยู่ ได้แก่ ความมั่นคงปลอดภัย ความยกย่องนับถือ การยอมรับในสังคม 
และโอกาสก้าวหน้า เป็นต้น 

ด้าน สุชาดา สุขบ ารุงศิลป์ (2553, หน้า 17) มีแนวคิดว่า เมื่อกระบวนการเกิแรงจูง
ใจเกิดจากการที่มนุษย์ทุกคนมีความคาดหวัง ความต้องการ (Needs) และเป้าหมายในชีวิตย่อมส่งผล
ให้เกิดแรงขับเคลื่อน (Drive) เพื่อน าไปสู่เป้าหมาย (Goals) เพราะฉะนั้นแรงจูงใจจึงมิอิทธิพลใน 
การกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาทิศทางใดทิศทางหนึ่งและรักษาพฤติกรรมนั้นไว้ เพื่อให้
ตนเองนั้นได้สิ่งที่คาดหวัง หรือต้องการ เช่นเดียวกันกับ Bamard (1968: p.55 อ้างถึงใน ณัฐวัตร  
สนหอม , 2550: หน้า 6-7) ที่กล่าวว่า สิ่ งจูงใจเป็นที่สิ่งกระตุ้นก่อให้เกิดความพึงพอใจในงาน 
มี 8 ประการ คือ 

ประการที่ 1 สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ (Material Inducement) ได้แก่ เงิน สิ่งของอื่นๆ  
ที่เป็นการตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงาน เสมือนเป็นรางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานนั่นเอง 

ประการที่  2 สิ่ งจู งใจ เกี่ ย วกั บ โอกาสของบุ คคล  (Personal Non-Material 
Opportunities) หมายถึง สิ่งที่จูงใจที่ไม่ได้เป็นวัตถุ แต่เป็นเสมือนรางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเช่นกัน 
ได้แก่ โอกาสที่จะมีช่ือเสียง เกียรติยศ สิทธิพิเศษต่างๆ หรือการได้รับต าแหน่งดีข้ึน 

ประการที่ 3 สิ่งจูงใจทางกายภาพที่พึงปรารถนา (Desirable Physical Condition) 
หมายถึง สิ่งแวดล้อมในการท างาน ได้แก่ สภาพแวดล้อม สถานที่ท างาน วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ
เครื่องใช้ 

ประการที่ 4 สิ่งจูงใจที่เป็นผลประโยชน์ทางอุดมคติ (Ideal Benefaction) หมายถึง 
การที่หน่วยงานได้สนองความต้องการของบุคคลในด้านความภาคภูมิใจที่ได้แสดงฝีมือในการท างาน 
ความรู้สึกพึงพอใจที่ได้ท างานอย่างเต็มที่ 

ประการที่ 5 สิ่งจูงใจด้านความดึงดูดทางสังคม (Association Attractiveness) 
หมายถึง ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรในหมู่ผู้ร่วมงาน การยกย่อง และนับถือซึ่งกันและกัน 

ประการที่ 6 สิ่งจูงใจเกี่ยวกับสภาพการท างาน โดยปรับสภาพการท างานให้
เหมาะสมกับทัศนคติและวิธีการปฏิบัติงานของบุคคล (Adaptation of Conditions Habitual 
Method and Attitude) หมายถึง การปรับปรุงสภาพการท างานให้เหมาะสมกับความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถแตกต่างกัน 
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ป ร ะก าร ที่  7 สิ่ ง จู ง ใจ เกี่ ย วกั บ โอ ก าส ที่ จ ะ มี ส่ วน ร่ วม ใน ก า ร ท า ง าน  
(The Opportunity of Enlarged Participation) หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสใน
การแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม ท าให้รู้สึกว่าเป็นคนส าคัญคนหนึ่งในหน่วยงาน 

ป ร ะ ก าร ที่  8 สิ่ ง จู ง ใจ ด้ าน ค วาม เป็ น อ ยู่ ฉั น ท์ มิ ต ร  (The Condition of 
Communication) หมายถึง ความพอใจในด้านสังคมของบุคลากรที่อยู่ร่วมกันฉันท์มิตร มีความกลม
เกลียว และร่วมมือกันท างานในหมู่เพื่อนร่วมงาน 

จากที่กล่าวมีในข้างต้นแสดงให้เห็นว่า แรงจูงใจเปรียบเสมือนสิ่งกระตุ้น หรือสิ่งเร้า
ที่ผลักดันให้บุคคลมีพลังในการใช้ความรู้และความสามารถที่มีอย่างเต็มใจ โดยกระบวนการจูงใจ 
ควรเริ่มต้นจากการที่เราทราบความต้องการของบุคคลนั้นๆ ในเรื่องของความต้องการทางกายภาพ  
หรือความต้องการทางรา่งกาย และความต้องการทางจิตใจและสงัคม อีกทั้งทราบถึงสิ่งที่สามารถจูงใจ
ที่เป็นสิ่งกระตุ้นก่อให้เกิดความพึงพอใจในงาน ได้แก่ สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ สิ่งจูงใจเกี่ยวกับโอกาส 
ของบุคคล สิ่งจูงใจทางกายภาพที่พึงปรารถนา สิ่งจูงใจที่เป็นผลประโยชน์ทางอุดมคติ สิ่งจูงใจ 
ด้านความดึงดูดทางสังคม สิ่งจูงใจเกี่ยวกับสภาพการท างาน สิ่งจูงใจเกี่ยวกับโอกาสที่จะมีส่วนร่วม 
ในการท างาน และสิ่งจูงใจด้านความเป็นอยู่ ฉันท์มิตร ซึ่งสิ่งจูงใจเหล่านี้จะถูกกระตุ้นให้ได้รับ 
การตอบสนอง ดังนั้น รางวัลจึงเป็นกลไกที่ที่คนเราจะได้รับเมื่อกระท าสิ่งใดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
ถูกก าหนดไว้ 

2.4.2 ทฤษฎีกลยุทธ์เกี่ยวกับการจูงใจในการท างาน (Motivation Theory) 
ทฤษฎีแรงจูงใจเป็นเครื่องมือที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ  

และภาคเอกชน เพื่อท าการวิเคราะห์เกี่ยวกับความรู้สึกและแรงจูงใจของบุคคลเหล่าน้ีว่าเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานในองค์กรนั้นเพียงพอหรือไม่ เนื่องจากคนมีความซับซ้อนในด้านอารมณ์ ความรู้สึก  
นึกคิด ความคิดเห็น และความคาดหวัง สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อการด าเนินงานและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพราะเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองแล้วนั้น  
ย่อมเกิดแรงจูงในการท างาน การสร้างแรงจูงใจจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างมากในการบริหารงานองค์กร  

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแรงจูงใจในการท างานนั้น มีนักวิชาการหลายท่านได้
ให้แนวคิดและทฤษฎีที่แตกต่างกันมากมาย ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีต่อไปนี้ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ 

2.4.2.1 ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s General Theory of Human 
Motivation) 
ในปี ค.ศ.1954 มาสโลว์ได้เสนอ “ทฤษฎีล าดับช้ันของความต้องการ” 

(Hierarchy of Needs) ถือได้ว่าเป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง (Pearce & Lee, 

1995) โดยมาสโลว์ได้ระบุว่าบุคคลจะมีความต้องการที่เรียงล าดับจากระดับพื้นฐานมากที่สุดไปยัง
ระดับสูงสุด 5 ระดับ (Maslow, 1954 อ้างถึงใน พิทยา บวรวัฒนา, 2544) ดังนี ้
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   ระดับที่  1 ความต้อ งการทางร่ างกาย (Physiological Needs) คือ  
เป็นความต้องการข้ันพื้นฐานเพื่อความอยู่รอดของชีวิต เช่น อาหาร อากาศ น้ า และที่อยู่อาศัย  
เป็นต้น 
   ร ะดั บ ที่  2 ค วาม ต้ อ งก าร ค วาม ป ล อ ด ภั ย  (Safety Needs) คื อ  
ความต้องการความปลอดภัยความต้องการล าดับที่สองของ Maslow จะถูกกระตุ้นภายหลังจากที่
ความต้องการทางร่างกายถูกตอบสนองแล้ว ความต้องการความปลอดภัยจะหมายถึงความต้องการ
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยปราศจากอันตรายทางร่างกายและจิตใจ 
   ระดับที่  3 ความต้องการทางสังคม (Social Needs) คือ ความต้องการ
ระดับสามที่ระบุโดย Maslow ความต้องการทางสังคมจะหมายถึงความต้องการที่จะเกี่ยวพันการมี
เพื่อนและการถูกยอมรับโดยบุคคลอื่น เพื่อการตอบสนองความต้องการทางสังคม 
   ระดับที่  4 ความต้องการ เกียรติ ยศ ช่ือ เสีย ง (Esteem Needs) คือ  
ความต้องการระดับที่สี่ความต้องการเหล่านี้หมายถึง ความต้องการของบุคคลที่จะสร้างการเคารพ
ตนเองและการชมเชยจากบุคคลอื่น ความต้องการช่ือเสียงและการยกย่องจากบุคคลอื่นจะเป็น  
ความต้องการประเภทนี้ 
   ระดับที่  5 ความต้องการความสมหวังของชีวิต (Self-Actualization 
Needs) คือ ความต้องการระดับสูงสุด บุคคลมักจะต้องการโอกาสที่จะคิดสร้างสรรค์ภายใน งาน  
หรือพวกเขาอาจจะต้องการความเป็นอิสระและความรับผิดชอบ ซึ่งความต้องการความสมหวังของ
ชีวิตคือ ความต้องการที่ จะบรรลุความสมหวังของตนเองด้วยการใช้ความสามารถ ทักษะ  
และศักยภาพอย่างเต็มที่ บุคคลที่ถูกจูงใจด้วยความต้องการความสมหวังของชีวิตจะแสวงหางานที่  
ท้าทายคามสามารถของพวกเขา การเปิดโอกาสให้พวกเขาใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือการคิดค้น  
สิ่งใหม่ 
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ภาพที่ 2.1 ล าดับช้ันความต้องการของมนุษย์ (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) 
แหล่งที่มา : ดัดแปลงมาจาก © alan chapman 2001-4 based on Maslow’s Hierarchy of 

Needs, 2004 
 
  จากการศึกษาทฤษฎีล าดับความต้องการของมนุษย์ของ Maslow ผู้วิจัยสามารถ
สรุปได้ว่า ความต้องการของมนุษย์นั้นมีล าดับข้ันตอนที่แน่นอนจากขั้นต่ าสุดไปข้ันสูงสุด โดยมนุษย์
เราอาจไม่จ าเป็นต้องได้รับความพึงพอใจอย่างเต็มที่จึงจะสามารถย้ายข้ึนไปตามแต่ละล าดับข้ันจนถึง
ข้ันสูงสุด ซึ่งข้ันสูงสุดของมนุษย์เรานั้น คือ ความต้องการที่จะประสบความส าเร็จในชีวิตตาม 
ดังที่ตนเองมุ่งหวัง แต่การที่มนุษย์จะเกิดความต้องการในแต่ระดับได้นั้ น จ าเป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์ 
ทุกคนจะต้องได้รับการตอบสนองความต้องการในระดับที่ต่ ากว่าเสียก่อนโดยไม่จ าเป็นต้องได้รับ 
ความพึงพอใจอย่างเต็มที่จากนั้นจึงจะเกิดความต้องการในระดับต่อไป ซึ่งถ้าบุคลากรในองค์การได้รับ
การตอบสนองตามความต้องการแล้วก็จะเกิดความพึงพอใจและก าลังใจในการท างาน ย่อมจูงใจให้
พวกเขาท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ให้กับองค์กร 
  

ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง 
ความส าเร็จ สถานภาพทางสังคมและการยกย่องจากบุคคล

อ่ืน 
ความต้องการทางสังคม 

ความต้องการที่จะเก่ียวพันการมีเพื่อนและการถูกยอมรับ
โดยบุคคลอ่ืน 

ความต้องการด้านความปลอดภัย 
ต้องการความปลอดภัยและความม่ันคงในชีวิต ความปลอด

จากภัยอันตรายและการข่มขู่ 

ความต้องการความสมหวังของชีวิต 
การบรรลุความสมหวังของตนเองด้วยการใช้ความสามารถ 

ความต้องการทางกายภาพ 
ความต้องการพื้นฐานของชีวิต เช่น อากาศ อาหาร 

เครื่องดื่ม ที่อยู่อาศัย การนอนหลับและอ่ืนๆ 
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2.4.2.2 ทฤษฎีการจูงใจ (Alderfer’s Existence Relatedness Growth Theory) 
แอลเดอร์ เฟอร์  ได้ เสนอทฤษฎี  ERG ซึ่ งได้รับการตีพิ มพ์ ครั้ งแรก 

ในปี ค.ศ. 1969 โดยทฤษฎี ERG ได้อาศัยพื้นฐานมาจากทฤษฎีของมาสโลว์ แต่มีการลดและสร้าง
รูปแบบที่มีจุดเด่นที่ต่างไปจากทฤษฎีของมาสโลว์ (Alderfer, 1972) ตามทฤษฎีความต้องการของ 
Maslow นั้น ความต้องการจะได้รับการตอบสนองเป็นข้ัน และก้าวหน้าข้ึนไปเ รื่อยๆ กล่าวคือ  
เมื่อใดที่ความต้องการระดับต่ าได้รับการตอบสนองแลว้ ความต้องการที่อยู่ในระดับที่สงูข้ึนก็จะมีผลใน 
การจูงใจ ซึ่งทฤษฎี ERG ก็มีสภาพเหมือนกันในแง่นี้ แต่ทฤษฎี ERG จะมีการเคลื่อนตัวถอยหลังด้วย 
กล่าวคือ ถ้าความต้องการใดไม่ได้รับการตอบสนองประเภทความต้องการที่มีผลสูงก็จะถอยกลับไปสู่
ความต้องการที่ต่ ากว่า ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อความต้องการก้าวหน้า เติบโต หรือความต้องการ
ความสัมพันธ์ ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้ Alderfer ช้ีให้ทราบว่าประเภทของความต้องการที่อยู่ต่ าลงไป
จะมีความส าคัญในการจูงใจทันที และถ้าหากความต้องการด้านความสัมพันธ์ไม่ได้รับการตอบสนอง
เมื่อใด เมื่อนั้นความต้องการอยู่รอดจะเพิ่มความส าคัญข้ึนอย่างรวดเร็ว (ธงชัย สันติวงษ์, 2533)  
จากการวิจัยของแอลเดอร์เฟอร์ สามารถแบ่งความต้องการของมนุษย์ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1) ความต้องการด ารงชีวิต (Existence Needs) หรือ E ความต้องการใน
กลุ่มนี้จะเกี่ยวข้องกับความต้องการทางด้านร่างกายและปรารถนาอยากมีสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น 
ต้องการอาหาร ที่อยู่อาศัย เป็นต้น ส าหรับในชีวิตจริงในองค์การนั้นการต้องการค่าจ้าง เงินโบนัส  
และผลประโยชน์ตอบแทน ตลอดจนสภาพเงื่อนไขการท างานที่ดีและสัญญาการว่าจ้างเหล่านี้  
ล้วนแต่เป็นเครื่องมือตอบสนองสิ่งจูงใจด้านนี้ทั้งสิ้น และถ้าหากจะน ามาเปรียบเทียบจะเปรียบเทียบ
ได้กับความต้องการความปลอดภัยและความมั่นคงตามทฤษฎีของมาสโลว์นั่นเอง 

2) ความต้องการสัมพันธ์ (Relatedness needs) หรือ R จะประกอบด้วย
เรื่องราวที่มีส่วนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ต่างๆ ที่มีอยู่ต่อกันระหว่างบุคคลในองค์การ ทั้งนี้ความสัมพันธ์
เหล่านี้จะหมายถึงความต้องการทุกชนิดที่มีความหมายความส าคัญในเชิงมนุษย์สัมพันธ์ ซึ่งส าหรับ
ชีวิตจริงในองค์การนั้น ความต้องการของคนที่ต้องการจะเป็นผู้น าหรือมียศฐานะเป็นหัวหน้า  
ความต้องการที่จะเป็นผู้ตาม และความต้องการอยากมีสายสัมพันธ์ทางมิตรภาพกับใครๆ เช่น  
สมาชิกในครอบครัว เพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงาน และคนที่ต้องการจะมีความสัมพันธ์ด้วย เหล่าน้ีล้วนอยู่
ในความต้องการประเภทนี้ ความต้องการทางสังคมนี้ถ้าเปรียบกับความต้องการที่มาสโลว์ก าหนดไว้  
ก็เท่ากับความต้องการทางด้านความมั่นคงทางใจ การไม่ถูกทอดทิ้ง ความต้องการทางสังคม  
และความต้องการที่จะได้รับการยกย่อง ยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าตามทฤษฎี 
ของมาสโลว์ 

3) ความ ต้ อ งก าร เจ ริ ญ ก้ าวห น้ า  (Growth Needs) ห รื อ  G เป็ น 
ความต้องการที่เกี่ยวกับเรื่องราวของการพัฒนาตนตามศักยภาพสูงสุด และการเติบโตก้าวหน้าของ
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คนท างาน ความต้องการอยากเป็นผู้มีความริเริ่มบุกเบิกมีขอบเขตอ านาจขยายกว้างออกไปเรื่อย  
และการพัฒนาเติบโตด้วยความรู้ความสามารถ ต่างก็เป็นความต้องการประเภทนี้ ซึ่งส าหรับชีวิตจริง
ในองค์การนี้ความต้องการที่จะได้รับความรับผิดชอบเพิ่ม หรือความต้องการอยากได้ท ากิจกรรมใหม่ 
ที่มี โอกาสใช้ความรู้ความสามารถใหม่ ๆ และได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสกับงานใหม่อีกหลายๆ  
ด้านมากข้ึนเหล่านี้ล้วนจัดอยู่ในประเภทความต้องการก้าวหน้า และเติบโตทั้งสิ้น ความต้องการ
ประเภทนี้จะเปรียบเทียบได้กับความต้องการที่จะได้รับความส าเร็จทางใจและความส าเร็จตาม  
ความนึกคิดทุกอย่างที่สูงสุดแห่งตนและความต้องการยอมรับนับถือในตนเอง 

ความต้องการในแต่ละล าดับข้ันตามทฤษฎี ERG ของแอลเดอร์เฟอร์นั้น 
สามารถอธิบายได้ว่า หากมีความต้องการเกิดข้ึนสามารถเกิดข้ึนได้โดยไม่ต้องเรียงล าดับ และสามารถ
เกิดข้ึนพร้อมๆ กันได้มากกว่าหนึ่งข้ัน และหากความต้องการไม่ได้รับการตอบสนองได้ตามความ
ต้องการแล้ว คนเราก็จะหันกลับไปมีความต้องการในล าดับข้ันที่ต่ ากว่าแทน เช่น ถ้าหากโอกาสในการ
เติบโตไม่ได้ให้แก่พนักงาน พวกเขาอาจจะถอยกลับไปสู่ความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสังคมและเพื่อน
ร่วมงานแทนได ้
 

2.4.2.3 ทฤษฎีปัจจัยคู่ (Two-Factor Theory) 
Herzberg นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ไดเ้ผยแพร่ทฤษฎีปัจจัยคู่ (Herzberg’s 

Two Factor) ในปี ค.ศ. 1959 ส าหรับ Herzberg แรงจูงใจ คือ การขับเคลื่อนที่ถูกสร้างข้ึนจาก
ภายในไม่ใช่สิ่งที่ ถูกกระตุ้นจากภายนอก โดยแรงจูงใจจะข้ึนอยู่กับความต้องการในการเติบโต  
และความต้องการที่จะก้าวหน้า ด้วยเหตุนี้บุคลากรเหล่าน้ีควรรับรู้ความส าเร็จจากแรงจูงใจที่เกิดข้ึน
จากความพึงพอใจของพวกเขาเอง (Bassett-Jones & Lloyd, 2005)  

ดังนั้น ในกระบวนการจูงใจที่ต้องการสรา้งใหเ้กิดแรงจงูใจทีด่ี จึงจ าเป็นต้อง
จัดและก าหนดปัจจัยต่างๆ ทั้งสองกลุ่ม คือ ปัจจัยที่ใช้จูงใจ (ของงานที่ท า) และปัจจัยสุขวิทยา 
(สภาพแวดล้อม) ทั้งสองอย่างไปพรอ้มกัน (ทศพร จิรกิจวิบูลย์, 2556) ซึ่งสามารถอธิบายปัจจัยส าคัญ 
2 ประการ ที่สัมพันธ์กับความชอบหรือไม่ชอบในงานของแต่ละบุคคลได้ ดังนี ้

ปัจจัยที่ 1 ด้านการจูงใจ (Motivation Factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
งานโดยตรงเพื่อจูงใจให้คนชอบและรักงานปฏิบัติ เป็นการกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลใน
องค์การ ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะปัจจัยสามารถสนองตอบความต้องการ
ภายในบุคคลได้ด้วยกัน ได้แก่ 

1) ความส าเร็จของงาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถ
ท างานได้เสร็จสิ้นและประสบความส าเร็จอย่างดี เป็นความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ การรู้จัก
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ป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึน เมื่อผลงานส าเร็จจึงเกิดความรู้สึกพึงพอใจและปลาบปลื้มในผลส าเร็จของ
งานช้ินน้ันๆ 
   2) การได้รับการยอมรับนับ ถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับ 
การยอมรับนับถือไม่ว่าจากผู้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน การยอมรับนี้อาจจะอยู่ในการยกย่อง
ชมเชย แสดงความยินดี การให้ก าลังใจ หรือการแสดงออกอื่นใดที่ส่อให้เห็นถึงการยอมรับใน
ความสามารถ เมื่อได้ท างานอย่างหนึ่งอย่างใดบรรลุผลส าเร็จ และการยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กับ
ความส าเร็จในงานด้วย 
   3) ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน (Advancement) หมายถึง 
การส่งเสริมสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในการเลื่อนต าแหน่ง พิจารณาความดีความชอบ เลื่อนข้ันเลื่อน
ต าแหน่งอย่างยุติธรรม และให้โอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงานในระดับที่สูงข้ึน 
   4) ลักษณะของงาน (Type of Work) หมายถึง งานที่น่าสนใจ งานที่ต้อง
อาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทา้ทายให้ต้องลงมือท า หรือเป็นงานที่มีลักษณะสามารถกระท าได้ต้ังแต่
ต้นจนจบโดยล าพังแต่ผู้เดียวและไม่เกิดความเสี่ยงในขณะปฏิบัติงาน 
   5) โอกาสที่จะก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึง ได้รับ
การเลื่อนต าแหน่งสูงข้ึนของบุคคลในองค์การ การมีโอกาสได้ศึกษาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม หรือได้รับ
การฝึกอบรม 
   6) ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดข้ึนจาก
การได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ๆ และมีอ านาจในการรับผิดชอบได้อย่างดี ไม่มีการตรวจ
หรือควบคุมอย่างใกล้ชิด 

ปัจจัยที่  2 ด้านสุขวิทยา (Hygiene Factors) เป็นองค์ประกอบที่ ไม่ใช่
เกี่ยวกับตัวงานโดยตรง แต่มีความเกี่ยวโยงกับการปฏิบัติงาน (Extrinsic Factors) เป็นปัจจัยที่ไม่ใช่
สิ่งจูงใจ แต่สามารถท าให้บุคลากรพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจที่จะปฏิบัติงานได้ ซึ่งมีอยู่ 10 ประการคือ 
   1) การบั งคับบัญชา (Supervision) หมายถึง หลักการปกครองของ
ผู้บังคับบัญชาว่าปกครองลูกน้องด้วยความมีเหตุผล ยุติธรรม ไม่ใช้อารมณ์ หรือเอาความคิดเห็น
ส่วนตัวเป็นใหญ่ และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 
   2) นโยบายบริหาร (Policy and Administration) หมายถึง ความรู้สึก
พอใจต่อนโยบายการบริหารงาน มีการช้ีแจงนโยบายการท างานและปัญหาที่เกิดจากการท างาน
สม่ าเสมอ มีการมอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างยุติธรรม 
   3) สภาพการท างาน (Working Condition) หมายถึง สภาพแวดล้อมในที่
ท างานมีความเหมาะสม บรรยากาศการท างานมีความอบอุ่น และท างานอย่างมีความสุข 
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   4) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (Relations with Superiors) หมายถึง 
การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา มีความเป็นกันเอง และเข้ากันได้ดีกับผู้บังคับบัญชา 
   5) ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา (Relation with Subordinates) 
หมายถึง ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเคารพ เช่ือฟัง ไม่กระด้างกระเดื่อง หรือเกิดอาการแข็งข้อ 
   6) ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (Relation with Peers) หมายถึง  
การสามารถเข้ากันกับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดีไม่ทะเลาะเบาะแว้ง ไม่ขัดแข้งขัดขา 
   7) ต าแหน่งในบริษัท (Status) หมายถึง ต าแหน่งที่ท าอยู่น้ันเหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถและทักษะของตัวเอง เป็นที่ยอมรับนับถือ เป็นที่ยอมรับจากคนรอบข้าง มีความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
   8) ความมั่นคงในงาน (Job Security) หมายถึง การมีความรู้สึกมั่นคงใน
ชีวิตไม่ต้องกลัวว่าจะถูกไล่ออกจากงานโดยง่าย 
   9) เงินเดือน (Salary) หมายถึง ค่าตอบแทนที่ได้รับมีความเหมาะสมคุ้มค่า
กับปริมาณงานที่ได้ท า และมีการเลื่อนข้ันเงินเดือนอย่างยุติธรรมเหมาะสมกับความสามารถ 
   10) ชีวิตส่วนตัว (Personal Life) หมายถึง ความรู้สึกที่ดีมีความสุขอันเป็น
ผลที่ได้รับจากงานในหน้าที่ มีอิสระในความคิดไม่ถูกบังคับจิตใจ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้แสดงความคิด
ได้อย่างเสรีและเป็นประชาธิปไตย นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นที่มีส่วนท าให้เกิดความพึงพอใจได้เช่นกัน 
อาทิ ช่ัวโมงการท างาน (Reasonable Working Hours) ได้แก่ เวลาของการท างานมีความเหมาะสม
และเป็นไปตามข้อบัญญัติของกฎหมาย การติดต่อสื่อสาร (Communication) ได้แก่ การสื่อสาร 
เพื่ออ านวยประโยชน์ให้การ ด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ทันต่อเวลาและความต้องการของบุคคล
ในองค์การ และสิ่งตอบแทนหรือผลประโยชน์ต่างๆ (Benefits) ได้แก่ ผลตอบแทนรางวัล การบริการ 
การรักษาพยาบาล สวัสดิการต่างๆ เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน และโบนัสประจ าปี 

ทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานผู้วิจัยมอง
ว่าปัจจัยด้านสุขวิทยาจะท าให้บุคลากรปฏิบัติงานได้น้อยลงหากไม่มีการบังคับบัญชา นโยบายบริหาร 
สภาพแวดล้อมในที่ท างาน สัมพันธภาพที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  
ต าแหน่งเหมาะสมกับตนเอง ความมั่นคงในงาน เงินเดือน และอิสระทางความคิดในชีวิตการท างาน 
ด้านปัจจัยจูงใจจะส่งเสริมให้บุคลากรท างานหนักข้ึนหากได้รับการได้รับการยอมรับนับถือ 
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน งานน่าสนใจ โอกาสที่จะก้าวหน้าในอนาคต และเปิดโอกาส
ให้ได้ท าอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ ดังนั้น ผู้บริหารควรศึกษาบุคลิกภาพส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากมี
ผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและยังเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดความต้องการท างาน ซึ่งน าไปสู่
ประสิทธิภาพและเกิดการเพิ่มผลผลิตของบริษัทหรือองค์การในที่สุด เรียกได้ว่าบรรลุเป้าหมายของทั้ง
บุคคลในฐานะสมาชิกขององค์การและตัวองค์การเอง 
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ภาพที่ 2.2 ทฤษฎีการจูงใจ (Motivator-Hygiene Theory) ของ Fredrick Herzberg 
แหล่งที่มา : ดัดแปลงมาจาก พิทยา บวรวัฒนา, 2544.  

ปัจจัยสุขวิทยา 
น าไปสู่ความไม่พอใจมากน้อยแค่ไหน ? 

ปัจจัยจูงใจ 
น าไปสู่ความพอใจมากน้อยแค่ไหน ? 
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จากการทบทวนทฤษฎีแรงจูงใจที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจของ 
มาสโลว์ ทฤษฎีการจูงใจของแอลเดอร์เฟอร์ และทฤษฎีปัจจัยคู่ของเฮอร์เบิร์ก ผู้วิจัยพบว่า ทฤษฎี
ปัจจัยคู่ของเฮอร์เบิร์กศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส าคัญ 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยสุขวิทยาและปัจจัยจูงใจ  
ซึ่งจะก่อให้เกิดแรงจูงใจที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในการท างานของแต่ละบุคคล  
โดยหากเปรียบเทียบกับอีกทั้ง 2 ทฤษฎี พบว่ามีความสอดคล้องกัน ดังนี้ 

ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์มีความคล้ายคลึงกับทฤษฎีปัจจัยคู่ของเฮอร์เบิร์ก 
เนื่องจากปัจจัยสุขอนามัย ได้แก่ นโยบายบริหารงาน สภาพแวดล้อมในที่ท างาน สัมพันธภาพที่ดีต่อ
ผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ต าแหน่งเหมาะสมกับตนเอง ความมั่นคงในงาน 
เงินเดือน และอิสระทางความคิดในชีวิตการท างาน สอดคล้องกับความต้องการของร่างกายที่  
ต้องการความปลอดภัย ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย และความต้องการทางสังคมของมาสโลว์ 
ในส่วนของทางด้านปัจจัยจูงใจของเฮอร์เบิร์ก ได้แก่ ความส าเร็จของงาน การได้รับการยอมรับนับถือ 
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน ลักษณะของงานที่น่าสนใจ โอกาสที่จะก้าวหน้าในอนาคต 
และการมีอ านาจหน้าที่ ในความรับผิดชอบ ซึ่งจะเปรียบได้กับความต้องการเป็นที่ยอม รับ  
และการได้รับการยกย่องจากสังคมของมาสโลว์ โดยทั้งสองทฤษฎีที่พัฒนาข้ึนโดยผู้เช่ียวชาญมาสโลว์
และเฮอร์เบิร์กทั้งสองท่านมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการสร้างแรงบันดาลใจ  
ซึ่งพิสูจน์ว่าแรงจูงใจเป็นปัจจัยส าคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน  

ทฤษฎี ERG ของแอลเดอร์เฟอร์มีความคล้ายคลึงกับทฤษฎีปัจจัยคู่ของเฮอร์เบิร์ก 
เช่นเดียวกัน กล่าวคือ ปัจจัยสุขอนามัย ได้แก่ นโยบายบริหารงาน สภาพแวดล้อมในที่ท างาน 
สัมพันธภาพที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ต าแหน่งเหมาะสมกับตนเอง  
ความมั่นคงในงาน เงินเดือน และอิสระทางความคิดในชีวิตการท างาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ  
ความต้องการด ารงชีวิต และความต้องการความสัมพันธ์ของแอลเดอร์เฟอร์ อีกทั้งปัจจัยจูงใจ  
ของเฮอร์เบิร์ก ได้แก่ ความส าเร็จของงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ความก้าวหน้าในต าแหน่ง
หน้าที่การงาน ลักษณะของงานที่น่าสนใจ โอกาสที่จะก้าวหน้าในอนาคต และการมีอ านาจหน้าที่ใน
ความรับผิดชอบ คล้ายคลึงกันกับความต้องการความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ทฤษฎี ERG ของแอลเดอร์
เฟอร์ถูกพัฒนามาจากทฤษฏีแรงจูงใจของมาสโลว์ หากแต่ความต้องการในแต่ละล าดับข้ันตาม 
ทฤษฎี ERG ของแอลเดอร์เฟอร์สามารถเกิดข้ึนได้โดยไม่ต้องเรียงล าดับ และสามารถเกิดข้ึนพร้อมๆ 
กันได้มากกว่าหนึ่งข้ัน และหากความต้องการไม่ได้รับการตอบสนองได้ตามความต้องการแล้ว  
คนเราก็จะหันกลับไปมีความต้องการในล าดับข้ันที่ต่ ากว่าแทน ซึ่งแตกต่างกันกับทฤษฎีแรงจูงใจ 
ของมาสโลว์มีล าดับความต้องการแบบเรียงล าดับ 
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ตารางที่  2.1 เปรียบเทียบทฤษฎีแรงจูงใจทั้ ง 3 ทฤษฎี ได้แก่  ทฤษฎีล าดับ ช้ันความต้องการ  
ทฤษฎี ERG และทฤษฎีปัจจัยคู่ 

ทฤษฎีล าดับชัน้ความต้องการ 
(มาสโลว์) 

ทฤษฏี ERG 
(แอลเดอร์เฟอร์) 

ทฤษฎีปัจจัยคู่ 
(เฮอร์เบิร์ก) 

ความต้องการเป็นที่ยอมรบั 
ความต้องการได้รบัการยกย่อง

จากสงัคม 
ความต้องการของร่างกาย 

 
ความต้องการความมั่นคง

ปลอดภัย 
 

ความต้องการทางสงัคม 

 
ความต้องการ 

ความเจรญิก้าวหน้า 
 
 

ความต้องการด ารงชีวิต 
 
 

ความต้องการความสมัพันธ์ 

 
 

ปัจจัยจูงใจ 
 
 
 
 

ปัจจัยสุขอนามัย 

 
ทฤษฎีกลยุทธ์เกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างานมีส่วนส าคัญอย่างมากเมื่อองค์กรต้อง

ดูแลบุคลากร ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นความท้าทายอย่างมากของผู้บริหารและฝ่ายบุคคลที่จะสร้างแรงจูงใจ
ให้กับบุคลากร เพื่อให้พวกเขาเหล่านี้ทุ่มเทการท างานอย่างเต็มประสิทธิภาพ  ลดผลการท างานที่
ตกต่ าหรือล้มเหลว ที่อาจจะส่งผลให้บุคลากรไม่มีความสุขในการท างาน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
การท างาน และก่อให้เกิดอัตราการเปลี่ยนงานของบุคลากรที่เพิ่มสูงข้ึน จากตารางที่ 2.1 จะพบว่า 
ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์เบิร์กมีตัวแปรที่ เหมาะสมและเป็นส่วนเพิ่ มเติมของทฤษฎีล าดับช้ัน 
ความต้องการของมาสโลว์ และทฤษฎี ERG ของแอลเดอร์เฟอร์ได้อย่างครอบคลุม  

จากการศึกษาที่ผู้วิจัยกล่าวไปข้างต้น ผู้วิจัยพบว่าทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์เบิร์ก 
คือ ปัจจัยสุขวิทยาที่จะช่วยป้องกันบุคลากรไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน ได้แก่ นโยบาย
บริหาร สภาพแวดล้อมในที่ท างาน สัมพันธภาพที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  
ต าแหน่งเหมาะสมกับตนเอง ความมั่นคงในงาน เงินเดือน และอิสระทางความคิดในชีวิตการท างาน  
และปัจจัยจูงใจที่จะช่วยให้คนงานมีความสุขและเกิดความพึงพอใจในการท างาน ได้แก่  การได้รับ 
การยอมรับนับถือ ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน งานน่าสนใจ โอกาสที่จะก้าวหน้า  
ในอนาคต และเปิดโอกาสให้ได้ท าอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ ปัจจัยและความต้องการเหล่าน้ีล้วนส่งผลต่อ
การคงอยู่และรักษาบุคลากรในองค์กร ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน าทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ เบิร์กมาเป็น
แนวคิดเพื่อน ามาสร้างเป็นแนวทางในการรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง 



 31 

พื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างานและลดอัตราการเปลี่ยนงานของเจนเนอเรช่ัน
วาย  
 

2.5 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 อรรจนา เกตุแก้ว (2557) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการลดอัตราการเปลี่ยนงานของพนักงาน
โรงแรม 5 ดาว ย่านราชประสงค์กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่ออัตราการหมุนเวียนเปลี่ยนงานของพนักงาน ศึกษาผลกระทบของอัตราการเปลี่ยนงานของ
พนักงานต่อคุณภาพการบริการและเสนอแนะแนวทางเพื่ อลดอัตราการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน 
ของพนักงาน โดยศึกษากับพนักงานระดับปฏิบัติการและหัวหน้างานข้ึนไป ผลการวิจัยพบว่า  
พนักงานระดับผู้จัดการแผนกในส่วนงานต่างๆ พนักงานโรงแรม  5 ดาว ย่านราชประสงค์มีอัตรา 
การเปลี่ยนงานในระดับปานกลาง และพบว่าปัจจัยหลัก 5 ด้าน ที่ส่งผลกระทบต่อการหมุนเวียน
เปลี่ยนงานของพนักงานโรงแรม ได้แก่ ภาพลักษณ์ขององค์กร ความผูกพัน และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
คุณภาพชีวิตในการท างานผู้น ามีมนุษย์สัมพันธ์ และความยุติธรรม ผลตอบแทน และสวัสดิการ  
และพบว่าการพัฒนาคุณภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และการคัดเลือกพนักงานเป็นปัจจัยส าคัญที่
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการ ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นว่าเพื่อลดอตัราการเปลี่ยนงานของ
พนักงานโรงแรม ควรให้ความส าคัญในด้านของการสื่อสารข้อมูลในองค์กรและการคัดเลือกพนกังานที่
มีคุณสมบัติที่เหมาะกับการท างานเพิ่มข้ึน มีการจัดโปรแกรมอบรมเกี่ยวกับเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
ความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการท างาน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีข้ึน 
นอกจากนี้โรงแรมควรมีการน าระบบพี่เลี้ยงมาใช้ เนือ่งจากผลการศึกษาพบว่า งานที่ปฏิบัติโดยได้รับ
ค าแนะน าจากพี่เลี้ยงก่อให้เกิดประสบการณ์และความช านาญได้มากที่สุด นอกจากนั้นผู้บริหาร 
และทรัพยากรบุคคลควรมีการส่งเสริมให้พนักงานเกิดความรักและความผูกพันต่อองค์กรให้ความเอา
ใจใส่พนกังานมากขึน้ 
 ธีระวุฒิ ตรีประสิทธ์ิชัย (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อการรักษาพนักงาน
ให้คงอยู่กับองค์กรในอุตสาหกรรมการโรงแรมระดับ 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อการรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์กรในอุตสาหกรรมการ
โรงแรมตามลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน 2) อิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน
ต่อปัจจัยที่จะส่งผลต่อการรักษาพนักงาน และ 3) อิทธิพลของความผูกพันและความภักดีที่ส่งผลต่อ
การรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์กร การวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นพนักงานในโรงแรมระดับ 5 ดาวในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1) พนักงานที่มีรายได้และ
ประสบการณ์การท างานแตกต่างกันมีปัจจัยที่จะส่งผลต่อการรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์กร
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แตกต่างกัน 2) ความผูกพันและความภักดีมีอิทธิพลต่อปัจจัยที่จะส่งผลต่อการรักษาพนักงานให้คงอยู่
กับองค์กร และ 3) คุณภาพชีวิตในการท างานมีอิทธิพลต่อปัจจัยที่จะส่งผลต่อการรักษาพนักงานให้คง
อยู่กับองค์กร ในภาพรวมปัจจัยที่ส่งผลต่อการรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์กรมากที่สุด 3 ล าดับ 
ได้แก่ การมีเกณฑ์การให้รางวัลและผลตอบแทนที่ชัดเจน และมีความเหมาะสมต่อความสามารถใน
การท างาน รองมาคือ การมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและนโยบายการเลื่อนต าแหน่งงานที่
ชัดเจน และความหวังที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งงานสูงข้ึนเมื่อผลงานที่ท าแสดงออกถึง
ประสิทธิภาพ ตามล าดับ 
 วิลัย จันโต และ ธนาสิทธ์ิ เพิ่มเพียร (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การธ ารงรักษาพนักงานกลุ่มเจน
เนอเรช่ันวายที่มีความสามารถสูงในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารแบบครบวงจร ในเขตกรุงเทพมหานคร   
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการธ ารงรักษาหนักงานกลุ่มเจนเนอเรช่ันวายที่มีความสามารถสูง
ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารแบบครบวงจร ในเขตกรุงเทพมหานคร  และเพื่อได้แนวทางการธ ารง
รักษาพนักงานกลุ่มเจนเนอเรช่ันวายที่มีความสามารถสูงที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารแบบครบวงจร ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัย 
แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 เพื่อศึกษาปัจจัยการธ ารงรักษาพนักงานที่มีความสามารถสูง
กลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง
จ านวนทั้งสิ้น 20 คน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ระยะที่ 2 น าเอาปัจจัยการธ ารงรักษาพนักงานที่มี
ความสามารถสูง (talent) กลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย (Generation Y) ที่ได้จากระยะที่ 1 มาสร้างเป็น
แบบสอบถาม ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยให้
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบจ านวน 5 ท่าน และการหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้ Cronbach’s 
alpha ได้ค่าเท่ากับ 0.99 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลกับพนักงานที่มีความสามารถสูง (Talent) กลุ่มเจนเนอ
เรช่ันวาย จ านวน 242 คน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ย (Mean)  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ระยะที่ 3 เพื่อหาแนวทางการธ ารงรักษา
พนักงานที่มีความสามารถสูงกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารในระดับการก าหนดกล
ยุทธ์และนโยบายขององค์กร จ านวน 10 คน ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) ผลการวิจัยจาก
ระยะที่ 1 พบว่า ปัจจัยการธ ารงรักษาพนักงานที่มีความสามารถสูง กลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย ทั้งหมด  
7 ปัจจัย ดังนี้ 1) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 2) ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงาน  
3) ลักษณะงานที่ ท า 4) โอกาสในการเรียนรู้และฝึกอบรม 5) สภาพแวดล้อมการท างาน  
6) นโยบายขององค์กรและภาพลักษณ์ขององค์กร 7) โอกาสความก้าวหน้าทางสายอาชีพ  
ส่วนผลการวิจัยระยะที่ 2 พบว่า ปัจจัยการธ ารงรักษาพนักงานที่มีความสามารถสูง กลุ่มเจนเนอเรช่ัน
วายที่มีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากที่สุดไปน้อยคือ ความก้าวหน้าในอาชีพ นโยบายองค์กรและภาพลักษณ์ 
ลักษณะงานที่ท า โอกาสในการเรียนรู้และฝึกอบรม สภาพแวดล้อมในการท างาน ค่าตอบแทน 



 33 

และผลประโยชน์ ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน ส่วนผลการวิจัยระยะที่ 3 แนวทาง 
การธ ารงรักษาพนักงานที่มีความสามารถสูงกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย ประกอบด้วยการปรับปรุงระบบ
บริหารค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผดิชอบ ผู้บังคับบัญชาควรเปิดโอกาสให้
ลูกน้องได้แสดงความคิดเห็นในการท างานอย่างเต็มที่ องค์กรควรสร้างบรรยากาศในการท างานที่  
เอื้อต่อการเปิดกว้าง ให้อิสระทางความคิดแก่คนเก่ง 
 
 



บทท่ี 3 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจโรงแรม 
ขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เนื่องจากผู้วิจัย
พบว่างานวิจัยเกี่ยวกับการรักษาบุคลากรในองค์กร ผู้ วิจัยท่านอื่นนิยมใช้วิธีเชิงปริมาณใน  
การเก็บข้อมูลปัจจัยการรักษาบุคลากร แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีการเสนอแนะให้มีการท าวิจัยเชิงลึก 
ที่มากยิ่งข้ึน โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการรักษาบุคลากรในองค์กร 
อาทิ งานวิจัยของ สุภาพร ทรงสุจริตกุล (2552) ศิริพงษ์ สุนทรวัฒนกิจ (2554) ภิราช รัตนันต์ 
(2560) และ Badubi (2017) ผู้ วิจัยจึงน ามาใช้เป็นแนวทางในการท างานวิจัย โดยผู้ วิจัยได้ใช้
เครื่องมือในการวิจัยเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) การสัมภาษณ์เป็นวิธีการ
รวบรวมข้อมูลโดยอาศัยการสนทนา ซักถามและโต้ตอบระหว่างผู้รวบรวมข้อมูล หรือผู้สัมภาษณ์ 
(Interviewer) กับผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ถูกสัมภาษณ์ ( Interviewee) การสัมภาษณ์ไม่เพียงแต่เป็นเพียง
การถามตอบเท่านั้น แต่จะช่วยให้ผู้สัมภาษณ์เข้าถึงความรู้ ความคิด ความสนใจ ความเช่ือ  
และมุมมองของผู้ ถูกสัมภาษณ์อย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้ผู้ วิจัยใช้การสัมภาษณ์เป็นค าถามปลายเปิด  
(Open-Ended Question) เพื่อให้อิสระในการตอบแก่ผู้สัมภาษณ์ โดยมีการออกแบบโครงสร้างของ
ค าถามเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง (Structured Interview) กล่าวคือ ผู้สัมภาษณ์มีการเตรียม
ค าถามและล าดับค าถามไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยให้ผู้สัมภาษณ์สามารถควบคุมกรอบข้อมูลได้อย่าง
ชัดเจน และในข้ันตอนการน าเสนอข้อมูลจะใช้รูปแบบวิเคราะหเ์ชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
โดยมีการด าเนินแผนการวิจัยตามข้ันตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
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3.1 ประชากร 

 ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยเลือกในการวิจัย ได้แก่  
1) ผู้บริหารองค์กรในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
2) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
3) บุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

   

3.2 กลุ่มตัวอย่าง 

 ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างส าหรับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง  
ที่แตกต่างกันออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  ผู้บริหารองค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และบุคลากร 
เจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยได้พิจารณาจาก 
แหล่งบุคคลที่สามารถให้ ข้อมูลแตกต่างกัน ไม่ ใช่จากบุคคลเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น ซึ่ งเป็น  
หลักแบบสามเส้า (Triangulation) และจะใช้ประกอบในการตรวจสอบข้อมูลต่อไป  
 

3.3 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 Yin (2003) ระบุว่าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักควรมีประมาณ 6-10 ตัวอย่าง เพียงพอที่จะ
ช่วยให้ผู้ วิจัยเข้าใจข้อมูลเรื่องที่ต้องการศึกษา โดยเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่ก าหนด 
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย (Zikmund, 1991) ดังที่ Yin ได้กล่าวไว้ข้างต้น ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า 
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยเชิงคุณภาพไม่ควรมีขนาดใหญ่เกินไป ซึ่งจะท าให้ยากต่อการวิเคราะห์
ข้อมูล และในขณะเดียวกันก็ไม่ควรมีขนาดเล็กเกินไปจนไม่สามารถพิจารณาข้อมูลของความน่าจะ
เป็นของความคลาดเคลื่อนในข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม 
จ านวนภาคกลุ่มละ 5 คน ประกอบด้วย 

1) กลุ่มผู้บริหารองค์กร พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
  (1) คุณมนู เกตุประดิษฐ์  โรงแรมกานต์มณี   A1 
  (2) คุณอมราพร บุษยารัม  โรงแรมซี ยู อินน์ บางกอก A2 
  (3) คุณจุฑามาศ สกลุพิสทุธ์ิ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เอ็กซเ์พลส  A3 
      กรุงเทพ สุขุมวิท 11 
  (4) คุณเบียงก้า ทมพันดี มิรเรอร ์ โรงแรมซีตรัส สุขุมวิท 11  A4 
  (5) คุณสุกัญญา สัมพันธ์เวชโสภา โรงแรมคิทซโิอ้ เฮ้าส ์  A5 
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2) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
  (1) คุณพนิตตา ด ารงค์ฤทธ์ิ โรงแรมกานต์มณี   B1 
  (2) คุณสีพล พิสุทธ์ิสกุล  โรงแรมซี ยู อินน์ บางกอก B2 

  (3) คุณเกรียงไกร พลอยช่ืนชม โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เอ็กซเ์พลส  B3 
      กรุงเทพ สุขุมวิท 11 
  (4) คุณฉัตติยา เช็ค  โรงแรมซีตรัส สุขุมวิท 11  B4 
  (5) คุณอรัชพร สัมพันธ์เวชโสภา โรงแรมคิทซโิอ้ เฮ้าส ์  B5 

3) กลุ่มบุคลากรเจนเนอเรช่ันวาย ได้แก่ พนักงานอายุระหว่าง 20 – 38 ปี ในธุรกิจโรงแรม
ขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
  (1) คุณนุสรา ปานโต  โรงแรมกานต์มณี   C1 
  (2) คุณขวัญชนก ศรีสวัสดิ์ โรงแรมซี ยู อินน์ บางกอก C2 
  (3) คุณภาวิดา จ าปาเฟื่อง  โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เอ็กซ์เพลส  C3 
      กรุงเทพ สุขุมวิท 11 
  (4) คุณศุติกา ตันชัย  โรงแรมซีตรัส สุขุมวิท 11  C4 
  (5) คุณนิรมล ประดับเพชร โรงแรมคิทซิโอ้ เฮ้าส์  C5 
  

3.4 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรกลุ่มตัวอย่างตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีกระบวน  
การคัดเลือกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กล่าวคือ  
เจาะจงไปที่กลุ่มตัวอย่างที่ท าให้ผู้วิจัยสามารถเข้าใจประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาได้อย่างดีที่สุด  
โดยกลุ่ มตัวอย่างนั้นจะต้องมีลักษณะเป็นผู้ ให้ ข้อมูลที่ ส าคัญ  (Key Informant Interview)  
ทั้ งนี้ ผู้ วิจั ยได้ ก าห นดประชากรและกลุ่ ม ตัวอย่ างที่ ใ ช้ ในการวิจั ยจ าก ผู้บ ริห ารอง ค์กร  
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง ซึ่งผู้วิจัยเลือก  
กลุ่มตัวอย่างโดยการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล (Inclusion Criteria) คือ ผู้วิจัยน าเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้
ข้อมูลที่ก าหนดข้ึนให้แก่ฝ่ายบุคคลของโรงแรมขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร พิจารณา 
และคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่มีความเหมาะสมตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยได้ก าหนด และน ามาเสนอแก่ผู้วิจัย 
เพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลมีดังนี้  
 กลุ่มตัวอย่างที่ 1 ผู้บริหารโรงแรมขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้บริหารมี 
การปฏิสัมพันธ์การมีส่วนร่วมกับบุคลากรในองค์กรทั้งในด้านกิจกรรมต่างๆ การสร้างแรงจูงใจ  
การเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ในการถ่ายทอดงาน ในการสอนงาน รวมถึงการวางแผนสืบทอด
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ต าแหน่งงานในระดับต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาของทรัพยากรมนุษย์ทั้งในระยะสั้น 
และระยะยาว (สุรชัย พรหมพันธ์ุ, 2554) จากที่กล่าวไปข้างต้นผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าผู้บริหาร 
เป็นผู้มีส่วนส าคัญในการก าหนดทิศทางแผนการด าเนินงานของโร งแรมให้มีประสิทธิภาพ 
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อโรงแรมย่อมสามารถให้แนวทางการธ ารงรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวาย
ในธุรกิจโรงแรมได้เป็นอย่างดี 
 กลุ่มตัวอย่างที่ 2 บุคลากรโรงแรมแผนกทรัพยากรมนุษย์ พื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจาก
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ในการด าเนินการสรรหา คัดเลือก 
และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ปฏิบัติงานในองค์การ พร้อมทั้งการพัฒนาและการธ ารง
รักษาให้สมาชิกที่ปฏิบัติงานในองค์การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ในการท างาน และยังรวมไปถึงการสรรหา การให้พ้นจากงานด้วยเหตุทุพพลภาพ เกษียณอายุ   
หรือเหตุอื่นใดในงานให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข (พยอม วงศ์สารศรี, 2545)  
จากที่กล่าวไปข้างต้นผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าบุคลากรโรงแรมแผนกทรัพยากรมนุษย์มีการท างาน
ร่วมกับบุคลากรในโรงแรมอย่างใกล้ชิดย่อมสามารถให้แนวทางการธ ารงรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ัน
วายในธุรกิจโรงแรมได้เป็นอย่างดี 
 กลุ่มตัวอย่างที่  3 บุคลากรเจนเนอเร ช่ันวายที่ท างานในธุรกิจ โรงแรมขนาดกลาง  
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาการท างาน 2 ปีข้ึนไป จากงานวิจัยของ PWC, 2559 คนรุ่นใหม่ๆ 
อย่างเจนเนอเรช่ันวายที่เข้ามาท างานในองค์การจะอยู่กับองค์การไม่นาน หลังจาก 2-3 ปี คนกลุ่มนี้ 
มีแนวโน้มที่จะลาออก เช่นเดียวกันกับผู้วิจัยที่มองว่าในปีแรกบคุลากรที่เข้ามาในองค์การได้เรียนรู้งาน 
ปีที่สองได้ลงมือปฏิบัติงาน และปีที่สามพวกเขาเหล่านี้จะมีประสบการณ์ความรู้ที่พร้อมถ่ายทอด  
ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่องค์การต้องการจะธ ารงรักษาไว้ หากแต่พวกเขาเหล่านี้อาจมองหาความรู้ใหม่ๆ  
เพื่อพัฒนาศักยภาพตัวเองต่อไป 
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3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1) งานวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ วิจัยจึงได้เลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  
(In-Depth Interview) ซึ่ งเป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวจะช่วยให้ผู้สัมภาษณ์ได้สอบถาม 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยอย่างอิสระ โดยแนวค าถามใน
ประเด็นที่ศึกษาครอบคลุมในด้านปัจเจกบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ และประวัติการท างาน โดยจะใช้เวลา
ในการสัมภาษณ์ประมาณ 60-90 นาที ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความร่วมมือของผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งในการท า 
การสัมภาษณ์แต่ละครั้งผู้สัมภาษณ์ (Interviewer) จะท าการสัมภาษณ์ผู้ถูกสัมภาษณ์ (Interviewee) 
จนกว่าผู้ วิจัยจะได้ข้อมูลที่ครอบคลุมตามประเด็นที่ ศึกษาเป็นหลัก และจะหยุดการสัมภาษณ์ 
เมื่อข้อมูลมีความครบถ้วนหรืออิ่มตัว (Saturation of Data) โดยพบว่าข้อมูลที่ได้เริ่มซ้ ากับข้อมูลเดิม 
ไม่มีข้อมูลใหม่ที่ เพิ่มเติมจากข้อมูลเดิมที่ เก็บรวบรวมได้ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ข้อมูลครบถ้วน  
หรืออิ่มตัวเมื่อได้จ านวนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 15 ราย  
 2) ระหว่างท าการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะจดบันทึกประเด็นต่างๆ ที่ส าคัญ โดยการจดเนื้อหาย่อ 
(Jotted Note) พร้อมทั้งบันทึกเสียงขณะสัมภาษณ์ ข้อมูลที่ได้รับผู้วิจัยจะน ามาถอดเทปค าต่อค า 
เพื่อป้องกันการตกหล่นของข้อมูลผู้วิจัยจะท าการฟังซ้ า โดยจะมีการขออนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์ก่อน 
ทุกครั้ง เพื่อน าประเด็นที่ส าคัญออกมาวิเคราะห์ในการท าวิจัยต่อไป 
 3) ผู้วิจัยได้สร้างแนวค าถาม โดยการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
และน าแนวค าถามที่  สร้างข้ึนให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเพื่อตรวจสอบความตรงด้านเนื้ อหา  
ความครอบคลุมของข้อ ค าถาม ส านวนภาษา รวมไปถึงความเหมาะสม แล้วปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ลักษณะของค าถามนั้นจะเป็นประเภท 
ค าถามปลายเปิด (Open-Ended Questions) โดยมีร่างแบบสัมภาษณ์ดังปรากฏในตารางที่ 3.1, 3.2 
และ 3.3 
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กลุ่มท่ี 1 ผู้บริหารในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที่ 3.1 แนวค าถามกลุ่มที่ 1 ผู้บริหารในธุรกจิโรงแรมขนาดกลาง พื้นทีก่รุงเทพมหานคร 
 

 

ประเด็นท่ีต้องการศึกษา 
 

 

ค าถามสัมภาษณ ์

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์  
2. ช่ือโรงแรม  
3. ต าแหน่ง  
4. ประสบการณ์การท างาน 
5. อายุ 
6. เบอร์ติดต่อ 

ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านการท างาน 
 

1. ท่านมีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านธุรกิจโรงแรมกี่
ปี อย่างไร 
2. ก่อนที่ท่านจะมาด ารงต าแหน่งผู้บริหารที่โรงแรมแห่งนี้ 
ท่านมีโอกาสได้ท างานอื่นหรือโรงแรมอื่นมาก่อนหรือไม่ 
อย่างไร 
3. (หากเคยย้ายงาน) เพราะเหตุใดท่านจึงย้ายงาน 

ตอนที่  3 ข้อมูลด้านการบริหาร
จัดการโรงแรม 
 

1. ความเป็นมาของโรงแรม 
2. กลุ่มเป้าหมายที่มาใช้บริการ 
3. จ านวนผู้มาใช้บริการโรงแรมต่อปี 
4. จ านวนบุคลากรภายในโรงแรม และสามารถแบ่งเป็นเจน
เนอเรช่ันวายได้กี่เปอร์เซ็นต์ 
5. โรงแรมของท่านเป็นโรงแรมเครือข่ายหรือได้รับความ
ร่วมมือในการบริหารงานจากโรงแรมอื่นหรือไม่ อย่างไร 

ตอนที่ 4 มุมมองของท่านต่อเจน
เนอเรช่ันวาย 

1. ท่านคิดว่าเจนเนอเรช่ันวายมีพฤติกรรมที่ส่งผลผลกระทบ
เชิงบวกและผลกระทบเชิงลบต่อโรงแรมของท่านอย่างไรบ้าง 

ตอนที่ 5 การเข้ามามีบทบาทของ
กลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจ
โรงแรมขนาดกลาง 
 

1. ในปัจจุบันท่านคิดว่ากลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายเข้ามามี
บทบาทกับธุรกิจโรงแรมอย่างไรบ้างอย่างไร 
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ประเด็นท่ีต้องการศึกษา 
 

 

ค าถามสัมภาษณ ์

ตอนที่ 6 สาเหตุของการเปลีย่นงาน 
หรือลาออกของบุคลากรเจนเนอ
เรช่ันวาย 

1. ท่านคิดว่าปัญหาอะไรที่ส่งผลให้บคุลากรเจนเนอเรช่ันวาย
หมุนเวียนและเปลี่ยนงานบ่อย 
 

ตอนที่ 7 สาเหตุที่ส่งผลให้บุคลากร
เจนเนอเรช่ันวายในโรงแรมขนาด
กลางนิยมย้ายไปท างานในโรงแรม
ที่มีขนาดใหญ่ข้ึน 

1. ท่านคิดว่าสาเหตุใดที่ส่งผลใหบุ้คลากรเจนเนอเรช่ันวายใน
โรงแรมขนาดกลางนิยมย้ายไปท างานในโรงแรมที่มีขนาด
ใหญ่ข้ึน 

ตอนที่ 8 แนวทางในการธ ารงรักษา
บุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจ
โรงแรมขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพฯ 

1. ท่านมีแนวทางการรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายใน
องค์กรอย่างไรบ้าง 
2. จากข้อที่ท่านเลือกในข้างต้นท่านคิดว่าแนวทางใดส่งผลให้
รักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายไว้กับองค์กรได้ มากที่สุด 3 
อันดับแรก เพราะเหตุใด 
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กลุ่มท่ี 2 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที่ 3.2 แนวค าถามกลุ่มที่ 2 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พื้นที่กรงุเทพมหานคร 

 

ประเด็นท่ีต้องการศึกษา 
 

 

ค าถามสัมภาษณ ์

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์  
2. ช่ือโรงแรม  
3. ต าแหน่ง  
4. ประสบการณ์การท างาน 
5. อายุ 
6. เบอร์ติดต่อ 

ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านการท างาน 
 

1. ท่านมีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านธุรกิจโรงแรมกี่
ปี อย่างไร 
2. ก่อนที่ท่านจะมาด ารงต าแหน่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่
โรงแรมแห่งนี้ ท่านมีโอกาสได้ท างานอื่นหรือโรงแรมอื่นมา
ก่อนหรือไม่ อย่างไร 
3. (หากเคยย้ายงาน) เพราะเหตุใดท่านจึงย้ายงาน 

ตอนที่  3 ข้อมูลด้านการบริหาร
จัดการโรงแรม 
 

1. ความเป็นมาของโรงแรม 
2. กลุ่มเป้าหมายที่มาใช้บริการ 
3. จ านวนผู้มาใช้บริการโรงแรมต่อปี 
4. จ านวนบุคลากรภายในโรงแรม และสามารถแบ่งเป็นเจน
เนอเรช่ันวายได้กี่เปอร์เซ็นต์ 
5. โรงแรมของท่านเป็นโรงแรมเครือข่ายหรือได้รับความ
ร่วมมือในการบริหารงานจากโรงแรมอื่นหรือไม่ อย่างไร 

ตอนที่ 4 มุมมองของท่านต่อเจน
เนอเรช่ันวาย 

1. ท่านคิดว่าเจนเนอเรช่ันวายมีพฤติกรรมที่ส่งผลผลกระทบ
เชิงบวกและผลกระทบเชิงลบต่อโรงแรมของท่านอย่างไรบ้าง 

ตอนที่ 5 การเข้ามามีบทบาทของ
กลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจ
โรงแรมขนาดกลาง 
 

1. ในปัจจุบันท่านคิดว่ากลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายเข้ามามี
บทบาทกับธุรกิจโรงแรมอย่างไรบ้างอย่างไร 
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ประเด็นท่ีต้องการศึกษา 
 

 

ค าถามสัมภาษณ ์

ตอนที่ 6 สาเหตุของการเปลีย่นงาน 
หรือลาออกของบุคลากรเจนเนอ
เรช่ันวาย 

1. ท่านคิดว่าปัญหาอะไรที่ส่งผลให้บคุลากรเจนเนอเรช่ันวาย
หมุนเวียนและเปลี่ยนงานบ่อย 
 

ตอนที่ 7 สาเหตุที่ส่งผลให้บุคลากร
เจนเนอเรช่ันวายในโรงแรมขนาด
กลางนิยมย้ายไปท างานในโรงแรม
ที่มีขนาดใหญ่ข้ึน 

1. ท่านคิดว่าสาเหตุใดที่ส่งผลใหบุ้คลากรเจนเนอเรช่ันวายใน
โรงแรมขนาดกลางนิยมย้ายไปท างานในโรงแรมที่มีขนาด
ใหญ่ข้ึน 
 

ตอนที่ 8 แนวทางในการธ ารงรักษา
บุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจ
โรงแรมขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพฯ 

1. ท่านมีแนวทางการรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวาย
ในองค์กรอย่างไรบ้าง 
2. จากข้อที่ท่านเลือกในข้างต้นท่านคิดว่าแนวทางใด
ส่งผลให้รักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายไว้กับองค์กรได้ มาก
ที่สุด 3 อันดับแรก เพราะเหตุใด 
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กลุ่มท่ี 3 บุคลากรเจนเนอเรชั่นวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที่  3.3 แนวค าถามกลุ่มที่  3 บุคลากรเจนเนอเร ช่ันวายในโรงแรมขนาดกลาง พื้นที่

กรุงเทพมหานคร 
 

 

ประเด็นท่ีต้องการศึกษา 
 

 

ค าถามสัมภาษณ ์

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์  
2. ช่ือโรงแรม  
3. ต าแหน่ง  
4. ประสบการณ์การท างาน 
5. อายุ 
6. เบอร์ติดต่อ 

ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านการท างาน 
 

1. ท่านมีประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรมกี่ปี อย่างไร 
2. ก่อนที่ท่านจะมาท างานที่โรงแรมแห่งนี้ ท่านมีโอกาสได้
ท างานอื่นหรือโรงแรมอื่นมาก่อนหรือไม่ อย่างไร 
3. (หากเคยย้ายงาน) เพราะเหตุใดท่านจึงย้ายงาน 

ตอนที่  3 ข้อมูลด้านการบริหาร
จัดการโรงแรม 
 

1. ความเป็นมาของโรงแรม 
2. กลุ่มเป้าหมายที่มาใช้บริการ 
3. จ านวนผู้มาใช้บริการโรงแรมต่อปี 
4. จ านวนบุคลากรภายในโรงแรม และสามารถแบ่งเป็นเจน
เนอเรช่ันวายได้กี่เปอร์เซ็นต์ 
5. โรงแรมของท่านเป็นโรงแรมเครือข่ายหรือได้รับความ
ร่วมมือในการบริหารงานจากโรงแรมอื่นหรือไม่ อย่างไร 

ตอนที่ 4 มุมมองของท่านต่อเจน
เนอเรช่ันวาย 

1. ท่านคิดว่าเจนเนอเรช่ันวายมีพฤติกรรมที่ส่งผลผลกระทบ
เชิงบวกและผลกระทบเชิงลบต่อโรงแรมของท่านอย่างไรบ้าง 

ตอนที่ 5 การเข้ามามีบทบาทของ
กลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจ
โรงแรมขนาดกลาง 

1. ในปัจจุบันท่านคิดว่ากลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายเข้ามามี
บทบาทกับธุรกิจโรงแรมอย่างไรบ้างอย่างไร 
 

ตอนที่ 6 สาเหตุของการเปลีย่นงาน 
หรือลาออกของบุคลากรเจนเนอ

1. ท่านคิดว่าปัญหาอะไรที่ส่งผลให้บคุลากรเจนเนอเรช่ันวาย
หมุนเวียนและเปลี่ยนงานบ่อย 



44 
 

 

ประเด็นท่ีต้องการศึกษา 
 

 

ค าถามสัมภาษณ ์

เรช่ันวาย  
ตอนที่ 7 สาเหตุที่ส่งผลให้บุคลากร
เจนเนอเรช่ันวายในโรงแรมขนาด
กลางนิยมย้ายไปท างานในโรงแรม
ที่มีขนาดใหญ่ข้ึน 

1. ท่านคิดว่าสาเหตุใดที่ส่งผลใหบุ้คลากรเจนเนอเรช่ันวายใน
โรงแรมขนาดกลางนิยมย้ายไปท างานในโรงแรมที่มีขนาด
ใหญ่ข้ึน 
 

ตอนที่ 8 แนวทางในการธ ารงรักษา
บุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจ
โรงแรมขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพฯ 

1. ท่านมีแนวทางการรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายใน
องค์กรอย่างไรบ้าง 
2. จากข้อที่ท่านเลือกในข้างต้นท่านคิดว่าแนวทางใดส่งผลให้
รักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายไว้กับองค์กรได้ มากที่สุด 3 
อันดับแรก เพราะเหตุใด 
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3.6 การตรวจสอบข้อมูล 

 การตรวจสอบข้อมูลภายหลังการเก็บรวบรวมข้อมูล ในแต่ละครั้งผู้วิจัยน าข้อมูลมาตรวจสอบ
เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้รับถูกต้องและตรงกับความเป็นจริงหลังจากการสัมภาษณ์ในแต่ละครั้ง  
โดยทุกครั้งผู้วิจัยจะท าการถอดเทปบันทึกเสียงหลังจากการสัมภาษณ์ทันทีเพื่อที่จะสามารถจดจ า
รายละเอียดและบริบทแวดล้อมในช่วงวันและเวลาได้ซึ่งจะส่งผลต่อการให้ความหมายข้อมูลที่ศึกษา
เพื่อประโยชน์ต่อการน าไปถามซ้ าและเพื่อตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมลู ซึ่งการตรวจสอบข้อมลู
มดัีงนี้ (สภุางค์ จันทวานิช, 2552, หน้า 129-130) 
 การตรวจสอบความตรง (Validity) ผู้วิจัยตรวจสอบความตรงของข้อมูล โดยน าข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการจดบันทึกภาคสนามมาเรียบเรียง 
และตีความเพื่อถามย้อนกลับไปยังผู้ให้ข้อมูลหลักอีกครั้ง อันเป็นการตรวจสอบซ้ า ทั้งนี้เพื่อยืนยัน
ความเช่ือถือได้ของข้อมูลจากที่ได้รับจากผู้ให้ข้อมูลหลักในแตล่ะราย 
 การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เพื่อพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้ วิจัยได ้
มาจากแหล่งต่างๆ นั้นถูกต้อง โดยพิจารณาตรวจสอบจากแหล่งของข้อมูลด้านเวลา สถานที่   
และบุคคล ซึ่งผู้วิจัยท าการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมลู (Methodology Triangulation)  
ร่วมด้วย โดยแหล่งข้อมูลของกลุม่ตัวอย่างที่แตกต่างกัน ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะท าการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) โดยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่ แตกต่างกันทั้ ง 3 กลุ่ม  
ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มฝ่ายทรัพยากรบุคคล และกลุ่มบุคลากร  เจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจ 
โรงแรมขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร จากนั้นจึงน า ข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบในประเด็นที่ 
ผู้วิจัยต้องการจะศึกษาถึงความเหมือนหรือสอดคล้องกันอย่างไร เพื่อให้เกิดความน่าเช่ือถือของ  
ข้อมูล ความหลากหลาย และสร้างเป็นแนวทางในการรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายใน  
ธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
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3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ ข้อมูล (Data Analysis) ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยผู้ วิจัยได้น า ข้อมูล 
มาจากการสัมภาษณ์ ศึกษาประวัติการท างาน และการจดบันทึกเพื่อน ามาวิเคราะห์ ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับ
การยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายในงานวิจัยเชิงปรากฏการณ์วิทยา โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนที่  1 ผู้ วิจัยน าข้อมูลจากการถอดเทปแบบค าต่อค า (Transcribe Verbatim)  
มาทบทวน ซึ่งจะช่วยให้ผู้วิจัยเข้าใจและจบัประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการรกัษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวาย
ในธุรกิจโรงแรมได้อย่างละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้รับถูกตอ้งและตรงกับความเปน็จรงิหลังจาก
การสัมภาษณ์ในแต่ละครั้ง 
 ข้ันตอนที่ 2 ผู้วิจัยแตกข้อมูลขนาดใหญ่ออกเป็นหน่วยย่อยๆ เพื่อง่ายต่อการท าความเข้าใจ
ข้อมูลเหล่านั้น โดยผู้วิจัยได้อธิบายข้อมูลอย่างละเอียดและครบถ้วน ซึ่งในข้ันตอนนี้อาจจะต้องตัด
ข้อมูลหรือหัวข้อที่ไม่จ าเป็นออก ผู้วิจัยเรียกกระบวนการนี้ว่าการลดทอนข้อมูล (Data Reduction) 
 ข้ันตอนที่ 3 ผู้วิจัยตรวจสอบความตรงของข้อมูล โดยน าข้อสรุปไปให้ผู้ให้สัมภาษณ์ได้
ตรวจสอบว่าเป็นความจริงตามที่บรรยายและอธิบายมาหรือไม่ เพื่อให้ได้ข้อสรุปสุดท้ายที่สมบูรณ์  
และเป็นข้อค้นพบจากการให้ข้อมูลจริงของผู้ ให้สัมภาษณ์ จากนั้นจึงน าข้อมูลกลับมาตรวจสอบกับ
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิทยานิพนธ์อีกครั้งหนึ่ง  
 
 



บทท่ี 4 

 

ผลการวิจัย  

 การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง 
พื้นที่กรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-Depth Interview)  
และศึกษาประวัติการท างานเฉพาะกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย ซึ่งผู้ วิจัย คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก 
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล (Inclusion Criteria)  
คือ ผู้ วิจัยน าเกณฑ์การคัดเลือกผู้ ให้ ข้อมูลที่ก าหนดข้ึน ให้แก่  ผู้บริหารโรงแรมขนาดกลาง  
พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารองค์กร  
กลุ่มฝ่ ายทรัพยากรบุคคล และกลุ่มบุคลากรเจนเนอเรช่ันวาย รวมทั้ งสิ้ นจ านวน 15 คน  
ในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้ค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้สัมภาษณ์ได้แสดง 
ความคิดเห็นได้เต็มที่ซึ่งน าเสนอข้อมูลในรูปแบบวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)   
ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังนี ้

1) เพื่อศึกษาปัญหาและหาสาเหตุการย้ายงานจากโรงแรมขนาดกลางไปสู่โรงแรมขนาดใหญ่
ของบุคลากรเจเนอเรช่ันวาย 

2) เพื่อสร้างแนวทางการรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง   
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
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4.1 พฤติกรรมการท างานของบุคลากรเจนเนอเรชั่นวาย 

ส าหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการท างานของบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจ
โรงแรมขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยสามารถแบ่งข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลักได้เป็น 2 ด้าน 
คือ พฤติกรรมการท างานของบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในมุมมองเชิงลบ และพฤติกรรมการท างาน
ของบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในมุมมองเชิงบวก  
 

4.1.1 พฤติกรรมการท างานเชิงลบของบุคลากรเจนเนอเรชั่นวาย 
จากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ  

โดยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารองค์กร กลุ่มฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
และกลุ่มบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น
จ านวน 15 คน ส าหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นค าถามในข้อนี้ของผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยสามารถ
แบ่งได้เป็น 5 ความคิดเห็นด้วยกัน คือ เจนเนอเรช่ันวายไม่เคารพผู้อาวุโส เปลี่ยนงานบ่อย มั่นใจใจ
ตัวเองสูง ชอบความท้าทาย และมองรายได้เป็นสิ่งส าคัญ ตามล าดับ ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลใน
แต่ละด้าน (ตารางที่ 4.1) ดังรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.1 ผลการสัมภาษณ์ข้อมูลพฤติกรรมการท างานเชิงลบของบุคลากรเจนเนอเรช่ันวาย 

พฤติกรรมเชิงลบ ผู้บริหารองค์กร ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

บุคลากร 
เจนเนอเรชั่นวาย 

รวม 

1. ไม่เคารพผู้อาวุโส 
2. เปลี่ยนงานบ่อย 
3. มั่นใจในตัวเองสูง 
4. ชอบความท้าทาย 
5. มองรายได้เป็นสิ่งส าคัญ 

A1, A2, A4, A5 
A1, A2, A3, A4 
A1, A3, A4 
A4 
A1 

B3, B5, B4 
B1, B2, B3, B5 
B1, B2, B4, B5, 
B2 
B2 

C1 
 
C1 
C5 
C5 

8 
8 
8 
3 
3 

 
4.1.1.1 ไม่เคารพผู้อาวุโส 

พฤติกรรมการท างานเชิงลบของบุคลากรเจนเนอเรช่ันวาย ผู้ให้ข้อมูลหลัก
บางส่วนได้ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ เจนเนอเรช่ันวายมีความเช่ือมั่น
ในความคิดของตัวเองและกล้าที่จะพูดในสิ่งที่พวกเขาคิดออกมาโดยอาจไม่ได้ค านึงถึงช่วงเวลาที่
เหมาะสมในการพูดประเด็นดังกล่าว พฤติกรรมเหล่านี้ของเจนเนอเรช่ันวายมาจากทัศนคติ 
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และความคิดที่แตกต่างกันของแต่ละช่วงวัย อีกทั้งยังเป็นเรื่องของวัฒนธรรมการเลี้ยงดูที่เจนเนอเรช่ัน
วายมักถูกเลี้ยงดูแบบตามใจ และเปิดกว้างทางความคิดมากกว่าเจนเนอเรช่ันที่ผ่านมา จากพฤติกรรม
ดังกล่าวส่งผลให้เจนเนอเรช่ันก่อนหน้าเจนเนอเรช่ันวาย ได้แก่ เบบี้บูมเมอร์ และเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์ 
รู้สึกว่าเจนเนอเรช่ันวายไม่ให้ความเคารพพวกเขา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการท างานร่วมกันต่อไปใน
อนาคต 
 

“ส าหรับเจนเนอเรช่ันวายเมื่อเราเป็นผู้อาวุโสไปตักเตือนไปสอนเขาก็จะไม่ค่อยฟัง ไม่เคารพ 
ซึ่งถามว่าผมซึ่งเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งถือไหม ก็ไม่นะ ส าหรับตัวเราเองก็พยายามท าความเข้าใจว่าคนรุ่น
ใหม่เขาเป็นแบบนี้ เขามีความคิดอย่างนี้ ไม่ใช่แค่คนรุ่นใหม่ที่ต้องปรับ เราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องปรับ 
เพื่อให้การท างานราบรื่น” A1 (สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2562) 

 
“เมื่อมีการท างานร่วมกันของคนหลากหลายวัยสิ่งที่ตามมาคือทัศนคติที่ไม่ตรงกัน จึงมัก 

เกิดข้อขัดแย้งตามมาเสมอ เจนวายเขามีความคิดเป็นของเขาเอง เขาคิดอะไรแล้วเขาพูดออกมา  
ไม่ค่อยเคารพผู้ใหญ่” B3 (สัมภาษณ์, 12 กรกฎาคม 2562) 

 
“เด็กวัยรุ่นยุคใหม่ที่เข้ามาท างานอย่างเจนวายไม่เคารพผู้ใหญ่ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเด็กพวกนี้

ถูกเลี้ยงแบบสปอย พ่อ แม่ คนเลี้ยงตามใจ ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับวัฒนธรรมแบบการเช่ือฟัง ที่ฟังอะไร
ก็เช่ือ เพราะฉะนั้นเขาก็กล้าถาม เราชอบนะเวลาที่เราบอก แนะน าแล้วเขาฟัง แต่บางคนเขาจะมี
ความมั่นใจในตัวเองสูงมากว่าสิ่งที่เขาคิดมันถูกแล้วเถียงเรา” B5 (สัมภาษณ์, 2 สิงหาคม 2562) 

 
แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายมีข้อโต้แย้งความคิดเห็น

ข้างต้น คือ เจนเนอเรช่ันวายมองว่าผู้ใหญ่ไม่เปิดรับความคิดของพวกเขา ส่วนหนึ่งมาจากช่วงวัย  
ที่แตกต่างกันเมื่อมีปัญหาในการท างานจึงมีแนวความคิดในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน ส่งผลให้  
เกิดความขัดแย้งตามมา ซึ่งผู้ใหญ่มักมองว่าเจนวายก้าวร้าว หรือหากเจนวายอยู่ในต าแหน่งที่สูงกว่า
และเป็นหัวหน้าผู้ที่มีอายุมากกว่าตนเอง เมื่อเจนวายมีการออกค าสั่ง หรือโต้แย้งในการท างาน  
จึงถูกมองว่าไม่เคารพผู้ใหญ่ เจนเนอเรช่ันวายจึงอยากให้ผู้ใหญ่มองและรับความคิดเห็นของพวกเขา
อย่างเปิดกว้าง 
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“อย่างบางคนมองว่าเราไม่เคารพผูใ้หญ่ เราอยากให้มองกว้างๆ เพราะเจนเนอเรช่ันเราเติบโต
รวดเร็ว ข้ึนไปอยู่จุดสูงสุดไว เราเป็นหัวหน้าผู้ใหญด่้วยต าแหน่งหน้าทีก่ารงานเราเปน็เจา้นายเราก็ต้อง
วางตัวให้เหมาะสม ตรงนี้เขาก็อาจมองว่าไม่เคารพเขา” C1  (สัมภาษณ์, 12 กรกฎาคม 2562) 

 
“เรามองว่าช่องว่างของวัยมันต่างกันมากท าให้คนแต่ละยุคมีนิสัยเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกัน  

เบบี้บูมเมอร์แบบหนึ่ง เจนเอ็กซ์แบบหนึ่ง และเราก็เป็นในแบบของเรา อยากให้เขาเปิดกว้างทาง
ความคิดและรับฟังเรามากกว่านี้ ถ้าผู้ใหญ่เขาตั้งป้อมไว้แล้วว่าเขาอาวุโสสิ่งที่ เขาคิดทุกอย่างจะ 
ต้องถูกต้องเสมอมันก็จะกลายเป็นก าแพงระหว่างวัย เมื่อเรามองว่ามันไม่ถูกต้องและโต้แย้ง  
ผลที่ตามมาคือเขามองว่าเราก้าวร้าวและไม่เคารพผู้ใหญ่” C4 (สัมภาษณ์, 1 สิงหาคม 2562) 

 
4.1.1.2 เปลี่ยนงานบ่อย 

พฤติกรรมการท างานเชิงลบของบุคลากรเจนเนอเรช่ันวาย ผู้ให้ข้อมูลหลัก
บางส่วนได้ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ เจนเนอเรช่ันวายมีพฤติกรรม
การเปลี่ ยนงานบ่อยจริ ง  แต่มี การแบ่ งเจน เนอเร ช่ันวายออก เป็น  2 ช่วง คือ คนท างาน 
เจนเนอเรช่ันวายตอนต้น และคนท างานเจนเนอเรช่ันวายตอนปลาย ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นว่า 
หากคนท างานเจนเนอเรช่ันวายตอนต้นใช้เวลาเปลี่ยนงานอย่างน้อย 2 – 3 ปี ในขณะที่คนท างาน 
เจนเนอเรช่ันวายตอนปลายใช้เวลาเปลีย่นงานอย่างน้อย 1 – 2 ป ีซึ่งนายจ้างมองว่าเป็นเรื่องปกติของ
คนกลุ่มนี้ที่ไม่มีความอดทนในการท างาน อีกทั้งเจนเนอเร ช่ันวายยังมีความต้องการที่จะเติบโต 
อย่างรวดเร็วทั้งในด้านต าแหน่งหน้าที่การงานที่สูงข้ึน เงินเดือนเพิ่มข้ึน มีประสบการณ์ในการท างานที่
หลากหลาย และสภาพแวดล้อมการท างานใหม่ๆ อีกทั้งปัจจัยที่ช่วยเข้ามาเสริมให้คนกลุ่มนี้เปลี่ยน  
งานบ่อย คือ เทคโนโลยีที่เป็นเรื่องถนัดของกลุ่มเจนเนอเรช่ันวายเพราะเทคโนโลยีช่วยให้คนเรา 
หางานง่ายข้ึนเพียงแค่ปลายนิ้วมือพวกเขาสามารถได้ข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจเรียบร้อยแล้ว 
จากลักษณะเหล่าน้ีของเจนเนอเรช่ันวายส่งผลให้เขามีพฤติกรรมเปลี่ยนงานบ่อย ซึ่งส่งผลกระทบ  
ต่อองค์กรที่ทุ่มเทเวลาและลงทุนในการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ แต่ประสิทธิภาพเหล่านั้น
ไม่ได้ถูกน าไปใช้กับองค์กรของเขา  

 
“พี่ว่าจริงๆ แล้วเราต้องแบ่งเจนวายเป็น 2 ช่วงนะ อย่างครึ่ง On Top คือ เขาค่อนข้าง

อนุรักษ์นิยมในการท างานและไม่ได้เปลี่ยนงานบ่อย ท างานค่อนข้างนานอย่างน้อย 2 ปี ถึง 3 ปี ส่วน
ใหญ่จะคิดเยอะว่าเพราะอะไร ท าไมต้องเปลี่ยน เปลี่ยนเพราะได้ต าแหน่งหน้าที่การงานเพิ่ม เงินเดือน 
หรือประสบการณ์เพิ่ม เขาจะได้อะไรถ้าเขาเปลี่ยนงาน แต่ถ้าเป็นเจนวายปลายๆ เขาก็จะอยู่ประมาณ
ปีเดียว เขาก็มีความรู้สึกว่าต้องย้ายแล้ว ไม่จ าเป็นต้องได้อะไรเพิ่ม แต่แค่อยากเปลี่ยนสภาพแวดล้อม



51 
 
เท่านั้น เขากล้าเสี่ยงที่จะออกไปเจออะไรใหม่ๆ และค่อนข้างต้องการการเติบโตที่ ค่อนข้างเร็ว  
ต้องการต าแหน่งหน้าที่การงานที่เติบโต ตรงนี้ให้ฉันไม่ได้ คนเก่าไม่ออก ฉันไปดีกว่า” A3 (สัมภาษณ์, 
12 กรกฎาคม 2562) 

 
“โรงแรมพี่มีพนักงานเข้าออกตลอด อาจเพราะโรงแรมของเราไม่ได้มีขนาดใหญ่มาก อย่างวัย

ประมาณเจนวายเขาเข้าๆ ออกๆ พี่ก็มองว่ามันเป็นเรื่องปกติส าหรับระยะเวลาในการท างานของคน
กลุ่มนี้ เจนวายไม่มีความอดทน เขาค่อนข้างจะไม่ค่อยมีตรงนี้ การที่เขาไม่มีความอดทนในการท างาน
และลาออกมันส่งผลกระทบกับการท างานกับเราแน่นอน เพราะเมื่อเราลงทุนในการสอนเขาไป  
หรือว่าเราทุ่มเทในการท างานไปแล้ว การที่จะเป็นคนที่มาใหม่ต้องใช้เวลาพอสมควรเหมือนกัน ”  
B2 (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2562) 

 
“ท าไมเจนวายเปลี่ยนงานบ่อย เพราะเด็กวัยรุ่นยุคใหม่มีข้อได้เปรียบตรงที่มีข้อมูลเยอะมาก 

เขาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันบน Social Media รวดเร็ว เขารู้ทันทีว่าที่ไหนบ้างที่รับสมัครงานในต าแหน่ง
ที่เขาสนใจ หรือโรงแรมไหน Service Charge สูง ขณะที่เขาก าลังท างานอยู่ในโรงแรมของเรา  
เขาก็อาจก าลังส่งอีเมล์สมัครงานโรงแรมอื่นอยู่ เรามองว่ามันเป็นเรื่ องปกติที่เขาจะมาลาออก  
ขอแค่เขาแจ้งเราล่วงหน้าก็พอ” B5 (สัมภาษณ์, 2 สิงหาคม 2562) 

 
เจนเนอเรช่ันวายยอมรับในประเด็นที่ว่าพวกเขามีพฤติกรรมการเปลี่ยน 

งานบ่อย แต่อย่างไรก็ตามพวกเขาได้ให้เหตุผลที่แตกต่างออกไปจากข้างต้น คือ การที่กลุ่มคน  
เจนเนอเรช่ันวายเปลี่ยนงานบ่อยไม่ใช่ว่าพวกเขาชอบการเปลี่ยนแปลง ไม่มีความอดทน หรือไม่
จงรักภักดีกับองค์กร แต่เพราะว่าพวกเขาอยู่ในวัยที่ก าลังเติบโตและไขว่ขว้าโอกาสที่จะไปสู่จุดสูงสุด
โดยเร็ว อีกทั้งพวกเขายังมองว่าระยะเวลาการท างาน 1-3 ปี ของคนท างานด้านโรงแรมเพียงพอแล้ว 
พวกเขาต้องการที่จะก้าวหน้า เติบโต และได้รับประสบการณ์การใหม่ๆ ในด้านขององค์กรก็ยังมองว่า
การที่เจนเนอเรช่ันวายอยู่กับองค์กรระยะเวลาประมาณ 2 ปี แล้วลาออกพวกเขารับได้ และมองว่า
เป็นโอกาสที่ดีที่พวกเขาจะได้เปิดรับคนที่มีไอเดียใหม่ๆ แก่องค์กร 

 
“ไม่มีใครชอบที่จะต้องเปลี่ยนงานบ่อย อย่างพี่เป็นเจนวายตอนปลายพี่ก็รู้สึกว่าเรามีอายุแล้ว

ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง แต่ส าหรับคนที่ เปลี่ยนงานบ่อยไม่อยากให้มองว่าเขาไม่จงรักภักดี  
หรือชอบการเปลี่ยนแปลง เพราะด้วยเนื้อหางานของเราคนโรงแรมมันเป็นงานที่ต้องเรียนรู้  
และเติบโตไปเรื่อยๆ สายโรงแรมท างานแต่ละที่ เฉลี่ยประมาณที่ละ 2 ปี ก็ถือว่าเยอะแล้ว”  
C1 (สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2562) 
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“เรายอมรับว่าเจนเราเปลี่ยนงานเยอะกว่าในเจนเนอเรช่ันที่ผ่านมา แต่มันเป็นวัยที่ก าลัง
เติบโต เรามองอนาคต และโอกาสที่เราต้องคว้าไว้เพื่อไปให้ถึงจุดสูงสุด ซึ่งแน่นอนจุดสูงสุดของคนเรา
ไม่เท่ากัน เรามองว่าทุกคนที่สิทธิที่จะเติบโตไม่รู้สึกว่ามันผิด หรือแย่อะไร” C3 (สัมภาษณ์, 12 
กรกฎาคม 2562) 

 
“ส าหรับตอนนี้เจนวายส่วนใหญ่ไม่ได้ลาออกจากงานบ่อยเหมือนเมื่อก่อนประมาณ 2 ปี  

แล้วออก ซึ่งตรงนี้เราก็รับได้ส าหรับวงจรตรงนี้ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของเขาด้วย บางทีมันก็เป็น
ข้อดีที่เราจะได้คนที่เขามีไอเดียใหม่ๆ เข้ามาท างานกับเรา” A3 (สัมภาษณ์, 12 กรกฎาคม 2562) 

 
4.1.1.3 มั่นใจในตัวเองสูง 

พฤติกรรมการท างานเชิงลบของบุคลากรเจนเนอเรช่ันวาย ผู้ให้ข้อมูลหลัก
บางส่วนได้ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ เจนเนอเรช่ันวายมีความเช่ือมั่น
ในตัวเองสูง พวกเขาตั้งเป้าหมายในชีวิต และลงมือท าในสิ่งที่พวกเขาวางแผนไว้ด้วยความมั่นใจ  
ผู้ให้ข้อมูลบางท่านได้ให้ข้อมูลเสริมถึงสาเหตุที่เด็กรุ่นใหม่มีความมั่นใจในตัวเองสูง เนื่องจากพวกเขา
เติบโตมากับการใช้สื่อโซเชียวมีเดียเด็กรุ่นใหม่ได้รับข้อมูลที่หลากหลายและเปิดรับวัฒนธรรมต่างๆ 
เข้ามา โดยเฉพาะวัฒนธรรมตะวันตกที่มักจะยอมรับคนที่กล้าแสดงออกเช่ือมั่นในตนเอง และมั่นใจ
กับความสามารถนั้นๆ ของตัวเอง แต่อย่างไรก็ตามมีผู้ให้ข้อมูลเสริมว่า แม้เจนเนอเรช่ันวายจะมี 
ความเช่ือมั่นใจในตัวเองสูงแค่ไหนก็เป็นเพียงลักษณะส่วนบุคคล หากไม่กระทบกับการท างาน  
หรือท างานได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จก็เพียงพอแล้ว 

 
“เด็กรุ่นใหม่มีความมั่นใจในตัวเองสูง เขาต้ังเปา้หมายในการท างานตั้งแต่เขามาเริ่มท างานกับ

เราเงิน ความส าเร็จ ความก้าวหน้า อะไรก็แล้วแต่ การที่เขามั่นใจในตัวเองมากเกินไป เมื่อเขาไม่ได้
ตามเป้าหมายที่เขาหวังไว้ เขาก็ลาออกทันที” A2 (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2562) 

 
“เจนวายเป็นคนที่มีความเช่ือมั่นในตัวเองสูง เขาจะมั่นใจในสิ่ งที่ เขาท าว่าถูกต้อง  

และจะลงมือท าโดยไม่สนใจฟังคนอื่น อย่างเราเป็นผู้อาวุโสไปตักเตือนไปสอนเขาก็จะไม่ค่อยฟัง”  
A1 (สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2562) 
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“โดยส่วนตัวแล้วมองว่าเจนวายมีความเป็นปัจเจกสูงข้ึนกว่าเจนก่อนหน้านี้ เพราะเขารับเอา
สิ่งต่างๆ มากมายเข้าไปในชีวิต เขาเติบโตมากับวัฒนธรรมตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามาและพวกเขาเสพย์
เข้าไปผ่านทางโซเชียวมีเดีย และบางครั้งการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่พยายามให้ลูกมีความมั่นใจในตัวเอง 
กล้าแสดงออก เขาเลยมีความเช่ือมั่นตนเองค่อนข้างสูง ถามว่าการที่คนเราเช่ือมั่นในตนเองมันดีไหม 
มันดีแต่มันต้องพอเหมาะและรับฟังคนอื่นบ้าง” A4 (สัมภาษณ์, 1 สิงหาคม 2562) 

 
“เจนเนอเรช่ันวายมีความมั่นใจในตัวเองมากเกินไป เมื่อเขาลงมือท าอะไร เขามองว่าสิ่งที่เขา

ท ามัน 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ส าหรับเราในสายตาเรามันอาจจะยังไม่ถึง ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้มองลักษณะ
นิสัยว่าเขาเป็นยังไง แต่เรามองภาพรวมในการท างานว่างานที่เขาได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพ
เรียบร้อยแค่ไหนเท่านั้นเอง” B1 (สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2562) 

 
4.1.1.4 ชอบความท้าทาย 

พฤติกรรมการท างานเชิงลบของบุคลากรเจนเนอเรช่ันวาย ผู้ให้ข้อมูลหลัก
บางส่วนได้ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ เจนเนอเรช่ันวายมีพฤติกรรม
ชอบความท้าทาย พวกเขาชอบทดลองท าสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ งานที่พวกเขาท าต้องใหม่น่าเบื่อ มีสิ่งใหม่
ให้พวกเขาได้คิดและท าตลอดเวลา โดยจะต้องให้พวกเขามีโอกาสคิดและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
แต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมชอบความท้าทายของเจนเนอเรช่ันวายก็ส่งผลกระทบให้แก่ผู้บริหาร  
หรือหัวหน้าที่ต้องมอบหมายงานให้กับคนกลุ่มนี้ เนื่องจากงานของโรงแรมขนาดกลางไม่ได้มี  
ความหลากหลายมากนักเหมือนโรงแรมขนาดใหญ่ 

 
“คนเจนวายชอบงานที่แปลกใหม่ท้าทาย เจนวายตอนต้นที่ผ่านประสบการณ์การท างานมา

ระดับหนึ่งจะเริ่มมองหาความท้าทายใหม่ๆ หากงานที่ท าเริ่มย่ าอยู่กับที่ คนกลุ่มนี้จะเริ่มเบื่อและมอง
หาอะไรใหม่ที่ให้โอกาสเขาได้พบเจอกับความท้าทายที่เขาต้องการ ส่วนเจนวายตอนกลางที่เพิ่งเป็น
น้องใหม่ไฟแรง เขาจะรู้สึกสนุกเมื่อได้รับมอบหมายงานที่หลากหลาย ได้สลับไปท านั่นท านี่  
หรือท างานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน” A4 (สัมภาษณ์, 1 สิงหาคม 2562) 
 

“เจนวายเขามักมองหาแต่งานที่เต็มไปด้วยความท้าทาย ถ้าไม่สนุกกับงานเมื่อไหร่ ก็พร้อม
ทันที บางที่มันก็เป็นเรือ่งยากส าหรับหัวหน้าแบบเรานะที่ต้องคอยหาอะไรใหม่มาให้เขาท าอยู่เรื่อยๆ” 
C5 (สัมภาษณ์, 2 สิงหาคม 2562) 
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4.1.1.5 มองรายได้เป็นสิ่งส าคัญ 
พฤติกรรมการท างานเชิงลบของบุคลากรเจนเนอเรช่ันวาย ผู้ให้ข้อมูลหลัก

บางส่วนได้ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ  เจนเนอเร ช่ันวายมี 
ความคาดหวังในเรื่องของการประสบความส าเร็จ โดยมีรายได้จากอาชีพเป็นตัวช้ีวัดมากกว่าบุคลากร
ในเจนเนอเรช่ันก่อนหน้าพวกเขา เนื่องจากบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายมีโอกาสพบเห็นเรื่องราวในชีวิต
ของผู้อื่นในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นการอวดอ้าง หรือแสดงให้เห็นสิ่งที่มีและได้มา  
เช่น การโพสต์อวดอ้างรถใหม่ บ้านใหม่ และชีวิตที่หรูหรา ส่งผลให้กลุ่มเห็นเจนเนอเรช่ันวายมี  
ความคาดหวังเพิ่มข้ึนของรายได้จากการท างาน 

 
“คนเจนวายเขาเสพย์สื่อเยอะ เขาได้รับความกดดันมาจากใน Social นั่นแหละ เขามองเห็น

ว่าคนรอบข้าง หรือเพื่อนมีอะไรแล้วบ้าง ประสบความส าเร็จไปถึงไหนแล้ว เขาก็ต้องอยากประสบ
ความส าเร็จแบบคนรอบข้าง เงินก็เป็นสิ่งที่จะท าให้เขาได้รับการยอมรับ เพราะฉะนั้นพี่มองว่าคนวัยน้ี
มองเงินเป็นเรื่องส าคัญ” C5 (สัมภาษณ์, 2 สิงหาคม 2562) 

 
โดยสรุปแล้วประเด็นค าถามในเรื่องพฤติกรรมการท างานเชิงลบของ

บุคลากรเจนเนอเรช่ันวาย ผู้วิจัยสามารถแบ่งค าตอบของผู้ให้ข้อมูลได้  5 ความคิดเห็น พบว่า  
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ได้ให้ความคิดเห็น อันดับแรก คือ เจนเนอเรช่ันวายมีลักษณะการท างานที่ไม่
เคารพผู้อาวุโส เนื่องจากความคิดและทัศนคติที่แตกต่างกันของแต่ละเจนเนอเรช่ันในโรงแรมส่งผลให้
เกิดความขัดแย้งในการท างาน เจนเนอเรช่ันวายมีลักษณะเปลี่ยนงานบ่อย เนื่องจากเจนเนอเรช่ันวาย
มีความต้องการที่จะเติบโตก้าวหน้าอย่างรวดเร็วหากคนกลุ่มนี้มองว่าพวกเขาไม่สามารถเติบโตได้
อย่างที่พวกเขาคาดการณ์ไว้ พวกเขาก็พร้อมจะเปลี่ยน หรือย้ายงาน และเจนเนอเรช่ันวายมีความ
เช่ือมั่นในตัวเองสูง ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นสง่ผลกระทบต่อการท างานร่วมกันเป็นทมี รองลงมา 
คือ เจนเนอเรช่ันวายมีลักษณะการท างานชอบความท้าทายส่งผลให้หัวหน้าและผู้บริหารต้องมีการ
บริหารจัดการและมอบหมายงานที่น่าสนใจและท้าทายความสามารถแก่พวกเขาเสมอ  และอันดับ
สุดท้าย คือ เจนเนอเรช่ันวายมีลักษณะการท างานมองรายได้เป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจากพวกเขามองว่า
รายได้จากอาชีพเป็นตัวช้ีวัดความส าเร็จมากกว่าตัวบุคลากร 
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4.1.2 พฤติกรรมการท างานเชิงบวกของบุคลากรเจนเนอเรชั่นวาย 
จากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ  

โดยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารองค์กร กลุ่มฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
และกลุ่มบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น
จ านวน 15 คน ส าหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นค าถามในข้อนี้ของผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยสามารถ
แบ่งได้เป็น 4 ความคิดเห็นด้วยกัน คือ เจนเนอเรช่ันวายมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเก่งกว่า
เจนเนอเรช่ันก่อนหน้าพวกเขา มีความกระตือรือร้นในการท างาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าคิด
กล้าแสดงออก และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี  ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูล
ในแต่ละด้าน (ตารางที่ 4.2) ดังรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.2 ผลการสัมภาษณ์ข้อมูลพฤติกรรมการท างานเชิงบวกของบุคลากรเจนเนอเรช่ันวาย 

พฤติกรรมเชิงบวก ผู้บริหารองค์กร 
ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล 
บุคลากร 

เจนเนอเรชั่นวาย 
รวม 

1. ใช้เทคโนโลยีเก่ง 
 
2. กระตือรือร้นในการ 
ท างาน 
3. มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ 
4. ปรับตัวเข้ากับ 
สภาพแวดล้อมได้อย่าง 
รวดเร็ว 

A1, A2, A3, A4, 
A5,  
A1, A3 
 
A1, A2, A3, A5  
 
A1, A2, A3, A4 

B1, B2, B3, B4 
 
B2, B3, B4 
 
B1, B3, B4, B5 
 
B2, B3 

C4 
 
C1, C3, C4, C5 
 
 
 
C3 

10 
 
9 
 
8 
 
7 

 
4.1.2.1 ใช้เทคโนโลยีเก่ง 

พฤติกรรมการท างานเชิงบวกของบคุลากรเจนเนอเรช่ันวาย ผู้ให้ข้อมูลหลัก
บางส่วนได้ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ  ในปัจจุบันธุรกิจโรงแรม 
ได้ถูกพัฒนาน าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการท างานเพิ่มมากข้ึน ส าหรับคนกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย 
ที่เติบโตข้ึนมาพร้อมกับเทคโนโลยี พวกเขาจึงมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเข้าใจ 
รวดเร็ว และฉับไวมากกว่าคนรุ่นเก่า อีกทั้งพวกเขามีความเข้าใจถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ 
ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากพวกเขาใช้มันอยู่ตลอดเวลา ผู้ให้ข้อมูล 
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หลายท่านได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมถึงข้อมูลและแนวคิดใหม่ๆที่เจนเนอเรช่ันวายน ามาเสนอเป็น
ประโยชน์ส าหรับองค์กรเพื่อน ามาใช้พัฒนาองค์กรให้ให้ทันสมัยและก้าวทันโลก แต่อย่างไรก็ตาม  
ผู้ให้ ข้อมูลบางท่านมีความคิดเห็นว่าเจนเนอเรช่ันวายมีพฤติกรรมใช้เทคโนโล ยีมากเกินไป  
ซึ่งในบางครั้งอยู่ในเวลาปฏิบัติงานอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างาน และท าให้ท างาน  
ได้ช้าลง 
 

“เจนวายเขาเกิดและเติบโตมาในยุคดิจิตอล เขาค้นหาอะไรที่มันแปลกใหม่ที่มันทันสมัย
ตลอดเวลา เขาเอาแนวคิดของเขามาเสนอเสมอๆ เขามีมุมมองที่ทันสมัยซึ่งมันก็เป็นผลดีของเราที่จะ
ได้อะไรใหม่ๆ มาปรับใช้กับโรงแรมของเราให้ทันคนอื่นเขา” B2 (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2562) 

 
“สมัยนี้มันมีเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในโรงแรมมากข้ึน อย่างพวกการจองห้องพักออนไลน์  

แขกเช็คอินหรือเช็คเอาท์ผ่านมือถือมันสามารถช่วยลดข้ันตอน ลดเวลาในการเช็คอินเช็คเอาท์  
และช่วยลด cost เรื่องพนักงานลงไป มันก็จ าเป็นว่าต้องเป็นคนรุ่นใหม่ที่ จะท างานตรงนี้  
เพราะส าหรับเจนเนอเรช่ันวายที่ เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี  พวกเขาสามารถใช้เทคโนโลยี 
ได้อย่างเข้าใจ รวดเร็ว และฉับไวมากกว่าคนรุ่นเก่า” A1 (สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2562) 
 

“เราต้องยอมรับเรื่องหนึ่งว่าเจนวายใช้เทคโนโลยีเก่งกว่าเจนที่ผ่านมา เขาเข้าใจอะไรง่าย 
เข้าใจไว โรงแรมของเราน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานหลายส่วน พวกเขาก็ท าได้ดี พวกเขา
เสพย์สื่อเยอะมีแนวคิดที่แปลกใหม่ เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน ท าให้บริษัทปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลก
ได้ง่ายย่ิงข้ึน” A4 (สัมภาษณ์, 1 สิงหาคม 2562) 

 
“พนักงานของเราส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเจนวาย พวกเขารอบรู้ เขาเก่งเทคโนโลยีและเรียนรู้เร็ว 

ใช้งาน Social Media ได้ดี สื่อสารระหว่างกันเร็ว กระจายข่าวสารได้เร็ว  โรงแรมของเราไม่ได้
เคร่งครัดเรื่องกฎการใช้มือถือเราคิดว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเวลาไหนเหมาะไม่เหมาะ บางครั้งเขาก็ใช้
เทคโนโลยีมากเกินไป จนไม่โฟกัสกับงานที่ท าอยู่ มันก็เกิดผลกระทบตามมา” C3 (สัมภาษณ์ ,  
12 กรกฎาคม 2562) 
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4.1.2.2 กระตือรือร้นในการท างาน 
พฤติกรรมการท างานเชิงบวกของบคุลากรเจนเนอเรช่ันวาย ผู้ให้ข้อมูลหลัก

บางส่วนได้ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ  เจนเนอเร ช่ันวายมี 
ความกระตือรือร้นในการท างาน มีศักยภาพ และท างานที่ได้รับมอบหมายเสร็จอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ท างานด้วยวิธีการที่พวกเขาเลือกเองพวกเขายิ่งมี 
ความกระตือรือร้นเพิ่มมากยิ่งข้ึนที่จะพิสูจน์ผลงานของพวกเขาให้คนอื่นได้รับรู้  
 

“คนวัยน้ีเขามีความกระตือรือร้น ความคิดความอ่านเขาไวมาก ถามไวตอบไว ไม่ค่อยคิดเยอะ
เหมือนคนรุ่นเก่า เวลาที่มอบหมายงานให้เขาท าสั่งเสร็จไวมาก” A1 (สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2562) 
 

“กลุ่มคนรุ่นน้ีมักมีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมาก มีพลังในตัวเองสูงมีศักยภาพ คนหนุ่มสาว
มีไฟการท างานสูง สมัยนี้การแข่งขันกันสูงกว่าที่คนๆ หนึ่งจะสามารถเรียนจบมาได้ไม่ใช่เรื่องง่าย”  
B2 (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2562) 

 
“เวลาเรามอบหมายงานให้เจนวายให้เขาท าอะไร เราเปิดโอกาสให้เขาได้คิด วิธีการท างาน

ด้วยตัวเขาเอง เขาจะค่อนข้างจะกระตือรือร้นและเต็มที่กับการท างานนั้นๆ และท าไวเสร็จไวมาก” 
A2 (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2562) 
 

“เรามีความกระตือรือร้นมากกว่าคนรุ่นเก่า เราท างานไว มีความกระตือรือร้นที่จะท างานให้
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เราไม่ย่อท้อต่อทุกปัญหาและอุปสรรคในการท างาน” C3 (สัมภาษณ์ ,  
12 กรกฎาคม 2562) 

 
4.1.2.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

พฤติกรรมการท างานเชิงบวกของบคุลากรเจนเนอเรช่ันวาย ผู้ให้ข้อมูลหลัก
บางส่วนได้ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องเปน็ไปในแนวทางเดียวกัน คือ เจนเนอเรช่ันวายเป็นกลุ่มคนที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ พวกเขาพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ และน าเสนอแนวคิดใหม่ๆ เหล่าน้ันให้เป็นประโยชน์
ต่อองค์กร ซึ่งส าหรับเจ้าของกิจการ หรือหัวหน้าของเจนเนอเรช่ันวายยินดีรับฟังและมองว่าสิ่งนี้เป็น
สิ่งที่ดีที่ช่วยให้โรงแรมได้พัฒนาสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ 
 

“เจนวายมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่วนหนึ่งที่ เราชอบท างานกับคนวัยนี้ เพราะวัยเรา
ใกล้ เคียงกันและเขาชอบแชร์ไอเดียใหม่ๆ กับเรา เขากล้าพูด กล้าน าเสนอ ถ้าเราพิจารณา 
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และน ามาใช้ให้ เป็นประโยชน์ต่อ โรงแรมจะเอื้ อให้ โรงแรมมีการพัฒนาสิ่ งใหม่ๆ  อยู่ เสมอ  
และมีทางเลือกในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย” B5 (สัมภาษณ์, 1 สิงหาคม 2562) 
 

“เจนเนอเรช่ันวายเขาเปิดรับสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาและเขากล้าที่จะแสดงออกถึงความคิด
สร้างสรรค์อะไรใหม่ๆ มาให้เราแปลกใจตลอด” B4 (สัมภาษณ์, 12 กรกฎาคม 2562) 

 
“เจนวายชอบกล้าแสดงความคิดเห็นสรา้งแนวทางใหม่ๆ ให้กับองค์กร แนวคิดของเขาอาจจะ

เป็นไปได้ หรือเป็นไปได้บ้าง ในฐานะที่เราเป็น HR เราก็ต้องรับฟังมุมมองเขา B1 (สัมภาษณ์, 23 
มีนาคม 2562) 

 
4.1.2.4 ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว 

พฤติกรรมการท างานเชิงบวกของบคุลากรเจนเนอเรช่ันวาย ผู้ให้ข้อมูลหลัก
บางส่วนได้ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ  เจนเนอเร ช่ันวายมี
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม เมื่อพวกเขาเข้ามาร่วมเป็นส่วนในองค์กรพวกเขา
สามารปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนร่วมงาน และรูปแบบการท างานได้เป็นอย่างดี ซึ่งช่วยลด
ความขัดแย้งในองค์กรและส่งเสริมให้บรรยากาศในการท างานดีข้ึน 

 
“เจนวายเขาปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ เก่ง อย่างน้องๆ บางคนที่มาเริ่มงานได้

สัปดาห์เดียวเขารู้แล้วว่าเขาจะเข้าหาคนอื่นๆ ยังไง รูปแบบการท างานที่นี่เป็นยังไงเขาเรียนรู้ไวมาก 
ผมมองว่านี่เป็นข้อดีของคนท างานมันช่วยลดความขัดแย้งในที่ท างานได้ดี ” B2 (สัมภาษณ์ ,  
5 เมษายน 2562)  
 

“ผมคิดว่าตอนนี้ช่วงอายุของเจนวายที่กล่าวถึงก็ถือว่าเป็นส่วนใหญ่ในองค์กรการท างาน
ค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันไม่มีปัญหา อาจมีบ้างที่ทัศนะคติไม่ตรงกับคนเก่าๆ แต่เขาก็สามารถปรับ
จูนไดไ้วมันท าให้การท างานของวัยเราก็เขาเข้ากันได้ ไม่เหมือนเจนซีเขาจะมีแนวคิดของเขาที่ค่อนข้าง
ชัดเจนมากและไม่ค่อยมีความอดทนมากกว่าเจนวาย” B3 (สัมภาษณ์, 12 กรกฎาคม 2562) 
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โดยสรุปแล้วประเด็นค าถามในเรื่องพฤติกรรมการท างานเชิงบวกของบุคลากร 
เจนเนอเรช่ันวาย ผู้วิจัยสามารถแบ่งค าตอบของผู้ให้ข้อมูลได้ 4 ความคิดเห็น พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วน
ใหญ่ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการท างานเชิงบวกของบุคลากรเจนเนอเรช่ันวาย อันดับแรก 
คือ เจนเนอเรช่ันวายสามารถใช้เทคโนโลยีได้ดีกว่าเจนเนอเรช่ันก่อนหน้าพวกเขา เนื่องจากคนกลุ่มนี้ 
เกิดและเติบโตมาพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รองลงมา คือ เจนเนอเรช่ันวายมี 
ความกระตือรือร้นในการท างานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ท างานด้วยวิธีการที่
พวกเขาเลือกเอง ถัดมา คือ เจนเนอเรช่ันวายมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พวกเขามักมีแนวคิดใหม่ๆ  
ในการท างาน และอันดับสุดท้าย คือ เจนเนอเรช่ันวายสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่าง
รวดเร็ว 
 

4.2 บทบาทของกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวายในธุรกิจโรงแรม 

 ส าหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นค าถามในข้อนี้ของผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่  ผู้บริหาร
องค์กร ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล และบุคลากรเจนเนอเร ช่ันวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง  
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักได้ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ทั้งหมด 15 คน คือ กลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายเข้ามามีบทบาทกับธุรกิจโรงแรมเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
แต่มีบทบาทในระดับปฏิบัติการทั่วไปเท่านั้น เพราะเจนเนอเรช่ันก่อนหน้า หรือเจเนอเรช่ันเอ็กซ์ยังคง
มีบทบาทในระดับสั่งการอยู่ในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามผู้ให้ข้อมูลได้ให้ความคิดเห็น ว่าในอนาคต 
เจนเนอเรช่ันวายจะเข้ามามีบทบาทที่ส าคัญและเติบโต เพื่อก้าวสู่ระดับผู้น าขององค์กรต่อไปใน
อนาคตอันใกล้ เนื่องจากในปัจจุบันโรงแรมหลายแห่งน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน  
และแก้ไขปัญหา ซึ่งส าหรับเจนเนอเรช่ันวายที่เกิดและเติบโตข้ึนมาพรอ้มกับเทคโนโลยี ประชากรกลุ่ม
นี้จึงมีทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมากกว่าเจนเนอเรช่ันอื่นที่ เกิดและเติบโตมาก่อน   
อีกทั้งเจนเนอเรช่ันวายยังพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ และมีการปรับตัวในการท างานได้อย่างรวดเร็วกว่า
เจนเนอเรช่ันก่อนหน้าอย่างเบบี้บูมเมอร์และเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์ ดังนี้ 
 

“พนักงานเจนเนอเรช่ันวายเข้ามามีบทบาทมากข้ึน มันเป็นวัฏจักรน่ะยังไงคนรุ่นเก่าต้องออก 
คนใหม่ เข้ามา แต่คนรุ่นใหม่จะเข้ามาพร้อมเทคโนโลยี เพราะโรงแรมสมัยนี้น าเทคโนโลยี  
เข้ามาเกี่ยวข้อง คนรุ่นใหม่ก็จะมีความถนัดในงานด้านนี้มากกว่า การบริการมันอาจจะไม่ใช่เรื่อง
จ าเปน็ในอนาคต ทุกวันน้ีพนักงานมีจ านวนน้อยลง” A1 (สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2562) 
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“เจนวายเข้ามามีบทบทาท แต่ไม่ทั้งหมดเพราะที่นี่ก็ยังมีผู้ใหญ่ประมาณเจนเอ็กซ์อยู่
พอสมควร เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าก าลังขับเคลื่อนหลักเป็นใครก็เป็นรุ่นพี่อย่างตัวดิฉันมากกว่า เราจะ
เป็นเหมือนโบรคเกอร์ ระดับสั่งการ ส่วนเจนวายมีส่วนขับเคลื่อน แต่เป็นเพียงระดับปฏิบัติการ”  
B1 (สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2562) 
 

“เข้ามามีบทบาทเยอะนะ เรามีบทบาทที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรได้มากกว่าเจนอื่นๆ เพราะเรา
รู้สึกว่าเจนเอ็ กซ์  หรือ เจนก่อนหน้าเราเขาไม่ ค่อยเปิดกว้างทางความคิดเท่ าไร ท างานใน 
รูปแบบเดิมๆ ไม่เปิดรับอะไรใหม่ แต่ในกรณีของเจนวายเราค่อนข้างปรับเปลี่ยนพลิกแพลงทุกอย่าง
ตามสมควร และท างานได้รวดเร็วมากกว่า” C3 (สัมภาษณ์, 12 กรกฎาคม 2562) 

 
โดยสรุปแล้วประเด็นค าถามในเรื่องกลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายเข้ามามีบทบาทกับธุรกิจโรงแรม

อย่างไรบ้างในปัจจุบัน พบว่า ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดได้ให้ความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน คือ 
กลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายก าลังเข้ามามีบทบาทกับธุรกิจโรงแรมเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง และก าลังเข้า
มาทดแทนทรัพยากรบุคคลก่อนหน้าเจนเนอเรช่ันวาย ได้แก่ เบบี้บูมเมอร์ส และเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์  
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4.3 สาเหตุที่ส่งผลให้บุคลากรเจนเนอเรชั่นวายในโรงแรมขนาดกลางนิยมย้ายไป
ท างานในโรงแรมที่มีขนาดใหญ่ขึ้น 

 จากการเก็บข้อมูล เชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ เชิงลึกกับผู้ ที่ มีส่ วนเกี่ ยวข้องกับ  
โดยสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารองค์กร กลุ่มฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
และกลุ่มบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 15 คน 
โดยแต่ละกลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้ให้ความคิดเห็นและล าดับความส าคัญของสาเหตุที่ส่งผลให้บุคลากร 
เจนเนอเรช่ันวายในโรงแรมขนาดกลางนิยมย้ายไปท างานในโรงแรมที่มีขนาดใหญ่ข้ึนแตกต่างกัน  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

4.3.1 ความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรเกี่ยวกับสาเหตุท่ีส่งผลให้บุคลากรเจนเนอเรชั่น  
วายในโรงแรมขนาดกลางนิยมย้ายไปท างานในโรงแรมท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้น 
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรของโรงแรมขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร  

ได้ให้ความคิดเห็นว่ากลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายในโรงแรมขนาดกลางนิยมย้ายไปท างานในโรงแรม 
ที่มีขนาดใหญ่ ข้ึน เนื่องจากกลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายมีความต้องการสวัสดิการที่หลากหลาย 
เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ความต้องการค่าตอบแทนที่สูงข้ึนและความต้องการภาพลักษณ์ 
ขององค์กรที่ส่งเสริมตนเอง และล าดับสุดท้าย คือ ความต้องการความก้าวหน้าและความต้องการ
สภาพแวดล้อมการท างานดีกว่า แสดงให้จากตารางที่ 4.3 
 
ตารางที่ 4.3 ความคิดเห็นของกลุ่มผู้บรหิารองค์กรเกี่ยวกับสาเหตุที่สง่ผลใหบุ้คลากรเจนเนอเรช่ันวาย

ในโรงแรมขนาดกลางนิยมย้ายไปท างานในโรงแรมที่มีขนาดใหญ่ข้ึน 

สาเหต ุ ผู้บริหารองค์กร รวม 
1. ความต้องการสวัสดิการที่หลากหลาย 
2. ความต้องการค่าตอบแทนที่สงูข้ึน 
3. ความต้องการภาพลักษณ์ขององค์กรทีส่่งเสริมตนเอง 
4. ความต้องการความก้าวหน้า 
5. ความต้องการสภาพแวดล้อมการท างานดีกว่า 

A1, A2, A4 
A2, A4 
A1, A4 
A3 
A3 

3 
2 
2 
1 
1 
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4.3.2 ความคิดเห็นของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับสาเหตุท่ีส่งผลให้บุคลากรเจน 
เนอเรชั่นวายในโรงแรมขนาดกลางนิยมย้ายไปท างานในโรงแรมท่ีมีขนาดใหญ่
ขึ้น 
จากการสั มภาษณ์ ฝ่ ายท รัพ ยากรบุ คคลของโรงแรมขนาดกลาง พื้ นที่

กรุงเทพมหานครได้ให้ความคิดเห็นว่ากลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายในโรงแรมขนาดกลางนิยมย้ายไป
ท างานในโรงแรมที่มีขนาดใหญ่ข้ึน เนื่องจากกลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายมีความต้องการค่าตอบแทนที่
สูงข้ึนเป็นอันดับแรก ล าดับที่  2 คือ ความต้องการความก้าวหน้า ล าดับที่  3 คือ ความต้องการ
สภาพแวดล้อมการท างานดีกว่า และล าดับสุดท้าย คือ ความต้องการสวัสดิการที่หลากหลาย 
และความต้องการภาพลักษณ์ขององค์กรที่ส่งเสริมตนเอง ซึ่งแสดงให้จากตารางที่ 4.4 
 
ตารางที่ 4.4 ความคิดเห็นของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับสาเหตุที่สง่ผลใหบุ้คลากรเจนเนอเรช่ันวาย

ในโรงแรมขนาดกลางนิยมย้ายไปท างานในโรงแรมที่มีขนาดใหญ่ข้ึน 

สาเหต ุ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวม 
1. ความต้องการค่าตอบแทนที่สงูข้ึน 
2. ความต้องการความก้าวหน้า 
3. ความต้องการสภาพแวดล้อมการท างานดีกว่า 
4. ความต้องการสวัสดิการที่หลากหลาย 
5. ความต้องการภาพลักษณ์ขององค์กรทีส่่งเสริมตนเอง 

B1, B2, B3, B4, B5 
B1, B3, B4 
B1, B3 
B3 
B1 

5 
3 
2 
1 
1 

 
4.3.3 ความคิดเห็นของเจนเนอเรชั่นวายเกี่ยวกับสาเหตุท่ีส่งผลให้บุคลากรเจนเนอ

เรชั่นวายในโรงแรมขนาดกลางนิยมย้ายไปท างานในโรงแรมท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้น 
จากการสั มภาษณ์ ฝ่ ายท รัพ ยากรบุ คคลของโรงแรมขนาดกลาง พื้ นที่

กรุงเทพมหานครได้ให้ความคิดเห็นว่ากลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายในโรงแรมขนาดกลางนิยมย้ายไป
ท างานในโรงแรมที่มีขนาดใหญ่ข้ึน เนื่องจากกลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายมีความต้องการค่าตอบแทนที่
สูงข้ึนเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ความต้องการความก้าวหน้า ต้องการสภาพแวดล้อมการท างาน
ดีกว่า และความต้องการภาพลักษณ์ขององค์กรที่ส่งเสริมตนเอง ล าดับสุดท้าย คือ ความต้องการ
สวัสดิการที่หลากหลาย ซึ่งแสดงให้เห็นจากตารางที่ 4.5 
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ตารางที่ 4.5 ความคิดเห็นของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับสาเหตุที่สง่ผลใหบุ้คลากรเจนเนอเรช่ันวาย

ในโรงแรมขนาดกลางนิยมย้ายไปท างานในโรงแรมที่มีขนาดใหญ่ข้ึน 

สาเหต ุ
บุคลากร 

เจนเนอเรชั่นวาย 
รวม 

1. ความต้องการค่าตอบแทนที่สงูข้ึน 
2. ความต้องการความก้าวหน้า 
3. ความต้องการสภาพแวดล้อมการท างานดีกว่า 
4. ความต้องการภาพลักษณ์ขององค์กรทีส่่งเสริมตนเอง 
5. ความต้องการสวัสดิการที่หลากหลาย 

C1, C3, C5, 
C1, C3,  
C2, C4 
C1, C3 
C5 

3 
2 
2 
2 
1 

 
4.3.4 สรุปสาเหตุท่ีส่งผลให้บุคลากรเจนเนอเรชั่นวายในโรงแรมขนาดกลางนิยมย้ายไป

ท างานในโรงแรมท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้น 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารองค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

และบุคลากรเจนเนอเร ช่ันวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า  
สาเหตุที่ส่งผลให้บุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลางนิยมย้ายไปท างานในโรงแรม 
ที่มีขนาดใหญ่ข้ึน มีการล าดับความส าคัญของความต้องการของกลุม่คนเจนเนอเรช่ันวายที่แตกต่างกัน 
โดยผู้บริหารองค์กรให้ความคิดเห็นว่ากลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายมีความต้องการสวัสดิการหลากหลาย 
แต่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายให้ความคิดเห็นว่ากลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวาย  
มีความต้องการค่าตอบแทนที่สูงข้ึนไปในทิศทางเดียวกัน  

ล าดับที่ต่อมาผู้บริหารองค์กรได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุที่ส่งผลให้บุคลากร 
เจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลางนิยมย้ายไปท างานในโรงแรมที่มีขนาดใหญ่ ข้ึน  
เนื่องจากมีความต้องการค่าตอบแทนที่สงูข้ึนและความต้องการภาพลกัษณ์ขององค์กรทีส่่งเสริมตนเอง 
ทั้งนี้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีความคิดเห็นที่ต่างจากผู้บริหารองค์กรว่าเจนเนอเรช่ันวายมีความต้องการ
ความก้าวหน้า แต่อย่างไรก็ตามค าตอบของผู้บริหารองค์กรและฝ่ายทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับ
ความคิดเห็นผู้ให้ข้อมูลกลุ่มเจนเนอเรช่ันวายที่ให้ความคิดเห็นว่าพวกเขามีความต้องการภาพลักษณ์
ขององค์กรที่ส่งเสริมตนเอง ต้องการความต้องการความก้าวหน้า อีกทั้งยังต้องการสภาพแวดล้อม 
การท างานที่ด ี

และล าดับสุดท้ายผู้บริหารองค์กรได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุที่ส่งผลให้
บุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลางนิยมย้ายไปท างานในโรงแรมที่มีขนาดใหญ่ข้ึน  
เนื่องจากความต้องการความก้าวหน้าและความต้องการสภาพแวดล้อมการท างานดีกว่า  
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แต่อย่างไรก็ตามฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายได้ให้ความคิดเห็นว่ากลุ่มคน 
เจนเนอเรช่ันวายมีความต้องการสวัสดิการที่หลากหลายไปในทิศทางเดียวกัน จากการให้ข้อมูลที่
เหมือนกันถึง 2 ความต้องการข้างต้น ผู้ วิจัยจึงได้ ศึกษาข้อมูลของคนสองกลุ่มเพิ่มเติม คือ  
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย จึงพบว่าอายุของคนทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่อยู่ในช่วง
เจนเนอเรช่ันวายส่งผลให้พวกเขามีแนวความคิดและความต้องการไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งแสดงให้
เห็นจากตารางที่ 4.6 

 
ตารางที่ 4.6 สรปุสาเหตทุี่สง่ผลใหบุ้คลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลางนิยมย้ายไป

ท างานในโรงแรมที่มีขนาดใหญ่ข้ึน 

สาเหต ุ ผู้บริหารองค์กร ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

บุคลากร 
เจนเนอเรชั่นวาย 

รวม 

1. ความต้องการ
ค่าตอบแทนทีสู่งข้ึน 

2. ความต้องการ
ความก้าวหน้า 

3. ความต้องการ
สภาพแวดล้อมการ
ท างานดีกว่า 

4. ความต้องการสวัสดิการที่
หลากหลาย 

5. ความต้องการภาพลักษณ์
ขององค์กรทีส่่งเสริม
ตนเอง 

A2, A4 
 
A3 
 
A3 
 
 
A1, A2, A4 
 
A1, A4 

B1, B2, B3, B4, 
B5 
B1, B3, B4 
 
B1, B3 
 
 
B3 
 
B1 

C1, C3, C5, 
 
C1, C3,  
 
C2, C4 
 
 
C5 
 
C1, C3 

10 
 
6 
 
5 
 
 
5 
 
5 

 
4.3.4.1 ความต้องการค่าตอบแทนที่สูงข้ึน 

ส าหรับสาเหตุที่ส่งผลให้บุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในโรงแรมขนาดกลาง
นิยมย้ายไปท างานในโรงแรมที่มีขนาดใหญ่ข้ึน ผู้ให้ข้อมูลหลักบางส่วนได้ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้อง
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ ค่าตอบแทนทั้งในเรื่องของเงินเดือนและเซอร์วิสชาร์จ ผู้ให้ข้อมูลได้ให้
ความคิดว่าเงินเดือนของบุคลากรโรงแรมขนาด 3 ดาว และโรงแรมขนาด 5 ดาวไม่ได้มีความแตกต่าง
กันมาก สิ่งที่แตกต่างกัน คือ เซอร์วิสชาร์จที่บุคลากรจะได้รับ โดยพวกเขามองว่าโรงแรมขนาด 5 ดาว
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มีการบริการที่ค่อนข้างครบถ้วน ซึ่งส่งผลให้เซอร์วิสชาร์จสูงกว่าโรงแรมทั่วไปและยังมีการการันตี
เซอร์วิสชาร์จย่อมช่วยสร้างความมั่นใจให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานทราบว่าพวกเขาจะได้รับค่าตอบแทนที่
เหมาะสมกับงานที่พวกเขาท าลงไป อย่างไรก็ตามการท างานในโรงแรมขนาด 5 ดาวความรับผิดชอบ
ย่อมมีเพิ่มมากข้ึนตามขนาดของโรงแรม บุคลากรจึงจ าเป็นจะต้องมีคุณภาพและประสิทธิภาพใน  
การปฏิบัติงาน กลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายส่วนใหญ่จงึนิยมเริม่ท างานในโรงแรมขนาดกลาง หรือโรงแรม
ขนาด 3 ดาว เพื่อเรียนรู้งานการปฏิบัติงานและเมื่อพวกเขาคิดว่าตนเองมีความพร้อมก็นิยมที่จะ  
ย้ายไปท างานในโรงแรมที่มีขนาดใหญ่ข้ึนอย่างโรงแรม 5 ดาวเพื่อรับค่าตอบแทนที่สูงข้ึนและยังได้
เรียนรู้งานใหม่ๆ เพื่อน ามาพัฒนาตนเองต่อไป 
 

“ในมุมมองของผมโรงแรมขนาดกลางผลตอบแทนก็ไม่ได้ต่างกันมาก สตาร์ทเริ่มต้นประมาณ 
9,000 – 12,000 บาท ที่ แตกต่างกันคงเป็นเซอร์วิสชาร์จ  เจนวาย นิยมเริ่มท างานโรงแรม  
แต่ว่าพวกเขายังไม่มีประสบการณ์พอที่จะไปท างานโรงแรมใหญ่ๆ ก็จะมาท าที่โรงแรมขนาด 2 ดาว 
โรงแรม 3 ดาว หรือโรงแรมขนาดกลางก่อน เพราะว่าพวกนี้เขาไม่เอาประสบการณ์ พวกเขามาเรียนรู้
งาน พอพร้อมแล้วเขาก็มาลาออก” B2 (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2562) 
 

“โรงแรมสามดาวส่วนใหญ่ไม่ค่อย Full Service พนักงานก็ย่อมไม่รู้สึกว่าอยากอยู่ที่นี่นาน 
การที่โรงแรมไม่ Full Service รายได้หลักของเราคือห้องพัก มันไม่มีส่วนอื่นๆ มาเสริมเลย เงินเดือน
มันข้ึนตามล าดับอยู่แล้ว แต่เอาจริงๆ ส าหรับคนโรงแรมเรารู้อยู่แล้วว่าเราอยู่ได้ด้วยเซ อร์วิสชาร์จ 
เพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งเราย้ายไปท าห้าดาว หรือโรงแรมที่มัน Full Service ปัจจัยหลักเลยคือเงิน 
และเราอยากเรียนรู้งานในสเกลที่มันใหญ่ข้ึนมากกว่าโรงแรม 3 ดาว” C3 (สัมภาษณ์, 12 กรกฎาคม 
2562) 
 

“เจนวายมองรายได้เป็นปัจจัยหลักที่ท าให้คนย้ายจากโรงแรมสามดาวไปโรงแรมห้าดาว 
แม้ว่าพวกเขาจะต้องมีความรับผิดชอบเพิ่มมากข้ึนก็ตาม”B5 (สัมภาษณ์, 2 สิงหาคม 2562) 
 

“เมื่อถึงเวลาเราก็อยากที่จะลองก้าวข้ึนไปอีกสเตป แน่นอนว่าเมื่อรายได้ของเราสูงข้ึน แต่ก็
มาพร้อมภาระหน้าที่ที่เพิ่มมากข้ึน ตรงนี้เราก็ต้องยอมรับสิ่งที่เราเลือกแล้วให้ได้ คงไม่มีอะไรได้มา
ง่ายๆ เรามองว่ามันเป็นอีกก้าวที่เราต้องโตข้ึน” C5 (สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2562) 
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4.3.4.2 ความต้องการที่จะก้าวหน้า 
ส าหรับสาเหตุที่ส่งผลให้บุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในโรงแรมขนาดกลาง

นิยมย้ายไปท างานในโรงแรมที่มีขนาดใหญ่ข้ึน ผู้ให้ข้อมูลหลักบางส่วนได้ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้อง
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ เจนนเนอเรช่ันวายนิยมย้ายจากโรงแรมขนาดกลางไปสู่โรงแรม 
ขนาดใหญ่ หรือโรงแรมขนาด 5 ดาว เพราะพวกเขาต้องการเรียนรู้งานที่หลากหลายมากข้ึน 
เนื่องจากโรงแรมขนาดกลางไม่ได้มีรูปแบบการให้บริการลูกค้าที่เข้าพักครบถ้วน อาทิ ห้องประชุม 
หรือห้องจัดเลี้ยงที่ท าให้พวกเขารู้สึกว่าการท างานรู้สึกว่าหลากหลาย อีกทั้งพวกเขายังต้องการ  
เติบโตในต าแหน่งที่สูงข้ึน ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง และค่าตอบแทนที่สูงข้ึนเหมาะสมกับงานที่
พวกเขาท า  
 

“วัยประมาณนี้เขาก็ต้องการเข้าสู่เชน หรือแบรนด์ดังๆ เพื่อพัฒนาตนเอง การที่เขามาท างาน
กับเราเขามาเพื่อเรียนรู้ได้ครบแล้วเขาก็ไป เรามองว่าเป็นเรื่องธรรมดา พูดได้เลยว่าเราเป็นทางผ่าน 
เป็นโรงแรมที่สอนเขาให้เขาไต่เต้าไปท างานในโรงแรมอื่นที่เขาหวังเอาไว้” A2 (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 
2562)  
 

“ผมว่าเขาต้องการต าแหน่งที่ดีข้ึน เงินอาจยังไม่เพิ่ม แต่หากมีต าแหน่งที่ดีข้ึนโอกาสที่จะ
เติบโตมันก็สูงออก ถ้ามีต าแหน่งที่ดีกว่าผมว่าเขาพร้อมที่จะลาออกทันที” B3 (สัมภาษณ์ , 12 
กรกฎาคม 2562) 
 

“งานของเราจะไม่เหมือนคนโรงแรม เราเป็นงาน office งานของเราจะเป็นวันต่อวัน อาทิตย์
ต่ออาทิตย์ 1 ปีแรกเราท างานวนลูปเรียนรู้ไปให้ครบ ปีที่ 2 เราค่อนข้างที่จะอิ่มตัว เพราะเราเรียนรู้
หมดแล้วในปีแรก เราก็ต้องอยากหาอะไรใหม่ๆ ส าหรับวัยประมาณเรา 1 ปี มันไวไป ประมาณ 2 ปี 
เราเริ่มมองหาอะไรใหม่แล้ว อย่าง 3 ปี คือสุดๆ แล้ว เราก็ต้องมองหาที่ใหม่ที่ที่เราจะเติบโตได้อีก 
ถามว่าเราไปที่ใหม่ ต าแหน่งก็ต้องสูงข้ึน แน่นอนว่าไม่มีใครไปท าที่ใหม่แต่ต าแหน่งเดิม หรือต่ า
กว่าเดิม” C3 (สัมภาษณ์, 12 กรกฎาคม 2562)  
 

4.3.4.3 ความต้องการที่จะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการท างาน 
ส าหรับสาเหตุที่ส่งผลให้บุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในโรงแรมขนาดกลาง

นิยมย้ายไปท างานในโรงแรมที่มีขนาดใหญ่ข้ึน ผู้ให้ข้อมูลหลักบางส่วนได้ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้อง
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ บรรยากาศในการท างานก็มีความส าคัญส าหรับเจนเนอเรช่ันวายที่ชอบ
การท างานและการใช้ชีวิตไปพร้อมๆ กัน ท าให้เขารู้สึกสนุกสนานผ่อนคลาย ส าหรับโรงแรม 
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ขนาดกลางบางแห่งที่ไม่ได้มีการบริการแบบเต็มรูปแบบ ส่งผลให้พวกเขาต้องเผชิญสภาพแวดล้อม 
การท างานเดิมๆ หรือรายละเอียดงานที่มีรูปแบบซ้ าซากจ าเจย่อมส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม
ความรู้สึกของเจนเนอเรช่ันวายที่มีพฤติกรรมชอบความท้าทาย เจนเนอเรช่ันวายบางท่านย้ายจาก
โรงแรมเดิมไปท างานในโรงแรมใหม่ แต่ท างานในต าแหน่งเดิมเพียงเพราะเขาต้องการเปลี่ยนสถานที่
การท างานเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามผู้ให้ข้อมูลบางท่านให้ความคิดเห็นว่ากลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวาย
ไม่ได้ย้ายงานจากโรงแรมขนาดกลางไปโรงแรมขนาดใหญ่เสมอไป เนื่องด้วยศักยภาพของพวกเขา 
อาจยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการก้าวเข้าสู่โรงแรมขนาดใหญ่ หรือโรงแรมขนาด 5 ดาว  
และไม่อยากรับภาระงานที่เพิ่มข้ึนตามขนาดความใหญ่ของโรงแรม 
 

“การย้ายมันคงมีหลายๆ ปัจจัย บางคนย้ายเพราะรู้สึก ว่าอยู่มานานแล้ว พอแล้ว
สภาพแวดล้อมเดิม โรงแรมเรามันไม่ได้ Full Service งานมันก็อาจจะไม่ได้หลากหลาย เขาก็คงอยาก
ไปที่มันใหญ่มีงานให้ท าหลากหลายข้ึน” A3 (สัมภาษณ์, 12 กรกฎาคม 2562)  

 
“ถ้าวันหนึ่งผมย้ายคงเพราะอยากเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการท างาน อาจท างานในต าแหน่ง

เดิมแต่อยู่โรงแรมใหม่ๆ หรือต าแหน่งสูงข้ึนก็ได้ถ้ามีโอกาส หรืออาจเปลี่ยนงานที่ท าไปเลยไม่ท าสาย
โรงแรมแล้ว” C4 (สัมภาษณ์, 1 สิงหาคม 2562) 

 
“ส่วนมากที่ เขาลาออกไป เขาก็ไม่ ได้ไปโรงแรมขนาด 5 ดาว ส่วนมากก็ไปใน 3 ดาว

เหมือนเดิม สไตล์ของโรงแรมก็อาจแตกต่างไปจากเดิมบ้าง พูดตรงๆ คือบุคลากร 3 ดาวประสิทธิภาพ
การท างานไม่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ศักยภาพของเขาและการขวนขวายสิ่งที่ดีกว่ายังไม่เท่าไหร่  
จริงๆ ส าหรับสามดาวถือเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆ คน แตก่้าวสเต๊ปถัดไปถ้าเขาเก่งจริงการที่เขาจะ
ไป 5 ดาว ได้นั้นหมายความว่าเขามีประสิทธิภาพที่ดีเพียงพอแล้ว รับงาน รับความกดดันได้  
แต่ทั้งนี้บางคนก็พอใจในเนื้อหางานและงานประมาณนี้ก็จบ” B1 (สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2562) 
 

4.3.4.4 ความต้องการสวัสดิการ 
ส าหรับสาเหตุที่ส่งผลให้บุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในโรงแรมขนาดกลาง

นิยมย้ายไปท างานในโรงแรมที่มีขนาดใหญ่ข้ึน ผู้ให้ข้อมูลหลักบางส่วนได้ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้อง
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ  สวัสดิการซึ่ ง เป็นผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับ เพิ่ มเติม
นอกเหนือจากเงินเดือน โดยในปัจจุบันกลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายให้ความส าคัญกับเรื่องสวัสดิการของ
พนักงานมากยิ่งข้ึน เนื่องจากสวัสดิการช่วยลดค่าใช้จ่ายพิเศษที่ทางพนักงานจ าเป็นต้องจ่าย เช่น  
เรื่องอาหารในระหว่างการท างาน การซักเสื้อผ้าชุดยูนิฟอร์ม ที่พักฟรี รถรับ -ส่งพนักงาน โบนัส
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ประจ าปี วันหยุดพิเศษ และประกันสุขภาพ ส าหรับโรงแรมขนาด 3 ดาวที่ไม่ได้มีรายได้สูงเมื่อเทียบ
กับโรงแรมขนาด 5 ดาว ส่งผลให้สวัสดิการที่โรงแรม 3 ดาว มอบให้คนกลุ่มนี้ไม่เพียงพอและดึงดูด 
ให้คนกลุ่มนี้คงอยู่กับองค์กรได้ 
 

“น่าจะเป็นเรื่องสวัสดิการพนักงานที่ต่างกันของโรงแรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ ท างาน
โรงแรมก็ไม่พ้นเรื่องอาหาร เสื้อผ้า ที่พักฟรี รถรับ-ส่ง และโบนัสประจ าป ีโรงแรมขนาดกลางของเราก็
อาจจะไม่ได้มีครบแบบที่กล่าวมาทั้งหมดมันก็อาจจะไม่ได้ดึงดูดเขาเหมือนโรงแรมใหญ่ๆ ที่เขาจะ 
Full Option มากกว่า” B3 (สัมภาษณ์, 12 กรกฎาคม 2562) 

 
“คนมาสมัครงานทุกวันนี้บางคนเขาไม่อยากรู้หรอกว่าเงินเดือนเท่าไร เขาอยากรู้ว่าเรามี

สวัสดิการอะไรให้เขาบ้าง แน่นอนว่าท าโรงแรมสามดาวสวัสดิการมันไม่เหมือนอยู่ห้าดาวหรอก 
โรงแรมใหญ่สวัสดิการก็ต้องเยอะ ถามว่าสวัสดิการกับเงินเดือนอันไหนส าคัญกว่ากันมันก็ส าคัญพอๆ 
กันแหละ แต่สวัสดิการมันก็ช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เราต้องจ่าย” A1 (สัมภาษณ์ ,  
23 มีนาคม 2562) 
 

4.3.4.5 ความต้องการภาพลักษณ์ส่วนบุคคล 
ส าหรับสาเหตุที่ส่งผลให้บุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในโรงแรมขนาดกลาง

นิยมย้ายไปท างานในโรงแรมที่มีขนาดใหญ่ข้ึน ผู้ให้ข้อมูลหลักบางส่วนได้ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้อง
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ ภาพลักษณ์ของกลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวาย ส าหรับคนท างานโรงแรมแลว้
การท างานในโรงแรมขนาดใหญ่  หรือมีแบรนด์อาจสะท้อนให้ เห็น ถึงมาตรฐาน คุณภาพ  
และประสบการณ์ของบุคคลนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี ส าหรับกลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายที่ก าลังเริ่มเข้าสู่ชีวิต
การท างาน หรือก าลังไต่เต้าไปสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน คนกลุ่มนี้บางส่วนจึงให้ ความส าคัญกับเรื่อง 
ช่ือต าแหน่ง และช่ือเสียงองค์กร เพื่อให้คนอื่นรู้สึกยอมรับในความสามารถของพวกเขาที่สามารถเข้า
ไปอยู่ในโรงแรมขนาดใหญ่และมีช่ือเสียงเหล่าน้ีได้ 
 

“จริงๆ ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ของตัวเขาเอง เจนนี้เขาให้ความส าคัญกับ  
โปรไฟล์ตัวเอง ต้องการมีโปรไฟล์ทีด่ีเพื่อเปน็ใบเบกิทางในสายอาชีพนี้ มันเป็นเรื่องปกติของคนท างาน
โรงแรมสเตปเรามันต้องสูงข้ึนเรื่อยๆ อยู่แล้ว” A4 (สัมภาษณ์, 1 สิงหาคม 2562) 
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“ท างานโรงแรม 5 ดาว ใครก็อยากท า แต่ต้องถามว่าเรามีประสิทธิภาพเพียงพอแล้วหรือยัง 
การท างานในโรงแรม 5 ดาว มันแสดงถึงศักยภาพของเรา และเป็นโปรไฟล์ให้เรา ถ้ามีโอกาส 
และศักยภาพเราถึงก็อยากลองดู” C3 (สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2562) 
 

จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและสรุปแล้วประเด็นค าถามเกี่ยวกับสาเหตุที่ส่งผลให้บุคลากร 
เจนเนอเรช่ันวายในโรงแรมขนาดกลางนิยมย้ายไปท างานในโรงแรมที่มีขนาดใหญ่ข้ึน ผู้วิจัยสามารถ
แบ่งค าตอบของผู้ให้ข้อมูลได้ 5 ความคิดเห็น พบว่า อันดับแรก คือ เจนเนอเรช่ันวายมีความต้องการ
ค่าตอบแทนที่สูงข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซอร์วิสชาร์จที่สูงกว่าโรงแรมขนาดกลาง รองลงมา คือ  
เจนเนอเรช่ันวายมีความต้องการที่จะก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานและก้าวหน้าในการได้พัฒนา
ศักยภาพของตนเองในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ ข้ึน และอันดับสุดท้าย คือ เจนเนอเรช่ันวายมี 
ความต้องการสภาพแวดล้อมการท างานใหม่ไม่ต้องการท างานที่มีรูปแบบวนลูปซ้ าๆ เจนเนอเรช่ันวาย
มีความต้องการสวัสดิการที่ ช่วยลดค่าใช้จ่ายพิเศษที่ทางพนักงานจ าเป็นต้องจ่าย ซึ่งการที่ ได้ 
ท างานในโรงแรมขนาดใหญ่  หรือโรงแรมในเชนย่อมมีสวัสดิการที่ดีกว่าโรงแรมขนาดกลาง  
และเจนเนอเรช่ันวายต้องการภาพลักษณ์ที่ดูดี โรงแรมขนาดใหญ่ หรือมีแบรนด์อาจสะท้อนให้เห็น 
ถึงมาตรฐาน คุณภาพ และประสบการณ์ของบุคคล  จากที่กล่าวไปข้างต้นเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้
บุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในโรงแรมขนาดกลางนิยมย้ายไปท างานในโรงแรมที่มีขนาดใหญ่ข้ึน 
 

4.4 แนวทางการรักษาบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง พื้นที่
กรุงเทพมหานคร 

 จากการเก็บข้อมูล เชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ เชิงลึกกับผู้ที่ มีส่ วนเกี่ ยวข้อง กับ  
โดยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารองค์กร กลุ่มฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
และกลุ่มบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น
จ านวน 15 คน ส าหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการธ ารงรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายใน
ธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์เบิร์กและแนวคิดของอีริคมาใช้ 
ในการสร้างค าถาม โดยสามารถแบ่ งข้อมูลของผู้ ให้ ข้อมูลหลักได้ เป็น 6 ความคิดเห็น คือ  
เรื่องของค่าตอบแทน สภาพแวดล้อมในการท างาน บทบาทของหัวหน้างาน การได้รับการยกย่อง  
นับถือ ลักษณะของงาน และโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลใน 
แต่ละด้าน ซึ่งแต่ละกลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้ให้ความคิดเห็นของล าดับความส าคัญของสาเหตุที่ส่งผลให้
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บุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในโรงแรมขนาดกลางนิยมย้ายไปท างานในโรงแรมที่มีขนาดใหญ่ข้ึน  
แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

4.4.1 ความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรเกี่ยวกับแนวทางในการธ ารงรักษาบุคลากร 
เจนเนอเรชั่นวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรของโรงแรมขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร  

ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง 
พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยองค์กรควรให้ความส าคัญกับเรื่องค่าตอบแทนและสภาพแวดล้อม 
การท างานเป็นอันดับแรก อันดับสอง คือ บทบาทหัวหน้างาน, การได้รับการยกย่องนับถือ  
และโอกาสก้าวหน้าในการท างาน และสุดท้าย คือ ลกัษณะของงาน ตามล าดับ (ตารางที่ 4.7) 
 
ตารางที่ 4.7 ความคิดเห็นของกลุ่มผู้บรหิารองค์กรเกี่ยวกับแนวทางการรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ัน

วายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง พื้นทีก่รงุเทพมหานคร 

แนวทาง ผู้บริหารองค์กร รวม 
1. ค่าตอบแทน 
2. สภาพแวดล้อมการท างาน 
3. บทบาทหัวหน้างาน 
4. การได้รับการยกย่องนับถือ 
5. โอกาสก้าวหน้าในการท างาน 
6. ลักษณะของงาน 

A1, A3, A4, A5 
A2, A3, A4, A5  
A1, A2 
A2, A4 
A3, A5,  
A1 

4 
4 
2 
2 
2 
1 
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4.4.2 ความคิดเห็นของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับแนวทางการรักษาบุคลากร 
เจนเนอเรชั่นวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
จากการสั มภาษณ์ ฝ่ ายท รัพ ยากรบุ คคล ของโรงแรมขนาดกลาง พื้ นที่

กรุงเทพมหานคร ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจ
โรงแรมขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยองค์กรควรให้ความส าคัญกับเรื่องค่าตอบแทน 
และสภาพแวดล้อมการท างาน เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ การได้รับการยกย่องนับถือและโอกาส
ก้าวหน้าในการท างาน และสุดท้าย คือ ลักษณะของงานและบทบาทของหัวหน้างาน ตามล าดับ 
(ตารางที่ 4.8) 
 
ตารางที่ 4.8 ความคิดเห็นของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับแนวทางการรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ัน

วายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง พื้นทีก่รงุเทพมหานคร 

แนวทาง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวม 
1. ค่าตอบแทน B1, B2, B3, B4, B5 5 
2. สภาพแวดล้อมการท างาน B1, B2, B3, B4, B5 5 
3. การได้รับการยกย่องนับถือ B3, B4, 2 
4. โอกาสก้าวหน้าในการท างาน B3, B2 2 
5. ลักษณะของงาน B1 1 
6. บทบาทหัวหน้างาน B5 1 
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4.4.3 ความคิดเห็นของบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายเกี่ยวกับแนวทางในการธ ารงรักษา
บุคลากรเจนเนอเรชั่นวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
จากการสัมภาษณ์บุคลากรเจนเนอเร ช่ันวายของโรงแรมขนาดกลาง พื้นที่

กรุงเทพมหานคร ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจ
โรงแรมขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยองค์กรควรให้ความส าคัญกับเรื่องค่าตอบแทนเป็น
อันดับแรก รองลงมา คือ สภาพแวดล้อมการท างาน, บทบาทหัวหน้างาน และลักษณะของงาน   
และสุดท้ าย คือ การได้รับการยกย่องนับถือและโอกาสก้าวหน้าในการท างาน ตามล าดับ  
(ตารางที่ 4.9) 
 
ตารางที่ 4.9 ความคิดเห็นของเจนเนอเรช่ันวายเกี่ยวกับแนวทางการรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวาย

ในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

แนวทาง บุคลากรเจนเนอเรชั่นวาย รวม 
1. ค่าตอบแทน 
2. สภาพแวดล้อมการท างาน 
3. บทบาทหัวหน้างาน 
4. ลักษณะของงาน 
5. การได้รับการยกย่องนับถือ 
6. โอกาสก้าวหน้าในการท างาน 

C1, C2, C3, C5 
C1, C2, C4 
C1, C2, C5 
C3, C4, C5 
C4 
C3 

4 
3 
3 
3 
1 
1 
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4.4.4 สรุปแนวทางการรักษาบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง  
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จาก 3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารองค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

และบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า แนวทาง  
การรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร มีการล าดับ
ความส าคัญและแนวทางที่แตกต่างกัน โดยผู้บริหารองค์กรได้ให้ความคิดเห็นว่าควรมีการสร้าง 
แนวทางการรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง โดยเน้นแนวทาง 
เรื่องค่าตอบแทนและแนวทางเรื่องสภาพแวดล้อม โดยความคิดเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับล าดับ
ความส าคัญและแนวทางการรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล แต่ในส่วนของกลุ่มบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายได้ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน
เพียงเรื่องของแนวทางเรื่องค่าตอบแทนเท่านั้น  

ล าดับต่อมาผู้บริหารองค์กรได้ให้ความคิดเหน็ว่าการสร้างแนวทางการรกัษาบุคลากร
เจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง คือ แนวทางเรื่องบทบาทหัวหน้างาน, แนวทางเรื่อง 
การได้รับการยกย่องนับถือ และแนวทางเรื่องโอกาสก้าวหน้าในการท างาน เช่นเดียวกันกับฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล แต่ในส่วนของกลุ่มบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายได้ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันเพียง
เรื่องของแนวทางเรื่องบทบาทหวัหน้างานเท่านั้น และเพิ่มเติมในเรื่องของแนวทางเรื่องสภาพแวดล้อม
การท างานและแนวทางเรื่องลักษณะของงาน   

และล าดับสุดท้ายผู้บริหารองค์กรได้ให้ความคิดเห็นว่าการสร้างแนวทางการรักษา
บุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง คือ แนวทางเรื่องลักษณะของงาน สอดคล้องกับ
ความคิดเห็นของฝ่ายทรัพยากรบุคคล แต่ในส่วนของกลุ่มบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายได้ให้ความคิดเห็น
ที่แตกต่างออกไป คือ แนวทางเรื่องการได้รับการยกย่องนับถือและแนวทางเรื่องโอกาสก้าวหน้าใน 
การท างาน จากการเปรียบเทียบข้อมูลที่ผู้วิจัยได้รับแล้วน ามาศึกษา ผู้วิจัยพบว่าผู้บริหารองค์กร  
และฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีความคิดเห็นส่วนใหญ่ไปในทิศทางเดียวกันในเรื่องแนวทางการรักษา
บุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง  เนื่องจากคนทั้งสองกลุ่มมีเนื้อหางานที่
สอดคล้องกันในเรื่องของการบริหาร พัฒนา ก ากับดูแล และรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวาย ซึ่งแสดง
ให้เห็นจากตารางที่ 4.10 
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ตารางที่ 4.10 แนวทางในการธ ารงรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง  

พื้นที่กรงุเทพมหานคร จาก 3 กลุม่ผู้ให้ข้อมลู 

แนวทาง ผู้บริหารองค์กร ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

บุคลากร 
เจนเนอเรชั่นวาย 

รวม 

1. ค่าตอบแทน 
 
2. สภาพแวดล้อมการ
ท างาน 
3. บทบาทหัวหน้างาน 
4. การได้รับการยกย่องนับ
ถือ 
5. ลักษณะของงาน 
6. โอกาสก้าวหน้าในการ
ท างาน 

A1, A3, A4, A5 
 
A2, A3, A4, A5  
 
A1, A2 
A2, A4 
 
A1 
A3, A5,  

B1, B2, B3, B4, 
B5 
B1, B2, B3, B4, 
B5 
B5 
B3, B4, 
 
B1 
B3, B2 

C1, C2, C3, C5 
 
C1, C2, C4 
 
C1, C2, C5 
C4 
 
C3, C4, C5 
C3 

13 
 

12 
 
6 
5 
 
5 
5 

 
4.4.4.1 ค่าตอบแทน 

ส าหรับแนวทางการรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจโรงแรมขนาด
กลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้ให้ข้อมูลหลักบางส่วนได้ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องเป็นไปใน 
แนวทางเดียวกัน คือ ค่าตอบแทนในที่นี้หมายถึง เงินเดือน สวัสดิการ โบนัส และสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
ของบุคลากร ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารมองว่าเจนเนอเรช่ันวายให้ความส าคัญ อีกทั้งยังเป็นกลยุทธ์
ส าคัญในการช่วยบริหารคนกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถจูงใจให้บุคลากรอยากท างานกับ
โรงแรมยาวนานข้ึน ส าหรับโรงแรมขนาดกลาง หรือโรงแรมขนาด 3 ดาว เรื่องค่าตอบแทนมีหลาย
รูปแบบเช่นกัน เนื่องจากขนาดของโรงแรมท าให้ผู้บริหารไม่สามารถเพิ่มเงินเดือนให้ทุกคน  
คงอยู่กับองค์กร แต่เป็นการข้ึนเงินเดือนตามผลงานด้วยวิธีการนี้สามารถท าให้บุคลากรที่อยากได้
เงินเดือนข้ึนต้องพยายามสร้างผลงานที่ดีข้ึน นอกจากนี้ การให้สวัสดิการต่างๆ เข้ามาเสริม เช่น  
ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือ อาหารระหว่างเวลาท างาน ซักรีดยูนิฟอร์ม สิทธิพิเศษส าหรับ
พนักงาน หรือวันหยุดพิเศษ เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีย่อมช่วยเพิ่มแรงจูงใจเข้ามาชดเชยในส่วนของเงินเดือน
ที่น้อยให้เขามีความพึงพอใจในการท างานที่โรงแรมมากยิ่งข้ึน 
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“การเพิ่มค่าตอบแทนให้คนกลุ่มเจนเนอเรช่ันวายช่วยจูงใจให้พวกเขาอยากท างานกับองค์กร
ของเราได้นานข้ึน แต่เราคงไม่สามารถเพิ่มเงินเพื่อจูงใจให้พนักงานทุกคนอยู่กับเราได้ เราต้องมอง
แล้วว่าคนๆ นั้นมีประสิทธิภาพเพียงพอที่เราจะลงทุนกับเขาเพิ่ม” A4 (สัมภาษณ์, 1 สิงหาคม 2562) 

 
“คงเป็นเรื่องเงินเดือนกับโบนัส อย่างเงินเดือนจะโรงแรมขนาด 3 ดาว หรือโรงแรมขนาด  

5 ดาวฐานเงินเดือนเริ่มต้นมันพอๆ กัน ถ้าวันหนึ่งเขาอยากจะออกแต่เขามีความสามารถที่เราต้องการ
ก็ต้องคุยกันว่าจะข้ึนเงินเดือนให้นะ บางคนขอปรับต าแหน่งแน่นอนว่าการปรับต าแหน่งก็ต้องปรับ
เงินเดือนร่วมด้วยอยู่แล้ว เอาจริงๆ ถ้าที่ผ่านมาเขามีผลงานมากพอเรายินดีจะปรับเงินเดือนให้เขานะ 
บางครั้งเราต้องยอมเสีย เพื่อเก็บคนที่เราต้องการเอาไว้” A1 (สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2562) 

 
“โรงแรมขนาดเราคงไม่สามารถที่จะให้ค่าตอบแทนที่สูง หรือเพิ่มเงินเดือนให้พนักงานทุกคน

การเพิ่มเงินเดือนเฉพาะพนักงานที่รับผิดชอบงานมากข้ึนและมีผลงานโดดเด่นจริงๆ เพื่อให้มั่นใจว่า
เป็นการจัดสรรเงินเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานคนนั้นๆ แบบถูกฝาถูกตัว” B5 (สัมภาษณ์,  
2 สิงหาคม 2562) 
 

“เรื่องค่าตอบแทนในที่นี้ผมไม่ได้มองเป็นตัวเงินเสมอไป เงินเดือนเป็นเรื่องความพอใจเฉพาะ
บุคคล เพราะฉะนั้นต่อให้เงินเดือนมากเขาอาจยังไม่พอใจก็ได้ ส าหรับเจนนี้นอกจากเรื่องเงินเดือน
แล้วก็คงเป็นเรื่องสวัสดิการต่างๆ เพราะมันเป็นสิ่งที่ท าให้คุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตในการท างาน
เขาดีไปด้วย เขาก็อยากท างานกับเราต่อไปแม้ว่าเงินที่เราให้อาจสูงสู้โรงแรมขนาดใหญ่ไม่ได้ก็ตาม” 
B3 (สัมภาษณ์, 12 กรกฎาคม 2562)  
 

4.4.4.2 สภาพแวดล้อมการท างาน 
ส าหรับแนวทางในการธ ารงรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจโรงแรม

ขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้ให้ข้อมูลหลักบางส่วนได้ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องเป็นไปใน 
แนวทางเดียวกัน คือ สภาพแวดล้อมในการท างานที่น่าท างานด้วยนั้นย่อมท าให้คนอยากท างาน 
กับองค์กรไปได้เรื่อยๆ นี่เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ดูเหมือนจะไม่ส าคัญแต่ทว่าเป็นปัจจัยอันดับต้นๆ  
ที่ส่งผลให้บุคลากรลาออก โดยในธุรกิจโรงแรมประกอบด้วยกลุ่มคนหลากหลายเจนเนอเรช่ัน 
ทั้งกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ เจนเนอเรช่ันเอ็กซ์ และเจนเนอเรช่ันวาย ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อน
องค์กรในปัจจุบัน ส าหรับเจนเนอเรช่ันวายที่ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมการท างาน ซึ่งในที่นี้
ไม่ได้หมายถึงสถานที่ท างานเพียงอย่างเดียวเทา่น้ัน แต่ยังหมายถึงสังคมแห่งการท างาน เพื่อนร่วมงาน 
หัวหน้างาน หรือแม้แต่ระบบการท างานของโรงแรม โดยผู้ให้ข้อมูลมีแนวทางการบริหารจัดการไปใน
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ทิศทางเดียวกัน คือ การจัดกิจกรรม หรือการให้บุคลากรในโรงแรมท างานร่วมกันโดยไม่มี  
การแบ่งต าแหน่ง แผนก หรืออายุ ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานและกระชับ
ความพันธ์ของเพื่อนร่วมงานให้ดียิ่งข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่อง ช่องว่างระหว่างวัยของ
สมาชิกในโรงแรมที่สะท้อนออกมาให้เห็นถึงลักษณะความคิดและรูปแบบการท างานที่แตกต่างกัน 
ดังนั้น การท ากิจกรรมร่วมกันให้ทุกๆ คนเปิดใจและท าความเข้าใจแต่ละช่วงวัยย่อมช่วยให้ องค์กร
เดินหน้าไปได้อย่างราบรื่นเพื่อลดความขัดแย้งที่ เกิดข้ึนในองค์กร ซึ่ งสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยให้
สภาพแวดล้อมการท างานของบุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายท างาน
ได้อย่างมีความสุข มีประสิทธิภาพ และลดความต้องการที่อยากลาออกจากองค์กรเร็วข้ึน 
 

“เจนวายให้ความส าคัญกับความสัมพนัธ์แบบเพือ่น บุคคล มากกว่าแบบองค์กร เรื่องช่องว่าง
ระหว่างวัยถือเป็นปัญหาของเจนวาย เพราะความคิด รูปแบบการท างาน และต าแหน่งที่ต่างกันส่งผล
ต่อการท างานร่วมกัน เราพยายามหางานที่ต้องให้เขาท าร่วมกันเพื่อให้ความรู้สึกว่าพวกเขาเป็นทีม
เดียวกัน เราในฐานะหัวหน้าเป็นทั้งคนคอยช้ีแนะ และรับฟังความคิดเห็นเขาให้ความรู้สึกเป็นเพื่อน 
อยู่กันแบบครอบครัว แต่ก็ยังต้องมีความเคารพย าเกรงกันอยู่” A1 (สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2562) 

 
“ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาย่อมสร้างความราบรื่นในการท างาน

ร่วมกัน สร้างความเข้าใจอันดี และความสามัคคี ก่อให้เกิดความรักใคร่ และสร้างความส าเร็จใน  
การท างานร่วมกัน ซึ่งเป็นปัจจัยในการเพิ่มผลผลิตและเป็นเครื่องมือช่วยในการแก้ไขปัญหาและขจัด
ความขัดแย้งในองค์กร ลดการลาออก” A4 (สัมภาษณ์, 1 สิงหาคม 2562) 

 
“คนเจนวายให้ความส าคัญกับเพื่อนร่วมงาน การจัด Outing นอกสถานที่ เพื่อกระชับ

ความสัมพันธ์ให้เพื่อนร่วมงาน ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน และผ่อนคลายความเหนื่อยล้า
จากงานที่ท าในแต่ละวัน เมื่อเพื่อนร่วมงานดีเขาก็มีความสุขที่จะมาท างานในแต่ละวันไม่ค่อยมี
ความรู้สึกที่อยากจะย้ายไปไหน” B2 (สัมภาษณ์, 5 เมษายน2562) 

 
“เรื่องสภาพแวดล้อมการท างานสภาพแวดล้อมการท างานในที่นี้ คือ ประเด็นเรื่องความ

ขัดแย้งระหว่างบุคคล หรือการนินทากันในที่ท างาน งานโรงแรมเป็นงานที่เราต้องปฏิสัมพันธ์กับคน
เยอะแยะทั้งในแผนกเดียวกันและต่างแผนก โรงแรมของเรามันไม่ได้ใหญ่มากงานมันก็วนๆ กันไปเรา
ในฐานะหัวหน้าต้องหาสาเหตุของปัญหาเหล่าน้ีใส่ใจพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดข้ึนไม่งั้นสิ่งที่ตามมาคือการ
แบ่งฝักแบ่งฝ่ายท าใหเ้กิดปญัหาในการท างานตามมาแน่นอน วิธีแก้ปัญหาคงเป็นรับฟังปญัหาที่เกิดข้ึน
จากทุกๆ ฝ่าย ไกล่เกลี่ยเพื่อให้การท างานราบรื่น” B4 (สัมภาษณ์, 1 สิงหาคม 2562) 
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“เราต้องมองดูว่าสภาพแวดล้อมในการท างานมีตรงไหนที่ท าให้เขาไม่สะดวกราบรื่นในการ

ท างาน โซนที่พนักงานต้องใช้งานเพียงพอไหม สะอาดไหม เพราะเราคิดว่าเขาคงไม่ทนกับอะไรที่เขา
ไม่โอเค ถ้าส าหรับเจนเอ็กซ์เขาอาจทนอยู่แต่เจนวายคงไม่ทน อย่างเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน ต้องมี เพื่อนร่วมงานที่ อยู่แล้วรู้สึกสบายใจก่อน เพื่ อการท างานที่มีประสิทธิภาพ  
เราต้องหากิจกรรม หรืองานให้พนักงานเขาได้ท าร่วมกันถื อเป็นการกระชับความสัมพัน ธ์ 
เพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี” A3 (สัมภาษณ์, 12 กรกฎาคม 2562)  
 

4.4.4.3 บทบาทหัวหน้างาน 
ส าหรับแนวทางในการจูงใจและรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจ

โรงแรมขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้ให้ข้อมูลหลักบางส่วนได้ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้อง
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ บทบาทของหัวหน้ามีผลต่อการตัดสินใจลาออกของบุคลากรในโรงแรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจนเนอเรช่ันวายที่มีพฤติกรรมการเปลี่ยนงานบ่อยและคงอยู่กับโรงแรมไม่นาน
ระยะเวลาประมาณ 1-2 ปี ซึ่งเหตุผลที่พวกเขาลาออกส่วนหนึ่งเป็นเพราะหัวหน้าไม่รับฟัง 
ความคิดเห็น หรือปัญหาของพวกเขาอย่างเพียงพอ โดยผู้ให้ข้อมูลมีแนวทางการบริหารจัดการไปใน
ทิศทางเดียวกัน คือ หัวหน้าที่ดีจะต้องสามารถบริหารองค์กรและบริหารคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
หัวหน้าจะต้องหมั่นสื่อสารกับลูกน้องให้เพียงพอ อาธิเช่น การให้ค าแนะน า รับฟังความคิดเห็น  
น าทีมงานด้วยความใส่ใจ และเข้าใจพนักงานอย่างแท้จรงิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวาย
ที่พวกเขาชอบที่จะแสดงความคิดเห็น พวกเขาต้องการคนรับฟังสิ่งที่พวกเขาต้องการ หัวหน้า  
หรือผู้บริหารควรมีการพูดคุยเกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าของพวก เพื่อให้พวกเขาทราบว่าพวกเขา
สามารถเติบโตในองค์ของคุณต่อไปได้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความต้องการที่อยากจะลาออกจากองค์กร
เร็วข้ึน 
 

“ในเรื่องของความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เราต้องมองตัวเราว่าเรารับฟังความคิดเห็น
ลูกน้องบ้างหรือป่าว ส าหรับเจนวายเขาชอบให้เรารับฟังความคิดเห็นของเขาเวลาน้องๆ เสนออะไรมา
พี่ก็พร้อมรับฟังแนวคิดใหม่ๆ หากแนวคิดน้ันพี่พิจารณาแล้วว่ามันโอเคก็น ามาปรับใช้ได้สิ่งนี้มันแสดง
ให้เห็นถึงความใส่ใจที่เรามีต่อเขา หากวันนึงที่เขาต้องการจะไปเราก็ต้องพูดคุยกับเขาก่อนว่าเพราะ
อะไรเขาถึงตัดสินใจจะไป มีปัญหาอะไรในการท างานเราพอจะช่วยแก้ไขได้ไหม แต่หากว่าเขาไป 
เพื่อได้รับโอกาสดีๆ ในชีวิตเราก็ยินดี” A2 (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2562)  
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“ส าหรับเจนวายส่วนใหญ่เขาท างานกับเราประมาณ 1-2 ปี เพราะฉะนั้นตอนที่เรารับเขาเข้า
มาเรามักสอบถามถึงเป้าหมายในการท างานของเขา พอครบ 1 ปี เราเรียกเขามาสอบถามถึง  
Career path ว่าจากต าแหน่งที่เขาท าอยู่ในปัจจุบันเขาอยากเติบโตไปท าอะไรต่อ และในปัจจุบันที่
เขาท างานอยู่มีความสุข หรือมีปัญหาอะไรไหม เรามองว่าการที่เราแสดงออกถึงความสนใจเกี่ยบกับ  
อนาคตและความรู้สึกของเขาเขาจะรู้สึกถึงความเป็นกันเองมีอะไรสามารถพูดคุยความต้องการของ
เขากับเราได้ลดปัญหาการลาออกของเจนน้ี” A3 (สัมภาษณ์, 12 กรกฎาคม 2562)  

 
“เราในฐานะ HR เป็นตัวเช่ือมระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน เพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายาม

ท าความเข้าใจความคิดของพนักงานทุกคน เวลามองไปที่น้องๆ เจนวายเราพยายามท าความเข้าใจทั้ง
ไลฟ์สไตล์และวิธีคิดของเขา เราพยายามให้ผู้บริหารมีโอกาสได้เข้าใจว่าคนเจนวายมีความคิดเป็นยังไง 
อะไรคือสิ่งที่เขาต้องการ การที่เราได้พูดคุยและทราบความต้องการของเขาน าไปถ่ายทอดให้ผู้บริหาร
ฟังว่าเด็กรุ่นใหม่เขามีความคิดยังไงและอะไรคือสิ่งที่ท าให้ เขาอยากอยู่กับโรงแรมเรานานข้ึน”  
B1 (สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2562) 
 

“ถ้าเขาคิดจะออกเราคงใช้ความใกล้ชิดของลูกน้องและเจ้านายที่สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้
ง่ายๆมากกว่าโรงแรมขนาดใหญ่ เราพูดคุยสอบถามถึงความต้องการของเขา และแนะน าเขาให้เขา
ตัดสินใจดีๆ” B5 (สัมภาษณ์, 2 สิงหาคม 2562) 

 
“เราอยากให้หัวหน้ารับฟังความคิดเห็นเราบ้าง เขาไม่ค่อยเปิดโอกาสให้เราแชร์ความคิดเห็น 

บางครั้งเราอยากพูดคุยเรื่องบางเรื่องกับเขาเป็นการส่วนตัวเขาอาจมองว่ามันเป็นเรื่องหยุมหยิมไม่
สนใจรับฟัง เพราะฉะนั้นการที่เขาไม่เปิดใจฟงัเราเราก็ไม่รูส้ึกว่าจะต้องอยู่ไปท าไมในองค์กรที่เขาไม่ฟัง
เสียงเรา เราอยากให้เขารับฟังเรามากขึ้นบางครั้งสิ่งที่เราบอกเล่า หรือเสนอไปมันอาจมีส่วนช่วยให้
โรงแรมดีข้ึนก็ได้” C5 (สัมภาษณ์, 2 สิงหาคม 2562) 
 

4.4.4.4 การได้รับการยกย่องนับถือ 
ส าหรับแนวทางในการธ ารงรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจโรงแรม

ขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้ให้ข้อมูลหลักบางส่วนได้ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน คือ การได้รับค าชมเชยยกย่องนับถือ ส าหรับเจนเนอเรช่ันวายพวกเขาต้องการที่จะ
รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและได้รับการยอมรับในสิ่งที่พวกเขาท าอยู่ โดยองค์กรและผู้บริหารควรมี 
การกล่าวค าขอบคุณ การยกย่องด้วยค าพูดว่าพวกเขาท างานได้ดี สิ่งเหล่านี้เป็นมารยาทที่องค์กร  
และผู้บริหารพึงกระท าเป็นประจ า อีกทั้งการเช่ือมผลตอบแทนเข้ากับการท างานหากพวกเขาท างาน
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับองค์กร ซึ่งองค์กรและผู้บริหารควรที่จะตอบแทน
พนักงานอย่างเหมาะสมกับความทุ่มเทของพวกเขา เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้สึกอยากที่จะท างาน 
ในองค์กรแห่งนี้ต่อไป 
 

“ถ้าเขาท างานดีมีประสิทธิภาพพี่ก็ยกย่อง ชมเชย หรือมอบรางวัล เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับ
พนักงานคนอื่น พี่ว่าไม่ใช่แค่พนักงานเจนวายหรอกที่ชอบพนักงานวัยไหนก็ชอบที่จะได้รับค าชมเชย
ทั้งนั้น” A2 (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2562)  

 
“ลึกๆ แล้วทุกคนอยากได้รับการยอมรับนับถือและค าชมเชยเวลาที่พวกเขาท างานดี ไม่มีใคร

อยากปิดทองหลังพระไม่รู้ว่าสิ่งที่ส าเร็จไปเขาเป็นคนท า เวลาเขาท าผิดเราก็ไม่ใช่ว่าไปดุด่าเขาต่อหน้า
พนักงานคนอื่น เราเรียกคุยส่วนตัวและแนะน าเขาว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเขาควรแก้ไขปัญหา
ยังไงไม่ให้เกิดผลลัพธ์แบบนี้อีก” B5 (สัมภาษณ์, 2 สิงหาคม 2562) 

 
“การได้รับการยอมรับนับถือหรือยกย่องชมเชย เราว่าลึกๆแล้วทุกคนอยากได้รับการยอมรับ

นับถือและค าชมเชยแน่นอน ส าหรับเจนวายเขาต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองอยู่เสมอเขาอยากได้รับการ
ยอมรับถึงสิ่งที่พวกเขาท าว่ามันดีและถูกต้องสิง่ที่เราตอบสนองเขาก็คือการชมเชยในสิ่งที่เขาท า ถ้ามัน
เป็นสิ่งที่ถูกต้องและดีกับโรงแรมของเรา” B4 (สัมภาษณ์, 1 สิงหาคม 2562) 
 

4.4.4.5 ลักษณะของงาน 
ส าหรับแนวทางในการธ ารงรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจโรงแรม

ขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้ให้ข้อมูลหลักบางส่วนได้ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องเป็นไปใน  
แนวทางเดียวกัน คือ  ลักษณะของงานที่จะท าให้ เจนเนอเรช่ันวายรู้สึกได้ถึง คุณค่าของงาน  
ซึ่งการจะสร้างได้นั้นต้องเริ่มจากความเข้าใจคนกลุ่มนี้อย่างแท้จริงก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง 
โรงแรมขนาด 3 ดาวที่ลักษณะของงานอาจไม่หลากหลายเท่าโรงแรมขนาด 5 ดาว เพราะฉะนั้นการที่
ผู้บริหารและหัวหน้าเปิดโอกาสให้บุคลากรเจนเนอเรช่ันวายได้มีอ านาจในการตัดสินใจ มีส่วนร่วมใน
การวางแผนในการท างาน เพราะเมื่อใดที่พวกเขาไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการท างาน เขาจะรู้สึกขาด
ความเป็นเจ้าของและไม่มีความมุ่งมั่นที่จะท างานให้ส าเร็จ อีกทั้งเมื่อผู้บริหารและหัวหน้ามอบหมาย
งานที่สอดคล้องกับความสามารถและความสนใจของบุคลากรเจนเนอเรช่ันวาย  พวกเขาจะเกิด
ความรู้สึกท้าทายและหากงานที่พวกเขาท านั้นส าเร็จย่อมสร้างความรู้สึกว่าพวกเขาเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กรและก่อให้เกิดความภาคภูมิใจต่อตัวเองเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ผู้บริหารและหัวหน้าควรหาโอกาส
พูดคุยกับบุคลากรของตนเองจะได้รับทราบถึงจุดแข็ง หรือสิ่ งที่ บุคลากรต้องการที่ จะท า  
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เพื่อมอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของบุคลากรที่ตนเองมีและใช้ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
องค์กร 
 

“การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้คนเจนวายเป็นเรื่องท้าทายส าหรับหัวหน้าแบบเรา
เหมือนกัน เราต้องมองหางานที่สร้างความท้าทายและโอกาสให้เขาได้ท างานที่ตรงกับความสามารถ
ของพวกเขา ให้พวกเขาได้แสดงความคิดเห็นและศักยภาพในการท างานนั้นๆ ได้อย่างเต็มที่ จริงๆ  
เราสังเกตนะเวลาประชุมกลุ่มคนเจนวายเขาค่อนข้างมีความคิดความเห็นตลอด การที่เรารับฟังความ
คิดเห็นเขามันท าให้เขากระตือรือร้นในการท างานนั้นๆ เป็นพิเศษ” A3 (สัมภาษณ์, 12 กรกฎาคม 
2562)  

 
“โรงแรมขนาด 3 ดาว แบบเราที่สามารถดึงดูดให้วัยนี้เข้ามาร่วมท างานกับเราได้คงเป็น

เพราะเราเป็นจุดเริ่มต้นให้พวกเขาได้เรียนรู้งานและพัฒนาตัวเอง เราจะท ายังไงให้ เมื่อเขาเรียนรู้งาน
จากเราหมดแล้วไม่ไปจากเราก็คงเป็นการมอบหมายงานใหม่ๆ ให้เขาได้ทดลองท าเสมอ ให้โอกาสเขา
ได้มีบทบาทเป็นผู้น าในงานที่ท าบ้างมันจะสร้างความรู้สึกท้าทายและเหมือนว่าโรงแรมให้เขาเป็นคน
ส าคัญในการตัดสินใจ เราในฐานะหัวหน้าก็คอยดูอยู่เขาใกล้ๆ” B2 (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2562)
  

“การท างานกับคนรุ่นใหม่มีความท้าทายเป็นอย่างมากเราต้องเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงฝีมือ 
คนวัยน้ีชอบงานที่ท้าทายและต้องการที่จะแสดงออกว่าเขามีความสามารถ เราจึงควรมอบหมายงานที่
ให้พวกเขาไดม้ีโอกาสในการพัฒนาตัวเอง ซึ่งมันย่อมส่งผลดีต่อโรงแรมคือลดปัญหาการลาออกและตัว
พนักงานที่ได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ” A5 (สัมภาษณ์, 2 สิงหาคม 2562) 

 
“การที่เราเปลี่ยนงานบ่อยเพราะเราอยากจะเรียนรู้งานหลายๆ ด้าน  เมื่อเราอิ่มตัวจากที่นี้

แล้วเราก็ไปที่ใหม่ที่เราจะได้เรียนรู้อะไรมากกว่านี้ เงินไม่ใช่ปัจจัยหลัก ถ้างานที่เราท ามันตอบโจทย์
เราเงินจะมากจะน้อยไม่มีผล  เราอยากท างานที่ เป็นประโยชน์กับโรงแรมไม่ใช่ท าไปวันๆ  
ท าไปเรื่อยๆ เราอยากท างานที่เราได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตัวเองไม่ซ้ าซากจ าเจ” C1 (สัมภาษณ์, 
23 มีนาคม 2562) 
 
  



81 
 

4.4.4.6 โอกาสก้าวหน้าในการท างาน 
ส าหรับแนวทางในการธ ารงรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจโรงแรม

ขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้ให้ข้อมูลหลักบางส่วนได้ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องเป็นไปใน 
แนวทางเดียวกัน คือ โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เนื่องจากจุดมุ่งหมายของคนท างานทุกคน 
คือการประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับเจนเนอเรช่ันวายที่มี 
ความต้องการที่จะประสบความส าเร็จในชีวิตอย่างรวดเร็วมากกว่า เจนเนอเรช่ันที่ผ่านมา  
ดังนั้น โรงแรมต้องแสดงให้กลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายเห็นว่าพวกเขาสามารถเติบโตในสายอาชีพที่  
พวกเขาเลือกได้ เช่น โอกาสในการปรับต าแหน่ง หรือเงินเดือนที่เพิ่มสูงข้ึน เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ
ในการตัดสินใจคงอยู่กับโรงแรมต่อไป ซึ่งความก้าวหน้าส าหรับเจนเนอเรช่ันวายอาจไม่ใช่การเลื่อน
ต าแหน่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เนื่องจากการท างานซ้ าๆ หรือย่ าอยู่กับที่นานๆ ไม่ใช่แนวทาง 
การท างานที่เหมาะสมกับคนเจนเนอเรช่ันวาย เพราะฉะนั้นโรงแรมควรมอบหมายงานที่ท้าทาย  
โดยเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ลองท าอะไรใหม่ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่เสมอย่อมส่งผลให้ 
กลุ่มเจนเนอเรช่ันวายอยากเติบโตไปพร้อมกับโรงแรมต่อไป 
 

“ส าหรับพนักงานของเราไม่ใช่เฉพาะแค่เจนวายเรามีการพูดคุยกับพนักงานของเราเสมอถึง
เป้าหมายในชีวิตของสายงานของเขาว่าเขาอยากท าอะไรในโรงแรมของเราต่อไป ต าแหน่งไหนที่เขา
อยากเติบโต ถ้าเขามีโปรไฟล์การท างานที่ดีมาตลอดเราก็พูดคุยกับเขาถึงต าแหน่งที่เขาต้องการว่ามัน
เป็นไปได้ ถ้าต าแหน่งที่คุณสนใจว่างเราจะพิจารณาคุณเป็นคนแรก” A3 (สัมภาษณ์, 12 กรกฎาคม 
2562)  

 
“เราก็อยากที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะฉะนั้นตอนที่เขารับเราเข้ามาท างาน  

เราก็ต้องคุยสอบถามว่าเราอยู่ในองค์กรของคุณเราสามารถเติบโตได้มากน้อยแค่ไหน เราอยากให้  
เขาให้ค าตอบเราให้ชัดเจนว่าถ้าเราท าตามเป้าหมายของเขา เขาจะให้อะไรเราบ้าง กี่ปี ไม่มีใครอยาก
ท าอะไรโดยไม่มีจุดหมาย” C4 (สัมภาษณ์, 12 กรกฎาคม 2562)  

 
“โอกาสก้าวหน้าในที่นี้พี่ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องเงินเดือน ต าแหน่งเสมอไป การที่เจนวายต้อง

ท างานซ้ าๆ มันก็อาจท าให้เขารู้สึกไม่ถูกพัฒนาไม่ได้ก้าวไปไหน เพราะงั้นพี่ ว่าการที่ เขาได้รับ
มอบหมายให้ท างานใหม่ๆ มันอาจช่วยให้เจนวายเขาตื่นตัวไม่รู้สึกว่างานที่ท าอยู่มันย่ าอยู่กับที่ก็ได้  
พี่ว่าการเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงฝีมือมันช่วยให้เขารู้สึกว่าเขาก าลังเติบโตในงานที่ เขาท าอยู่ ”  
B4 (สัมภาษณ์, 1 สิงหาคม 2562) 
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 จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและสรุปแล้วประเด็นค าถามเกี่ยวกับแนวทางการรักษาบุคลากร 
เจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยสามารถแบ่งค าตอบของ
ผู้ให้ข้อมูลได้ 6 แนวทาง ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ได้ให้ความคิดเห็น อันดับแรก คือ การผูกผลงาน
กับค่าตอบแทนและการให้สวัสดิการที่ เหมาะสม รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมเพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์เพื่อนร่วมงานช่วยสร้างบรรยากาศอันดีในการท างาน ถัดมา คือ บทบาทของหัวหน้างาน
ที่ดีควรเป็นผู้น าที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ลูกน้องและต้องหมั่นรับฟังและสื่อสารกับลูกน้องให้
เพียงพอ และล าดับสุดท้าย คือ การได้รับการยกย่องนับถือ ชมเชย และขอบคุณจากหัวหน้า  
เพื่อนร่วมงาน และลูกค้า เมื่อพวกเขาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยสร้างความรู้สึกให้เขาเป็น
ที่ยอมรับลักษณะของงานที่ตอบสนองความสามารถของคนได้อย่างเหมาะสม และโอกาสที่จะได้
ก้าวหน้าในโรงแรมต่อไป 
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4.5 ข้อมูลประวัติการท างานของผู้ให้ข้อมูลกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย 

 ส าหรับการเก็บข้อมูลประวัติการท างานของผู้ให้ข้อมูลกลุ่มเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจโรงแรม
ขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลโดยวิธีการซักถามประวัติการท างานของ
ผู้ให้ข้อมูลที่มีช่วงอายุอยู่ในกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย จ านวน 5 ท่าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

4.5.1 คุณนสุรา ปานโต โรงแรมกานต์มณ ี  (C1) 
1) เพศหญิง 
2) อายุ 32 ป ี
3) ประสบการณ์การท างาน 12 ปี 
4) เปลี่ยนงานทั้งหมด 3 ครั้ง  

(1) โรงแรมที่ 1 ระยะเวลาการท างาน 5 ปี 
(2) โรงแรมที่ 2 ระยะเวลาการท างาน 3 ปี 
(3) โรงแรมที่ 3 ระยะเวลาการท างาน 3 ปี 
(4) โรงแรมปัจจุบัน ระยะเวลาการท างาน 1 ป ี

 
4.5.2 คุณขวัญชนก ศรสีวัสดิ์ โรงแรมซี ยู อินน์ บางกอก (C2) 

1) เพศหญิง 
2) อายุ 29 ป ี
3) ประสบการณ์การท างาน 5 ป ี
4) เปลี่ยนงานทั้งหมด 3 ครั้ง  

(1) โรงแรมที่ 1 ระยะเวลาการท างาน 6 เดือน 
(2) โรงแรมที่ 2 ระยะเวลาการท างาน 2 ปี 
(3) โรงแรมที่ 3 ระยะเวลาการท างาน 1 ปี 
(4) โรงแรมปัจจุบัน ระยะเวลาการท างาน 2 เดือน 

 
4.5.3 คุณภาวิดา จ าปาเฟ่ือง โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เอ็กซ์เพลส กรุงเทพ สุขุมวิท 11 (C3) 

1) เพศหญิง 
2) อายุ 27 ป ี
3) ประสบการณ์การท างาน 4 ป ี
4) เปลี่ยนงานทั้งหมด 1 ครั้ง  
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(1) โรงแรมที่ 1 ระยะเวลาการท างาน 2 ปี 
(2) โรงแรมปัจจุบัน ระยะเวลาการท างาน 2 ป ี

 
4.5.4 คุณศุติกา ตันชยั โรงแรมซีตรัส สุขุมวิท 11 (C4) 

1) เพศหญิง 
2) อายุ 30 ป ี
3) ประสบการณ์การท างาน 5 ป ี
4) เปลี่ยนงานทั้งหมด 2 ครั้ง  

(1) โรงแรมที่ 1 ระยะเวลาการท างาน 2 ปี 
(2) โรงแรมที่ 2 ระยะเวลาการท างาน 2 ปี 
(3) โรงแรมปัจจุบัน ระยะเวลาการท างาน 1 ป ี

 
4.5.5 คุณนิรมล ประดับเพชร โรงแรมคิทซิโอ้ เฮา้ส์ (C5) 

1) เพศหญิง 
2) อายุ 27 ป ี
3) ประสบการณ์การท างาน 2 ป ี
4) เปลี่ยนงานทั้งหมด 2 ครั้ง  

(1) โรงแรมที่ 1 ระยะเวลาการท างาน 1 ปี 
(2) โรงแรมที่ 2 ระยะเวลาการท างาน 1 ปี 
(3) โรงแรมปัจจุบัน ระยะเวลาการท างาน 2 เดือน 

 
 จากการศึกษาข้อมูลประวัติการท างานของผู้ให้ข้อมูลกลุ่มเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจโรงแรม
ขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร ในกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 5 คน ผู้วิจัยพบว่าระยะเวลา
การท างานของบุคลากรเจนเนอเรช่ันในกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลมีระยะเวลาการเปลี่ยนงาน คือ 2 ปี  
เป็นจ านวนมากที่ สุดของกลุ่มผู้ ให้ ข้อมูลของ 3 คน ใน 5 คน โดยในที่นี้ มี กลุ่ มผู้ ให้ ข้อมูล  
จ านวน 2 ท่าน ที่มีพฤติกรรมการเปลี่ยนงานซ้ ามากกว่า 1 แห่ง 
 รองลงมา คือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มีระยะเวลาการท างาน คือ 5 ปี จ านวน 1 คน และกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลที่มีระยะเวลาการท างาน คือ 1 ปี จ านวน 1 คน 
 โดยสรุปแล้วจากการศึกษาข้อมูลประวัติการท างานของผู้ให้ข้อมูลกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย 
ในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า บุคลากรเจนเนอเรช่ันวายส่วนใหญ่ 
มีระยะเวลาการท างาน 2 ปี ต่อ 1 โรงแรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการเปลี่ยนงานของบุคลากร
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เจนเนอเรช่ันวาย จากพฤติกรรมดังกล่าวผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารควรมีการพูดคุยถึงเส้นทาง
อาชีพ หรือการวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของคนกลุ่มนี้ โดยผู้บริหารควรท า
ให้พวกเขาได้มองเห็นโอกาสในการปรับต าแหน่งให้สูงข้ึน หากพวกเขายังคงอยู่กับโรงแรมต่อไปใน
อนาคต เพื่อให้พวกเขารู้สึกถึงความมั่นคงและการเติบโตในองค์กรต่อไป 



บทท่ี 5 

 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง 
พื้นที่กรุงเทพมหานคร” เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview)  
ซึ่ งผู้ วิจัยเลือกกลุ่ มตัวอย่างโดยวิธีการบอกต่อ (Snowball) โดยศึกษาจากข้อมูลของผู้ ให้ 
ข้อมูลหลักจ านวน 15 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารองค์กร จ านวน 5 คน ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล จ านวน 5 คน และบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายจ านวน 5 คน ในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง  
พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้ค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ซึ่ง
น าเสนอข้อมูลในรูปแบบวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)  ซึ่งผู้ วิจัยได้น าเสนอ 
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยดังนี้ 
 1) เพื่อศึกษาปัญหาและหาสาเหตุการย้ายงานจากโรงแรมขนาดกลางไปสู่โรงแรมขนาดใหญ่
ของบุคลากรเจเนอเรช่ันวาย 
 2) เพื่อสร้างแนวทางการรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง  
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.1.1 พฤติกรรมการท างานของบุคลากรเจนเนอเรชั่นวาย 
5.1.1.1 พฤติกรรมการท างานเชิงลบของบุคลากรเจนเนอเรช่ันวาย 

1) ไม่เคารพผู้อาวุโส  
เจนเนอเรช่ันวายเติบโตมากับวัฒนธรรมการเลี้ยงดูแบบตามใจและให้

อิสระในความคิด ซึ่งส่งผลให้พวกเขามีความเช่ือมั่นในความคิดของตัวเอง เมื่อมีโอกาสกลุ่มคนเจนเนอ
เรช่ันวายจึงมีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น หรือโต้แย้งสิ่งต่างๆ ที่ขัดแย้งกับความคิดของพวก
ออกมาอย่างชัดเจน ซึ่งส่งผลให้ผู้ร่วมงานรู้สึกอึดอัดได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับบุคคลที่มีสถานะ
สูงกว่า หรืออายุมากกว่า เนื่องจากช่องว่างของวัยที่ต่างกันส่งผลให้กลุ่มคนแต่ละเจนเนอเรช่ันมี
แนวคิดที่แตกต่างกัน พฤติกรรมเหล่าน้ีส่งผลให้เจนเนอเรช่ันก่อนหน้าเจนเนอเรช่ันวายมองว่าคนกลุ่ม
นี้ไม่มีความเคารพผู้อาวุโส  

2) เปลี่ยนงานบ่อย 
เจนเนอเรช่ันวายมีพฤติกรรมการเปลี่ยนงานบ่อย เนื่องจากพวกเขา 

มีความต้องการที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในด้านต าแหน่งที่สูงข้ึน เงินเดือนเพิ่มข้ึน มีประสบการณ์ใน
การท างานที่หลากหลาย และสภาพแวดล้อมการท างานใหม่ๆ ซึ่งพฤติกรรมการเปลี่ยนงานบ่อยของ
บุคลากรเจนเนอเรช่ันวายส่งผลกระทบต่อองค์กรที่ทุ่มเทเวลาและลงทุนในการพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ แต่ประสิทธิภาพเหล่าน้ันไม่ได้ถูกน าไปใช้กับองค์กรที่ทุ่มเทให้คนกลุ่มนี้ 

3) เช่ือมั่นในตัวเองสูง 
เจนเนอเรช่ันวายมีความเช่ือมั่นในตัวเองสูง พวกเขาต้ังเป้าหมายในชีวิต 

และลงมือท าในสิ่งที่พวกเขาวางแผนไว้ด้วยความมั่นใจ โดยสาเหตุที่เด็กรุ่นใหม่มีความมั่นใจในตัวเอง
สูง เนื่องจากพวกเขาเติบโตมากับการใช้สื่อโซเชียวมีเดีย  เด็กรุ่นใหม่ได้รับข้อมูลที่หลากหลาย 
และเปิดรับวัฒนธรรมที่มีความเป็นสากลเข้ามา ส่งผลให้กลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายกล้าแสดงออก
เช่ือมั่นในตนเอง และมั่นใจกับความสามารถของตัวเองไม่รับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้าง  

4) ชอบความท้าทาย 
เจนเนอเรช่ันวายมีความต้องการลักษณะงานที่สร้างสรรค์และท้าทายให้

มีความเหมาะสมกับความสามารถพวกเขา ส าหรับคนกลุ่มนี้พวกเขาจะไม่ทนกับงานที่ไม่ชอบ  
หรือเนื้อหางานที่ไม่มีสิ่งใหม่ให้พวกเขาได้คิดและท า หากพวกเขาเริ่มรู้สึกว่างานที่พวกเขาท าไม่มี
ความน่าสนใจแล้ว พวกเขาก็พร้อมที่จะไปเรียนรู้ในองค์กรใหม่ที่สร้างความท้าทายให้พวกเขาได้ใช้
ศักยภาพที่ตัวเองมีอย่างเต็มที่ 
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5) มองรายได้เป็นสิ่งส าคัญ 
เจนเนอเรช่ันวายมีความคาดหวังในเรื่องของการประสบความส าเร็จ  

โดยมีรายได้จากอาชีพเป็นตัวช้ีวัดมากกว่าบุคลากรในเจนเนอเรช่ันก่อนหน้าพวกเขา เนื่องจาก
บุคลากรเจนเนอเรช่ันวายมีโอกาสพบเหน็เรือ่งราวในชีวิตของผู้อื่นในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีแนวโน้มที่
จะเป็นการอวดอ้าง หรือแสดงให้เห็นสิ่งที่มีและได้มา ส่งผลให้เห็นว่ากลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายมี 
ความคาดหวังต่อรายไดจ้ากการท างานเพิ่มมากขึ้น 

5.1.1.2 พฤติกรรมการท างานเชิงบวกของบุคลากรเจนเนอเรช่ันวาย 
1) ใช้เทคโนโลยีเก่ง 

เจนเนอเรช่ันวายที่ เติบโตข้ึนมาพร้อมกับเทคโนโลยี พวกเขาจึงมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเข้าใจ รวดเร็ว และฉับไวมากกว่าคนรุ่นเก่า อีกทั้งพวกเขายัง
สามารถใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทักษะเหล่านี้มี 
ความจ าเป็นต่อการท างานในโลกยุคไร้พรมแดน อีกทั้งในปัจจุบันธุรกิจโรงแรมมีการน าเทคโนโลยี 
เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานมากข้ึน ส าหรับกลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่วมากกว่าเจนเนอเรช่ันก่อนหน้าพวกเขา 

2) กระตือรือร้นในการท างาน 
เจนเนอเรช่ันวายมีความกระตือรือร้นในการท างานพวกเขาจะให้

ความส าคัญกับงานที่พวกเขาท าอย่างเต็มที่หากพวกเขารู้สึกว่ามันเป็นงานของพวกเขา แนวทาง 
การท างานถูกก าหนดจากความคิดของพวกเขาเอง แต่ถ้าต้องท าตามที่คนอื่นก าหนดแนวทางไว้โดยที่
พวกเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในงานน้ีตั้งแต่ต้นความทุ่มเทในงานน้ันก็จะหมดไป 

3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
เจนเนอเรช่ันวายเป็นกลุ่มคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ พวกเขาพร้อม

เปิดรับสิ่งใหม่ และน าเสนอแนวคิดใหม่ๆ เหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ซึ่งส าหรับเจ้าของ
กิจการ หรือหัวหน้าของเจนเนอเรช่ันวายยินดีรับฟังและมองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ช่วยให้โรงแรมได้
แนวคิดใหม่ๆ เพื่อน ามาต่อยอดในการพัฒนาโรงแรมต่อไป 

4) ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว 
เจนเนอเรช่ันวายมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม  

เมื่อพวกเขาเข้ามาร่วมเป็นส่วนในองค์กรพวกเขาสามารปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร  
เพื่อนร่วมงาน และรูปแบบการท างานได้เป็นอย่างดี ซึ่งช่วยลดความขัดแย้งในองค์กรและส่งเสริมให้
บรรยากาศในการท างานดีข้ึน 
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5.1.2 บทบาทของกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวายในธุรกิจโรงแรม 
จากผลการศึกษาผู้วิจัยได้ทราบว่าในปัจจุบันกลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายก าลังได้เข้ามา

มีบทบาทในการขับเคลื่อนธุรกิจโรงแรม เนื่องด้วยศักยภาพของคนรุ่นใหม่ไฟแรงประกอบกับ 
จ านวนของกลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายที่ก าลังก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานมีปริมาณเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
ในขณะที่คนกลุ่มเบบี้ บูมเมอร์ส และเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์เริ่มลดน้อยลง ท าให้ในอนาคตอันใกล้นี้ 
กลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายก าลังจะกลายมาเป็นคนกลุ่มใหญ่ในตลาดแรงงาน เนื่องจากในปัจจุบัน
โรงแรมหลายแห่งน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา ซึ่งส าหรับเจนเนอเรช่ัน
วายที่เกิดและเติบโตข้ึนมาพร้อมกับเทคโนโลยี ส่งผลให้ประชากรกลุ่มนี้มีทักษะความสามารถใน 
การใช้เทคโนโลยีมากกว่าเจนเนอเรช่ันอื่นที่ เกิดและเติบโตมาก่อน  แต่อย่างไรก็ตามในขณะนี้ 
เจนเนอเรช่ันวายส่วนใหญ่ยังคงมีบทบาทในระดับปฏิบัติการทั่วไปและบางส่วนก าลังเข้าสู่ช่วงชีวิต 
การท างานที่มีต าแหน่งงานอยู่ในระดับกลางถึงสูงข้ึน 
 

5.1.3 ผลการวิจัยเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ท่ี 1 สาเหตุท่ีส่งผลให้บุคลากรเจนเนอเรชั่นวาย
ในโรงแรมขนาดกลางนิยมย้ายไปท างานในโรงแรมท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้น 
จากผลการศึกษาผู้วิจัยได้ทราบสาเหตุที่สง่ผลใหบุ้คลากรเจนเนอเรช่ันวายในโรงแรม 

ขนาดกลางนิยมย้ายไปท างานในโรงแรมที่มีขนาดใหญ่ข้ึนซึ่งสามารถแบ่งค าตอบออกเป็น 5 ข้อ ได้แก่ 
ค่าตอบแทน ความก้าวหน้า สภาพแวดล้อมการท างาน สวัสดิการ และภาพลักษณ์ของตัวบุคคล  
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ความต้องการค่าตอบแทนที่สงูข้ึน 
กลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายส่วนใหญ่นิยมเริ่มท างานในโรงแรมขนาดกลาง  

เพื่อเรียนรู้งานการปฏิบัติงานและเมื่อพวกเขาคิดว่าตนเองมีความพร้อมก็นิยมที่จะย้ายไปท างานใน
โรงแรมที่มีขนาดใหญ่ข้ึน เนื่องจากโรงแรมขนาดใหญ่มีการบริการที่ค่อนข้างครบถ้วนส่งผลให้มี
เซอร์วิสชาร์จสูงกว่าโรงแรมทั่วไปและยังมีการการันตีเซอร์วิสชาร์จย่อมช่วยสร้างความมั่นใจให้
บุคลากรที่ปฏิบัติงานทราบว่าพวกเขาจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับงานที่เพิ่มมากข้ึนจากเดิมที่
พวกเขาอยู่โรงแรมขนาดกลาง 

2) ความต้องการความก้าวหน้า 
เจนเนอเรช่ันวายส่วนใหญ่นิยมย้ายจากโรงแรมขนาดกลางไปสู่โรงแรมขนาดใหญ่ 

เพื่อสร้างโอกาสในการได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการท างานที่หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากโรงแรมขนาดกลางไม่ได้มีรูปแบบการให้บริการลูกค้าที่เข้าพักอย่างครบถ้วน ส่งผลให้
งานที่ท ามีลักษณะวนลูปแบบเดิม ส่งผลให้เจนเนอเรช่ันวายรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รบัการพัฒนาและย่ าอยู่
กับที่จึงเป็นสาเหตุให้กลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายย้ายไปท างานในโรงแรมที่มีขนาดใหญ่ข้ึนกว่าเดิม  
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3) ความต้องการต้องการสภาพแวดล้อมการท างานใหม่ๆ  
โรงแรมขนาดกลางส่วนใหญ่ไม่ได้มีการให้บริการแบบเต็มรูปแบบ ส่งผลให้เจน

เนอเรช่ันวายต้องเผชิญสภาพแวดล้อมการท างานแบบเดิมๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมความรู้สึก
ของเจนเนอเรช่ันวายที่มีพฤติกรรมชอบความท้าทายและชอบการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เจนเนอเรช่ัน
วายจึงนิยมย้ายไปท างานในโรงแรมขนาดใหญ่ข้ึน แม้ว่าต าแหน่งงานในที่ใหม่ไม่ได้สูงข้ึนไปจากเดิม  
แต่ส าหรับเจนเนอเรช่ันวายแล้วการได้เปลี่ยนสภาพแวดล้อมการท างานและได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  
ก็สามารถเติมเต็มความรู้สึกของพวกเขาได้เช่นกัน 

4) ความต้องการสวัสดิการที่หลากหลาย 
เจนเนอเรช่ันวายให้ความส าคัญกับเรื่องสวัสดิการของพนักงานมากยิ่งข้ึน 

เนื่องจากสวัสดิการช่วยลดค่าใช้จ่ายพิเศษที่ทางพนักงานจ าเป็นต้องจ่าย เช่น เรื่องอาหารในระหว่าง
การท างาน การซักเสื้อผ้าชุดยูนิฟอร์ม ที่พักฟรี รถรับ-ส่งพนักงาน โบนัสประจ าปี วันหยุดพิเศษ และ
ประกันสุขภาพ ส าหรับโรงแรมขนาดกลางที่ไม่ได้มีรายได้สูงเมื่อเทียบกับโรงแรมขนาดใหญ่ส่งผลให้
สวัสดิการที่โรงแรมขนาดกลางมอบให้กลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายไม่เพียงพอที่จะท าให้พวกเขารู้สึก
มั่นคงในชีวิตและรู้สึกว่าโรงแรมไม่มีความใส่ใจแก่บุคลากร จึงตัดสินใจลาออกจากโรงแรมขนาดกลาง
ไปอยู่โรงแรมขนาดใหญ่ข้ึน 

5) ความต้องการภาพลกัษณ์ขององค์กรทีส่่งเสริมตนเอง 
เจนเนอเรช่ันวายที่ก าลังเริ่มเข้าสู่ชีวิตการท างาน หรือก าลังไต่เต้าไปสู่ต าแหน่งที่

สูงข้ึน คนกลุ่มนี้บางส่วนจึงให้ความส าคัญกับเรื่องช่ือต าแหน่ง และช่ือเสียงองค์กร เพื่อให้คนอื่นรู้สึก
ยอมรับในความสามารถของพวกเขา กลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายจึงนิยมย้ายไปท างานในโรงแรมที่มี
ขนาดใหญ่ข้ึน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของตนเองหากว่าในอนาคตพวกเขาต้องการย้ายไปท างานใน
โรงแรมแห่งอื่นการที่ เคยท างานในโรงแรมขนาดใหญ่ หรือมีมาตรฐานย่อมสร้างความสนใจให้
ภาพลักษณ์ของพวกเขาโดดเด่นกว่าคนอื่น 

 
  



 91 

5.1.4 ผลการวิจัยเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ท่ี 2 เพ่ือเสนอแนวทางการรักษาบุคลากรเจน
เนอเรชั่นวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
จากผลการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจ

โรงแรมขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากผู้ถูกสัมภาษณ์ทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ 
ผู้บริหารองค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และเจนเนอเรช่ันวาย รวมไปถึง ข้อมูลประวัติการท างานของ
ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย โดยผู้วิจัยได้น ามาศึกษาและวิเคราะห์เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดและทฤษฎีที่ผู้วิจัยน ามาใช้ ได้แก่ แนวคิดการธ ารงรักษาบุคลากร แนวคิดกลยุทธ์การจูงใจ  
และทฤษฎีปัจจัยคู่ของเฮอร์เบิร์ก เพื่อสร้างเป็นแนวทางการรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจ
โรงแรมขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

5.1.4.1 แนวทางที่ 1 ค่าตอบแทน 
1) กลยุทธ์ที่ 1 การผกูผลงานกับค่าตอบแทน 

โรงแรมขนาดกลางส่วนใหญ่มีการให้การบริการที่ไม่ได้ครบถ้วนเหมือน
โรงแรมขนาดใหญ่ ส่งผลให้รายได้ที่พวกเขาได้รับไม่สูงเท่าโรงแรมขนาดใหญ่ ซึ่งท าให้ผู้บริหาร 
ไม่สามารถเพิ่มเงินเดือนเพื่อรักษาให้ทุกคนคงอยู่กับองค์กรได้ เนื่องจากว่าผลตอบแทนต่างๆ  
ที่มอบให้พนักงานถือเป็นต้นทุนจ านวนสูงมาก ดังนั้น การข้ึนเงินเดือนของโรงแรมขนาดกลาง 
จึงเน้นปรับข้ึนตามผลงานที่โดดเด่นในแต่ละปี ส าหรับวิธีการนี้สามารถท าให้บุคลากรที่ต้องการปรับ
ข้ึนเงินเดือนต้องพยายามสร้างผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงแรมคาดหวังไว้  

2) กลยุทธ์ที่ 2 การดึงดูดใจด้วยสวัสดิการ 
สวัสดิการเป็นผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเพิ่มเติมนอกเหนือจาก

เงินเดือน โดยในปัจจุบันกลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายให้ความส าคัญกับเรื่องสวัสดิการของพนักงานมาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากสวัสดิการช่วยลดค่าใช้จ่ายพิเศษที่ทางพนักงานจ าเป็นต้องจ่าย การให้สวัสดิการต่างๆ 
เข้ามาเสริม เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือ อาหารระหว่างเวลาท างาน ซักรีดยูนิฟอร์ม สิทธิ
พิเศษส าหรับพนักงาน หรือวันหยุดพิเศษ ช่วยเพิ่มแรงจูงใจเข้ามาชดเชยในส่วนของเงินเดือนที่น้อยให้
พวกเขามีความพึงพอใจในการท างานที่โรงแรมมากยิ่งข้ึน 

5.1.4.2 แนวทางที่ 2 สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการท างาน 
1) กลยุทธ์ที่ 1 การมเีพื่อนร่วมงานที่ด ี

เจนเนอเรช่ันวายให้ความส าคัญกับเพื่อนร่วมงานพวกเขามองว่าการมี
เพื่อนร่วมงานที่ดีย่อมส่งเสริมให้การท างานของพวกเขามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามใน
ปัจจุบันโรงแรมมีกลุ่มบุคลากรหลากหลายเจนเนอเรช่ันท างานอยู่ร่วมกัน  ได้แก่ เบบี้ บูมเมอร์ส  
เจนเนอเรช่ันเอ็กซ์ และเจนเนอเรช่ันวาย ส่งผลให้ความคิดในการท างานมีความแตกต่างกัน  
ดังนั้น โรงแรมควรมีการจัดกิจกรรม หรือการให้บุคลากรในโรงแรมท างานร่วมกันโดยไม่มีการแบ่ง
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ต าแหน่ง แผนก หรืออายุ สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานและกระชับความสัมพันธ์
ของเพื่อนร่วมงานให้ดีย่ิงข้ึน 

5.1.4.3 แนวทางที่ 3 บทบาทของหัวหน้างาน 
1) กลยุทธ์ที่ 1 หัวหน้ารบัฟังความคิดเห็นใหม้ากขึ้น 

หัวหน้าที่ดีจะต้องสามารถบริหารองค์กรและบริหารคนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งหัวหน้าควรที่จะต้องหมั่นสื่อสารกับลูกน้องให้ เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายพวกเขาชอบที่จะแสดงความคิดเห็นและน าเสนอแนวคิดใหม่ๆ ซึ่งพวกเขา
มองว่าสิ่ งที่พวกเขาแสดงความคิดเห็นย่อมเป็นประโยชน์ต่อโรงแรมและต้องการคนรับฟั ง  
ดังนั้น หัวหน้าและผู้บริหารควรสนใจรบัฟังสิ่งที่พวกเขาต้องการสือ่สาร เพื่อท าให้คนกลุ่มนี้รู้สึกถึงการ
ได้รับการยอมรับและความใส่ใจจากโรงแรม 

2) กลยุทธ์ที่ 2 หัวหน้าเป็นผู้ให้ค าแนะน าที่ด ี
เจนเนอเรช่ันวายมีพฤติกรรมชอบซักถามและพวกเขาคาดหวังค าตอบที่

เป็นค าแนะน าทันที แม้ว่าพวกเขาจะมีค าตอบอยู่ในใจพวกเขาแล้วก็ตาม แต่การที่คนกลุ่มนี้เลือกที่จะ
ปรึกษาหัวหน้าพวกเขาแค่ต้องการได้รับความแน่ใจในสิ่งที่พวกเขาคิด ดังนั้น หัวหน้าควรมีบทบาท
เป็นที่ปรึกษาที่ดีและพร้อมที่จะให้ค าแนะน าลูกน้อง แม้แต่เรื่องส่วนตัวที่ไม่ใช่เรื่องงานเราก็ควรรับฟัง 
เพราะปัญหาส่วนตัวอาจส่งผลกระทบต่องานได้เช่นกัน 

5.1.4.4 แนวทางที่ 4 การได้รับการยกย่องนับถือ 
1) กลยุทธ์ที่ 1 การยกย่องและชมเชยบุคลากร 

เจนเนอเรช่ันวายพวกเขาต้องการที่จะรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและได้รับ 
การยอมรับในสิ่งที่พวกเขาท าอยู่ ดังนั้น องค์กรและผู้บริหารควรมีการกล่าวค าขอบคุณ การยกย่อง
ด้วยค าพูดว่าพวกเขาท างานได้ดี สิ่งเหล่านี้เป็นมารยาทที่องค์กรและผู้บริหารพึงกระท าเป็นประจ า 
เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้สึกอยากที่จะท างานในองค์กรแห่งนี้ต่อไป 

5.1.4.5 แนวทางที่ 5 ลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมาย 
1) กลยุทธ์ที่ 1 มอบหมายงานที่สร้างแรงจงูใจในการท างาน 

เจนเนอเรช่ันวายให้ความส าคัญกับคุณค่าของงานที่พวกเขาได้รับ
มอบหมาย ผู้บริหารและหัวหน้าควรเปิดโอกาสให้บุคลากรเจนเนอเรช่ันวายได้มีอ านาจในการตัดสินใจ
และสร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนในการท างาน ซึ่งถือเป็นการจะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ  
ในการท างานเพื่อครองใจคนกลุ่มนี้ เพราะเมื่อใดที่พวกเขาไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการท างาน  
เขาจะรู้สึกขาดความเป็นเจ้าของและไม่มีความมุ่งมั่นที่จะท างานให้ส าเร็จย่อมส่งผลให้ความมั่นใจ 
พังลงและเกิดความคิดที่จะหางานใหม่ที่พวกเขามีโอกาศมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ 
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2) กลยุทธ์ที่ 2 มอบหมายงานให้ตรงความสามารถ 
เจนเนอเรช่ันวายเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ไฟแรง ผู้บริหารและหัวหน้า

มอบหมายงานที่สอดคล้องกับความสามารถและความสนใจของบุคลากรเจนเนอเรช่ันวาย เพื่อ
มอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของบุคลากรที่ตนเองมีและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 
ซึ่งการมอบหมายงานให้พวกเขาควรก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจนและค านึงถึงความสามารถของพวก
เขาว่างานที่มอบหมายตรงกับความสามารถของบุคคลนั้นๆ หรือไม่ เพราะเมื่อไหร่ที่พวกเขารู้สึกว่า
งานที่พวกเขาท าไม่ก้าวหน้าย่อมส่งผลต่อความมั่นใจในการท างานให้มีประสิทธิภาพของพวกเขาหมด
ลงได ้

5.1.4.6 แนวทางที่ 6 โอกาสที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
1) กลยุทธ์ที่ 1 การเลื่อนต าแหนง่ในแนวดิ่ง 

เจนเนอเรช่ันวายมีความต้องการที่จะประสบความส าเร็จในชีวิตอย่าง
รวดเร็วมากกว่าเจนเนอเรช่ันก่อนหน้า ผู้บริหารควรแสดงให้กลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายเห็นว่า  
พวกเขาสามารถเติบโตในสายอาชีพที่พวกเขาเลือกได้ การที่ผู้บริหารพูดคุยถึงเส้นทางอาชีพของ 
คนกลุ่มนี้ โดยการให้พวกเขามองเห็นโอกาสในการปรับต าแหน่งหากพวกเขายังคงอยู่กับโรงแรมต่อไป 
ในอนาคต ทั้งนี้การเลื่อนต าแหน่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ เลื่อนจากระดับบรหิารเดิมสู่
ระดับบริหารที่สูงข้ึนกว่าเดิมในต าแหน่งใหม่ เลื่อนข้ึนจากระดับต าแหน่งพนักงาน สู่ระดับผู้บริหาร 
หรือเลื่อนข้ันจากต าแหน่งพนักงานธรรมดาสู่พนักงานระดับอาวุโส ซึ่งเป็นการเลื่อนต าแหน่งงานช้ันที่
สูงข้ึน แต่ไม่จ าเป็นต้องรับผิดชอบงานเชิงบริหาร การกระท าเช่นนี้จะแสดงให้บุคลากรเห็นถึงโอกาส
ในความก้าวหน้าของพวกเขาเพื่อที่พวกเขาจะได้วางแผนที่จะคงอยู่กับโรงแรมต่อไปในอนาคต  

2) กลยุทธ์ที่ 2 การเลื่อนต าแหนง่ในแนวนอน 
เจนเนอเรช่ันวายมีความต้องการที่จะรู้สึกได้ว่างานที่พวกเขาท ามีคุณค่า 

และเป็นประโยชน์ต่อโรงแรม ซึ่งการจะสร้างได้น้ันต้องเริ่มจากความเข้าใจคนกลุ่มนี้อย่างแท้จริงก่อน 
การสร้างโอกาสให้บุคลากรสามารถเรียนรู้ได้ทดลองท าอะไรใหม่ๆ เพื่อให้พวกเขาเกิดความรู้สึกว่า
พวกเขาก าลังได้พัฒนาศักยภาพตนเองอยู่ เสมอหากพวกเขายังคงท างานอยู่ในโรงแรมที่ให้โอกาส 
พวกเขาในการท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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5.2 อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาท าให้ทราบถึงสาเหตุการเปลี่ยนงานและลาออกของบุคลากรเจนเนอเรช่ันวาย 
และสาเหตุที่ส่งผลให้บุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในโรงแรมขนาดกลางนิยมย้ายไปท างานในโรงแรมที่มี
ขนาดใหญ่ข้ึนเพื่อน ามาสร้างเป็น “แนวทางการรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจโรงแรม 
ขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร” โดยการวิจัยเชิงคุณภาพจากกการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูล
จ านวน 15 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารองค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และบุคลากร 
เจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าผลการศึกษามา
วิเคราะห์ และพิจารณาประกอบกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง เป็นประเด็นต่างๆ  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

5.2.1 สาเหตุท่ีส่งผลให้บุคลากรเจนเนอเรชั่นวายในโรงแรมขนาดกลางนิยมย้ายไป
ท างานในโรงแรมท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้น 
5.2.1.1 ความต้องการค่าตอบแทนที่สูงข้ึน 

เจนเนอเรช่ันวายส่วนใหญ่นิยมเริ่มท างานในโรงแรมขนาดกลาง เพื่อเรียนรู้
การปฏิบัติงานและเมื่อพวกเขาคิดว่าตนเองมีความพร้อมก็นิยมที่จะย้ายไปท างานในโรงแรมที่มี  
ขนาดใหญ่ข้ึน เนื่องจากโรงแรมขนาดใหญ่มีการบริการที่ค่อนข้างครบถ้วนส่งผลให้มีเซอร์วิสชาร์จ  
สูงกว่าโรงแรมทั่วไปและยังมีการการันตีเซอร์วิสชาร์จย่อมช่วยสร้างความมั่ นใจให้บุคลากร 
ที่ปฏิบัติงานทราบว่าพวกเขาจะได้รับค่าตอบแทนที่ เหมาะสมกับงานที่ เพิ่มมากข้ึนจากเดิมที่  
พวกเขาอยู่โรงแรมขนาดกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชชาภร จวงพานิชย์ (2560) พบว่า  
เจนเนอเรช่ันวายให้ความส าคัญกับเงินเดือน หรือค่าจ้างเป็นอย่างมาก หากพวกเขาไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนตามที่พวกเขาคาดหวังมีผลต่อความผูกพันธ์ต่อองค์กรมากที่สุด 

5.2.1.2 ความต้องการความก้าวหน้า 
เจนเนอเรช่ันวายส่วนใหญ่นิยมเริ่มท างานในโรงแรมขนาดกลาง เพื่อเรียนรู้

การปฏิบัติงานและเมื่อพวกเขาคิดว่าตนเองมีความพร้อมก็นิยมที่จะย้ายไปท างานในโรงแรมที่มี  
ขนาดใหญ่ข้ึน เพื่อสร้างโอกาสในการได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการท างาน  
ที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ พิชชาภร จวงพานิชย์ (2560) พบว่า  
เมื่อพนักงานมีความรู้ความสามารถมากข้ึนก็จะมีความต้องการมองหางานที่ใหม่ที่เพิ่มความท้าทาย 
จึงไม่ได้ตระหนักต่อความผูกพันต่อองค์กร และเมื่อพนักงานคนนั้นมีความรู้มากก็จะเป็นที่ต้องการ 
ขององค์กรอื่น โดยมีข้อเสนอที่น่าสนใจให้กับพนักงาน หากเป็นสิ่งที่พนักงานต้องการก็พร้อมที่จะย้าย
ไปท างานกับองค์กรนั้น 
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5.2.1.3 ความต้องการต้องการสภาพแวดล้อมการท างานใหม่ๆ 
เจนเนอเรช่ันวายที่มีพฤติกรรมชอบความท้าทายและชอบการเปลี่ยนแปลง 

โรงแรมขนาดกลางส่วนใหญไ่ม่ได้มีการให้บริการแบบเต็มรูปแบบ ส่งผลให้เจนเนอเรช่ันวายต้องเผชิญ
สภาพแวดล้อมการท างานแบบเดิมๆ และเกิดความต้องการที่จะเปลี่ยน หรือย้ายงาน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุเบญญา ขวัญทอง และทวีศักดิ์ กฤษเจริญ (2558)  กล่าวว่า ลักษณะงานมีผลต่อ 
การผลักดันให้เกิดความตั้งใจออกจากงาน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวคนธ์ วิทวัสโอฬาร 
(2550) พบว่า เจนเนอเรช่ันวายต้องารที่ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที ่หากองค์กรหรือหัวหน้างาน
ให้เขาท างานซ้ าๆ ขณะที่พวกเขาคิดว่าตัวเองสามารถท าสิ่งที่ส าคัญกว่านี้ได้ ความรู้สึกเบื่ อหน่ายใน
งานที่ท าจะเกิดข้ึน และสะสมจนเกิดความตั้งใจลาออกในที่สุด  

5.2.1.4 ความต้องการสวัสดิการที่หลากหลาย 
เจนเนอเรช่ันวายให้ความส าคัญกับเรื่องสวัสดิการของพนักงานมากยิ่งข้ึน 

เนื่องจากสวัสดิการช่วยลดค่าใช้จ่ายพิเศษที่ทางพนักงานจ าเป็นต้องจ่าย ส าหรับโรงแรมขนาดกลางที่
ไม่ได้มีรายได้สูงเมื่อเทียบกับโรงแรมขนาดใหญ่ส่งผลให้สวัสดิการที่โรงแรมขนาดกลางมอบให้กลุ่มคน 
เจนเนอเรช่ันวายไม่เพียงพอที่จะท าให้พวกเขารู้สึกมั่นคงในชีวิต  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ณภัค อินทรานนท์ และ พีรเศรษฐ์ ชมภูมิ่ง (2561) กล่าวว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรช่ันวายมี 
ความต้องการสวัสดิการที่ยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองความต้องการและรูปแบบการใช้ชีวิตของตนเอง  
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคนเจนเนอเรช่ันวายให้ความส าคัญกับสุขภาพและความมั่นคงในชีวิตของตนเอง 
จากความต้องการดังกล่าวสะท้อนให้ เห็นถึงความท้าทายขององค์กรที่จะสามารถตอบสนอง 
ความต้องการของพนักงานได้ตรงความต้องการได้อย่างไร 

5.2.1.5 ความต้องการภาพลักษณ์ขององค์กรที่ส่งเสริมตนเอง 
เจนเนอเรช่ันวายจึงนิยมย้ายไปท างานในโรงแรมที่ มีขน าดใหญ่ ข้ึน  

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับตนเองมีมาตรฐานเช่นเดียวกันกับโรงแรมที่พวกเขาท างานอยู่ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ยศนันท์ อ่อนสันทัด (2560) สรุปผลข้อมูลได้ว่าสิ่งที่ ช่วยสร้างความพึงพอใจใน 
การปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาวในเขตกรุงเทพและปริมณฑล คือ การที่องค์กรมี
ช่ือเสียงและมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นสิ่งที่สร้างความพึงพอใจส่งผลให้พนักงานเลือกปฏิบัติงานในองค์กร
ต่อไป เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ อรรจนา เกตุแก้ว (2557) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ขององค์กรส่งผลต่อ
ความน่าเช่ือถือและภาพลักษณ์ที่ดีในสังคมส่งผลให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับ
องค์กร ซึ่งช่วยลดอตัราการเปลี่ยนงานของพนักงานโรงแรม 5 ดาวย่านราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร  
จากความคิดเห็นดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าภาพลักษณ์ขององค์กรส่งผลต่อการคงอยู่ของบุคลากรใน
องค์กร 
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 จากผลการศึกษาผู้วิจัยจึงทราบสาเหตุที่ส่งผลให้บุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในโรงแรม 
ขนาดกลางนิยมย้ายไปท างานในโรงแรมที่มีขนาดใหญ่ข้ึน โดยสาเหตุหลักเกิดจากความต้องการ
ค่าตอบแทนที่สูงข้ึน เนื่องจากโรงแรมขนาดใหญ่มีการบริการที่ค่อนข้างครบถ้วนส่งผลให้มีเซอร์วิส
ชาร์จสูงกว่าโรงแรมขนาดเล็กและขนาดกลาง อีกทั้งโรงแรมขนาดใหญ่ยังมีการการันตีเซอร์วิสชาร์จ
สร้างความมั่นใจให้แก่พนักงาน ล าดับสอง คือ ความต้องการความก้าวหน้าได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ  
ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการท างานที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน ล าดับสาม คือ ความต้องการต้องการ
สภาพแวดล้อมการท างานใหม่ๆ รูปแบบงานที่หลากหลายในโรงแรมขนาดใหญ่ย่อมดึงดูดเจนเนอ
เรช่ันวายที่มีพฤติกรรมชอบความท้ายทายสิ่งใหม่ๆ ล าดับสี่ คือ ความต้องการสวัสดิการที่หลากหลาย 
เจนเนอเรช่ันวายให้ความส าคัญกับเรื่องสวัสดิการของพนักงานมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสวัสดิการช่วยลด
ค่าใช้จ่ายพิเศษที่ทางพนักงานจ าเป็นต้องจ่าย และล าดับสุดท้าย คือ ความต้องการภาพลักษณ์ 
ขององค์กรที่ส่งเสริมตนเอง พวกเขาต้องการให้ตนเองมีภาพลักษณ์ที่ดูมีมาตรฐานเช่นเดียวกันกับ
โรงแรมที่พวกเขาท างานอยู่ ซึ่งในการศึกษาผู้วิจัยพบว่ามีงานวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการรักษาบุคลากร
เจนเนอเรช่ันวายที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน อาทิ งานวิจัยของ Mensele (2017) ได้ให้ความคิดเห็นว่า 
สิ่งส าคัญที่ช่วยจูงใจและรักษาเจนเนอเรช่ันวาย คือ พวกเขาคาดหวังผลตอบแทนทางการเงินที่เท่า
เทียมและโอกาสในการส่งเสริมและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
พิชชาภร จวงวาณิชย์ (2560) พบว่า ปัจจัยด้านค่าตอบแทนและการรับรู้ความยุติธรรมส่งผลกระทบ
ต่อความผูกพันต่อองค์กร ดังนัน้ ผู้ที่มีบทบาทในการวางแผนกลยุทธ์ด้านค่าตอบแทน จะต้องค านึงถึง
เรื่องค่าตอบแทนและความยุติธรรมเป็นส าคัญ และงานวิจัยของ ยุพาภรณ์ รัตนสุคนธ์ (2562) พบว่า 
กลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายต้องการเงินเดือนหรือค่าจ้างมากที่สุด ชอบความร่วมมือมากกว่าแข่งขันเป็น
คนที่น่าพึ่งพาและไว้ใจได้เสมอ มีความรับผิดชอบในการท างานสูง ต้องการแสดงความสามารถอย่าง
เต็มที่มีความกระตือรือร้นในการท างาน ต้องการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน ชอบท างาน 
ท้าทาย และพบสิ่งใหม่ๆ มีผลต่อความผูกพันต่อองค์แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามยังมีงานวิจัยของ 
ดนัย ฮันตระกูล (2557), วิไลพร ศรีชัวชม และ ภูษิต วงศ์หล่อสายชล (2561) ได้ให้ความคิดเห็นที่
แตกต่างออกไป พวกเขาให้ความคิดเห็นว่าค่าจ้างและเงินเดือนไม่ใช่ปัจจัยหลักในการที่จะคงอยู่ใน
องค์กรต่อไปหากพนักงานขาดขวัญก าลังใจในการท างาน ขาดความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
ความสัมพันธ์กับนายจ้างที่ไม่ค่อยดี หรือไม่ได้รับความวางใจในการท างานย่อมที่จะเกิดความท้อแท้
ท้อถอยและหาที่ไป จากงานวิจัยที่กล่าวไปในข้างต้นถึงสาเหตุการย้ายงานของบุคลากรเจนเนอเรช่ัน
วาย ผู้ วิจัยได้น ามาศึกษาเพื่อหาความสอดคล้องกับงานวิจัย พบว่า ในปัจจุบันเงินเดือน หรือ
ค่าตอบแทนยังคงเป็นสาเหตุหลกัที่สง่ผลให้บุคลากรเจนเนอเรช่ันวายนิยมย้ายงานหากพวกเขารู้สึกว่า
ค่าตอบแทนที่พวกเขาได้รับไม่เหมาะสม หรือไม่เพียงพอต่อความต้องการ หลายๆ องค์กรจึงน าตัวเงิน
มาใช้สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรคงอยู่กับองค์กรแต่ก็ได้ในระยะสั้นเท่านั้น หากจะสร้างแรงจูงใจใน
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ระยะยาวต้องสร้างแรงจูงใจที่เกิดข้ึนภายในตัวคนท างาน เช่น การสร้างโอกาสก้าวหน้าในงาน 
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ลักษณะงานที่ท า และความสัมพันธ์กับผู้บังคับบญัชา สิ่งเหล่าน้ีจะช่วย
ให้กลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายเกิดความพึงพอใจในงานและคงอยู่กับองค์กรได้ในระยะยาว 
 

5.2.2 แนวทางการรักษาบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง พ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 
จากผลการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจ

โรงแรมขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากผู้ถูกสัมภาษณ์ทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ 
ผู้บริหารองค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และเจนเนอเรช่ันวาย รวมไปถึงข้อมูลประวัติการท างานของ
ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย โดยผู้วิจัยได้น ามาศึกษาและวิเคราะห์เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดและทฤษฎีที่ผู้วิจัยน ามาใช้ ได้แก่ แนวคิดการธ ารงรักษาบุคลากร แนวคิดกลยุทธ์การจูงใจ 
และทฤษฎีปัจจัยคู่ของเฮอร์เบิร์ก เพื่อสร้างเป็นแนวทางการรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจ
โรงแรมขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

5.2.2.1 แนวทางที่ 1 ค่าตอบแทน 
การผูกผลงานกับค่าตอบแทนของโรงแรมขนาดกลางเน้นปรับข้ึนตาม

ผลงานที่โดดเด่นในแต่ละปี ส าหรับวิธีการนี้สามารถท าให้บุคลากรที่อยากได้ปรับข้ึนเงินเดือนต้อง
พยายามสร้างผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงแรมคาดหวังไว้ อีกทั้งควรมีการดึงดูดใจด้วย
สวัสดิการที่เป็นผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินเดือน สอดคล้องกับทฤษฎี
ปัจจัยคู่ของเฮอร์เบิร์กที่ผู้ วิจัยน ามาใช้ในเรื่องการจูงใจบุคลากรเจนเนอเรช่ันวาย คือ การให้
ค่าตอบแทน (Salary) ที่มีความเหมาะสมคุ้มค่ากับปริมาณงานที่ได้ท า และมีการเลื่อนข้ันเงินเดือน
อย่างยุติธรรมเหมาะสมกับความสามารถ (Snyderman, 1959) และงานวิจัยของ เสาวลักษณ์ เวศม์
รัชสกุล (2558) กล่าวว่า การจ่ายค่าตอบแทนด้วยความเป็นธรรมจะช่วยลดอัตราการลาออกที่จะเกิด
ข้ึนกับพนักงานได้มากกว่าการจ่ายค่าตอบแทนในอัตราที่สงูแต่ไม่เปน็ธรรม อีกทั้งควรเช่ือมโยงผลลัพธ์
ในการท างานกับการให้ รางวัลในลักษณะของการจ่ ายค่าตอบแทนตามผลงาน (Pay for 
Performance) อย่างสมเหตุสมผล เช่นเดียวกันกับ อัจจิมา บ าเพ็ญบุญ และพุฒิธร จิรายุส (2559) 
ส่งเสริมสวัสดิการและผลประโยชน์ที่เหมาะสมครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดขวัญและ
ก าลังใจนอกเหนือจากเงินเดือน สวัสดิการก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากร ดังนั้น ในปัจจุบันทุกองค์กรจึงพยายามที่จะจัดสวัสดิการที่ดีและเหมาะสมให้แก่บุคลากรทุก
คน 
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5.2.2.2 แนวทางที่ 2 สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการท างาน 
การมีเพื่อนร่วมงานที่ดี เจนเนอเรช่ันวายให้ความส าคัญกับเพื่อนร่วมงาน

พวกเขามองว่าการมีเพื่อนร่วมงานที่ดีย่อมส่งเสริมให้การท างานของพวกเขามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันโรงแรมทุกๆ แห่งมีเจนเนอเรช่ันที่หลากหลายท างานอยู่ร่วมกัน ได้แก่  
เบบี้บูมเมอร์ส เจนเนอเรช่ันเอ็กซ์  เจนเนอเรช่ันวาย และเจนเนอเรช่ันซี ส่งผลให้ความคิดใน 
การท างานมีความแตกต่างกัน ดังนั้น โรงแรมควรมีการจัดกิจกรรม หรือการให้บุคลากรในโรงแรม
ท างานร่วมกันโดยไม่มีการแบ่งต าแหน่ง แผนก หรืออายุ สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีใน  
การท างานและกระชับความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงานให้ดียิ่งข้ึน  สอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัย 
ของ Herzberg F. (1959) ที่ ผู้ วิจัยน ามาใช้ในเรื่องการจูงใจบุคลากรเจนเนอเรช่ันวาย คือ  
ปัจจัยเรื่องสภาพแวดล้อมในที่ท างานมีความเหมาะสม (Working Condition) บรรยากาศการท างาน
ควรมีความอบอุ่น และท างานอย่างมีความสุข และปัจจัยเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  
การสามารถเข้ากันกับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดีไม่ทะเลาะเบาะแว้ง ไม่ขัดแข้งขัดขา ย่อมส่งผลต่อ
การจูงใจให้บุคลากรอยากท างานในองค์กรต่อไป เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ โอพาส สันติภิญโญเลิศ 
(2559) ที่ศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุการตัดสินใจลาออกของพนักงานกลุมเจนเนอเรช่ันวาย กรณีศึกษา
อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ ามันแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี โดยให้การเสนอแนะเชิงปฏิบัติว่าควรมีการจัด
กิจกรรมกีฬาระหว่างผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงาน เพื่อลดช่องว่างของวัย เสริมสร้าง  
ความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร 

5.2.2.3 แนวทางที่ 3 บทบาทของหัวหน้างาน 
เจนเนอเรช่ันวายชอบที่จะแสดงความคิดเห็นและน าเสนอแนวคิดใหม่ๆ 

หัวหน้าและผู้บริหารควรสนใจรับฟังสิ่งที่พวกเขาต้องการสื่อสาร เพื่อท าให้คนกลุ่มนี้รู้สึกถึงการได้รับ 
การยอมรับและความใส่ใจจากโรงแรม  อีกทั้ งหัวหน้าควรเป็นผู้ ให้ค าแนะน าที่ดีแก่ลูกน้อง  
แม้แต่เรื่องส่วนตัวที่ไม่ใช่เรื่องงานหัวหน้าควรรับฟัง เพราะปัญหาส่วนตัวอาจส่งผลกระทบต่องานได้
เช่นกัน สอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg F. (1959) ที่ผู้วิจัยน ามาใช้ในเรื่องการจูงใจ
บุคลากรเจนเนอเรช่ันวาย คือ การบังคับบัญชา (Supervision) หลักการปกครองของผูบ้งัคับบญัชาว่า
ปกครองลูกน้องด้วยความมีเหตุผล ยุติธรรม ไม่ใช้อารมณ์ หรือเอาความคิดเห็นส่วนตัวเป็นใหญ่  
และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น เพื่อให้พวกเขารู้สึกถึงการมีส่วนร่วมลดอัตราการลาออก 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กานต์พิชชา เก่งการช่าง (2556) กล่าวว่า ผู้บังคับบัญชาต้องให้
ความส าคัญต่อการสื่อสารที่ ชัดเจนแก่พนักงานเจเนอเรช่ันวาย โดยต้องมีการสะท้อนกลับถึง  
ผลปฏิบัติงานทั้งในระดับบุคคลและระดับทีม หรือองค์กรอย่างสม่ าเสมอและรวดเร็ว ที่ส าคัญ
ผู้บังคับบัญชาควรยอมรับฟังความคิดเหน็ด้วยความตั้งใจและจรงิใจ โดยไม่ตั้งเงื่อนไขหรือตั้งท่าปฏิเสธ
ตั้งแต่ต้น การสอนงานโดยมุ่งให้พนักงานหนุ่มสาวเข้าใจถึงเป้าหมายและผลลัพธ์ที่คาดหวัง  
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และความส าคัญของภารกิจงานนั้นๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล ตลอดจนความเช่ือมโยงไปสู่ ผลลัพธ์ 
ในระดับที่กว้างข้ึน เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ หทัยกร กิตติมานนท์ (2557) พบว่า ผู้บริหาร 
ควรส่งเสริมให้พนักงานกล้าแสดงความรู้สึก พร้อมทั้งให้การสนับสนุนการแสดงความคิดเห็น  
ภายใต้การก ากับดูแลที่มีความยืดหยุ่นต่อการท างาน ดังนั้น ผู้บริหารต้องเปิดใจกว้างพร้อมรับ 
ความเปลี่ยนแปลง  

5.2.2.4 แนวทางที่ 4 การได้รับการยกย่องนับถือ 
เจนเนอเรช่ันวายพวกเขาต้องการที่จะรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและได้รับ 

การยอมรับในสิ่งที่พวกเขาท าอยู่ โดยองค์กรและผู้บริหารควรมีการกล่าวค าขอบคุณ การยกย่องด้วย
ค าพูดว่าพวกเขาท างานได้ดี สิ่งเหล่านี้เป็นมารยาทที่องค์กรและผู้บริหารพึงกระท าเป็นประจ า  
เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้สึกอยากที่จะท างานในองค์กรแห่งนี้ต่อไป สอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัย
ของ Herzberg F. (1959) ที่ผู้วิจัยน ามาใช้ในเรื่องการจูงใจบุคลากรเจนเนอเรช่ันวาย คือ การได้รับ
การยอมรับนับถือ (Recognition) ไม่ว่าจากผู้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน การยอมรับนี้อาจจะอยู่
ในการยกย่องชมเชย แสดงความยินดี การให้ก าลังใจ หรือการแสดงออกอื่นใดที่ส่อให้เห็นถึง  
การยอมรับในความสามารถ เมื่อได้ท างานอย่างหนึ่งอย่างใดบรรลุผลส าเร็จ และการยอมรับนับถือจะ
แฝงอยู่กับความส าเร็จในงานด้วย เช่นเดียวกันกับการศึกษาของ รัฐวิชญ์ วุฒิภัทรพิบูลย์ (2560)  
ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันว่า การได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และองค์กรให้
ความส าคัญ การได้รับการยกย่องนับถือ ได้รับเกียรติจากผู้ป่วย ส่งผลต่อการคงอยู่รับราชการของ
แพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลของกองทัพบกกับแพทย์เฉพาะทางของหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ 

5.2.2.5 แนวทางที่ 5 ลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมาย 
ผู้บริหารควรมอบหมายงานที่สร้างแรงจงูใจในการท างาน ควรเปิดโอกาสให้

บุคลากรเจนเนอเรช่ันวายได้มีอ านาจในการตัดสินใจและสร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนใน 
การท างาน ซึ่งถือเป็นการจะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ แนวทางที่ ได้รับสอดคล้องกับทฤษฎี 
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ง า น  (Job Characteristics Theory) ข อ ง  Hackman and Oldham (1 9 8 0 ) 
ประกอบด้วยคุณลักษณะเฉพาะของงาน 5 มติิ คือ งานต้องมีความหลากหลายของทักษะงานต้องมี
ความชัดเจนท าแล้วจบในคนๆ เดียว งานต้องมีความส าคัญ งานต้องมีอิ สระในการตัดสินใจ  
และงานต้องได้รับข้อมูลย้อนกลับถึงประสิทธิภาพของงานที่ท าลงไป อีกทั้งการที่ผู้บริหารมอบหมาย
งานให้ตรงความสามารถและความสนใจของบุคลากรเจนเนอเรช่ันวาย เพื่อที่คนกลุ่มนี้จะได้ใช้
ความสามารถที่ตนเองมีและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร และสอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัย
ของ Herzberg F. (1959) ที่ผู้วิจัยน ามาใช้ในเรื่องการจูงใจบุคลากรเจนเนอเรช่ันวาย คือ ลักษณะ
ของงาน (Type of Work) งานที่น่าสนใจ งานที่ต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ท้าทายให้ต้อง  
ลงมือท า หรือเป็นงานที่มีลักษณะสามารถกระท าได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยล าพังแต่ผู้เดียวและไม่เกิด 
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ความเสี่ยงในขณะปฏิบัติงานเช่นเดียวกันกับงานวิจยัของ เทพพนม เมืองแมน (2540) ผู้บริหารควรท า
ให้งานที่ให้เขาท ามีลักษณะที่ท้าทายความสามารถให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ แต่จะต้องค านึงไว้เสมอ
ว่างานที่มีลักษณะท้าทายต่อบุคคลหนึ่ง อาจจะไม่เป็นสิ่งท้าทายความสามารถของอีกบุคคลหนึ่งได้ 
และเนื่องจากว่าคนเรามีความแตกต่างกัน ดังนั้น ผู้บริหารควรจะต้องพิจารณาความสามารถ  
ความถนัดทักษะ และการศึกษาในการที่จะปฏิบัติงานตามที่มอบหมายงานให้ท าด้วย 

5.2.2.6 แนวทางที่ 6 โอกาสที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
ผู้บริหารควรมีการพูดคุยถึงเส้นทางอาชีพของกลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวาย  

โดยการให้พวกเขามองเห็นโอกาสในการปรับต าแหน่งหากพวกเขายังคงอยู่กับโรงแรมต่อไปในอนาคต  
อีกทั้งผู้บริหารควรสร้างโอกาสให้บุคลากรสามารถเรียนรู้ได้ทดลองท าอะไรใหม่ๆ เพื่อให้พวกเขาเกิด
ความรู้สึกว่าโรงแรมให้โอกาสพวกเขาได้พัฒนาศักยภาพตนเองอยู่เสมอ ซึ่งมีความสอดคล้องกับทฤษฎี
สองปัจจัยของ Herzberg F. (1959) ที่ผู้วิจัยน ามาใช้ในเรื่องการจูงใจบุคลากรเจนเนอเรช่ันวาย  
คือ โอกาสที่จะก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) บุคลากรควรได้รับการเลื่อนต าแหน่ง
สูงข้ึนของบุคคลในองค์การ การมีโอกาสได้ศึกษาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม หรือได้รับการฝึกอบรม 
เช่นเดียวกันกับผลการศึกษาของ อัญชนา วิมลเกียรติขจร (2554) ให้ความคิดเห็นว่า โอกาสก้าวหน้า
ในงานคือการรับรู้ของพนักงานถึงโอกาสที่ตนเองจะเลื่อนต าแหน่งให้สูงข้ึน อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
การศึกษาของธงชัย สมบูรณ์ (2560) พบว่า การเลื่อนต าแหน่งเป็นโอกาสที่องค์กรจะสามารถใช้
ความสามารถของคนในองค์กรได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับคนในองค์กรทราบถึง
โอกาสก้าวหน้าตามเส้นทางอาชีพของบุคคลท าให้บุคคลมีความพึงพอใจในการท างานมากยิ่งข้ึน 
 
 จากผลการศึกษาผู้วิจัยจึงได้เป็นแนวทางการรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจโรงแรม
ขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยข้อมูลที่ได้รับผู้วิจัยได้น ามาศึกษาและวิเคราะห์เพื่อให้มี 
ความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีปัจจัยคู่ของเฮอร์เบิร์กที่ผู้วิจัยน ามาใช้เป็นแนวทาง ได้แก่  
แนวทางที่ 1  ค่าตอบแทนเป็นแนวทางที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด โดยการผูกผลงานกับค่าตอบแทน 
ของโรงแรมขนาดกลาง ซึ่งเน้นปรับข้ึนตามผลงานที่โดดเด่นในแต่ละปี อีกทั้งควรมีการดึงดูดใจ 
ด้วยส วัสดิ การที่ เป็ นผลประโยชน์ที่ พนั ก งานจะได้ รับ เพิ่ ม เติ มนอก เหนือจาก เงิน เดื อน  
แนวทางที่ 2 สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการท างาน ในแต่ละองค์กรประกอบด้วยบุคลากร
หลากหลายเจนเนอเรช่ัน ได้แก่ เบบี้ บูมเมอร์ส, เจนเนอเรช่ันเอ็กซ์, เจนเนอเรช่ันวาย และเจนเนอ
เรช่ันซี ซึ่งก่อให้เกิดความหลากหลายของพฤติกรรมการท างานที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในองค์กร  
จึงควรมีการจัดกิจกรรมเพื่ อกระชับความสัมพัน ธ์และลดความขัดแย้งของคนในองค์กร  
แนวทางที่ 3 บทบาทของหัวหน้างานที่ควรพร้อมรับฟังและให้ค าแนะน าลูกน้องอยู่เสมอ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งส าหรับกลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายที่มีพฤติกรรมช่างซักช่างถาม ชอบแสดงความคิดเห็น   
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และน าเสนอแนวคิดใหม่ๆ ซึ่งพวกเขามองว่าสิ่งที่พวกเขาแสดงความคิดเห็นย่อมเป็นประโยชน์ต่อ
โรงแรมและต้องการให้หัวหน้ารับฟัง แนวทางที่ 4 การได้รับการยกย่องนับถือและการกล่าวค า
ขอบคุณเมื่อพวกเขาท างานได้ดีโดยหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน เพราะส าหรับเจนเนอเรช่ันวายพวกเขา
ต้องการที่จะรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและได้รับการยอมรับ  แนวทางที่  5 ลักษณะของงานที่ได้รับ
มอบหมายเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ และเปิดโอกาสให้มีพวกเขามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่  
และแนวทางที่ 6 โอกาสที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยผู้บริหารควรแสดงให้กลุ่มคนเจนเนอเรช่ัน
วายเห็นว่าพวกเขาสามารถเติบโตในสายอาชีพที่พวกเขาเลือกได้ การที่ผู้บริหารพูดคุยถึงเส้นทาง
อาชีพของคนกลุ่มนี้โดยการให้พวกเขามองเห็นโอกาสในการปรับต าแหน่งหากพวกเขายังคงอยู่กั บ
โรงแรมต่อไปในอนาคต ตามล าดับ ซึ่งในการศึกษาผู้วิจัยพบว่ามีงานวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการรักษา
บุคลากรเจนเนอเรช่ันวายที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน อาทิ ผลการศึกษาของ วิลัย จันโต และ ธนาสิทธ์ิ 
เพิ่มเพียร (2561) ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวการธ ารงรักษาพนักงานที่มีความสามารถสูงกลุ่มเจน
เนอเรช่ันวายส าหรับผู้บริหารในระดับการก าหนดกลยุทธ์และนโยบายขององค์กรว่า ผู้บังคับบัญชา 
หัวหน้า และเพื่อนร่วมงานควรให้ความส า คัญในเรื่องการเปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็น 
อย่างเต็มที่ , ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ควรให้ความส าคัญในเรื่อง เงินเดือนที่ เหมาะสม 
ตามความสามารถ และค่าตอบแทนพิเศษที่ เหมาะสมกับความสามารถในการปฏิบัติงาน , 
สภาพแวดล้อมการท างานควรมีบรรยากาศ และวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อคนเก่ง เปิดกว้างให้อิสระ
ทางความคิด จัดที่ท างานอย่างเหมาะสมกับลักษณะงาน, โอกาสในการเรียนรู้และฝึกอบรม  
ให้ความส าคัญในเรื่องการเรียนรู้จริงในงาน (On the job training) เพื่อท าให้เติบโตสู่ต าแหน่ง
ผู้บริหารและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง, ลักษณะงานที่ท าควรให้อิสระ
ในการท างานที่ท่านได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่, นโยบายขององค์กรและภาพลักษณ์ขององค์กร 
ควรเน้นการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ที่ดี ท าให้สังคมภายนอกยอมรับ  
และความก้าวหน้าในสายอาชีพควรมีการปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ เมื่อได้รับผลการประเมินข้อมูล
ย้อนกลับจากพี่ เลี้ยง หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา และการวางแผนพัฒนาตนเองให้เหมาะสม 
และสอดคล้องกับแผนพัฒนาคนเก่งขององค์กร แต่อย่างไรก็ตามในงานวิจัยของ Deci (2000) ได้ให้
ความคิดเห็นที่ต่างกับผู้วิจัยว่า กลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายไม่ได้มองว่าค่าตอบแทนเป็นแนวทางหลกัที่จะ
สามารถดึงดูดพวกเขาให้คงอยู่กับองค์กรได้ แต่เป็นสภาพแวดล้อมการท างานและเพื่อนร่วมงานที่ดี
ช่วยให้พวกเขารู้สึกผ่อนคลายในการท างาน และที่ส าคัญองค์กรควรเปิดโอกาสให้พวกเขาสามารถ
แสดงความคิดเห็นในการท างานได้อย่างอิสระและสามารถท างานได้ในรูปแบบที่ยืดหยุ่นทั้งในเรื่อง
ของเวลาและสถานที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยบางส่วนของ Susanna Kultalahti and Riitta Liisa 
Viitala (2014); Behrstock-Sherratt and Coggshall (2010) และ Smith (2010) พวกเขาได้ให้
ความคิดเห็นว่ากลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายต้องการความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการท างานที่ควรมี
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ความยืดหยุ่น เพื่อนร่วมงานที่ดี และหัวหน้ายิ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยจูงใจให้พวกเขาอยากท างานใน
องค์กรต่อไป เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ Raymond and Ruth (2016) ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ถึงการรักษาบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรช่ันวายว่า ผู้บริหารควรมี 
การแสดงออกให้คนกลุ่มนี้รู้สึกถึงการได้รับการยอมรับ ยกย่อง และชมเชยเกี่ยวกับการท างาน  
และทัศนคติการท างานของพวกเขาต่อหน้าเพื่อนร่วมงาน เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง  
และเสริมสร้างความมั่นใจในการท างานให้กับกลุ่มคนนี้มากยิ่งข้ึน จากงานวิจัยที่กล่าวไปข้างต้นมี
ความคล้ายคลึงกับงานของผู้วิจัย แต่อย่างไรก็ตามองค์กรไม่ควรมองว่ากลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวาย 
มีความต้องการที่ เหมือนเดิม เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายเติบโตข้ึนและพวกเขา  
ไม่ควรถูกมองว่าเป็นแค่กลุ่มเด็กรุ่นใหม่ที่ เพิ่ งเริ่มเข้ามาในตลาดแรงงานเท่านั้น เพราะยังมี  
กลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายบางกลุ่มที่ท างานมานานและก าลังก้าวเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน ส่งผลต่อล าดับ
ความส าคัญและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของพวกเขาในปัจจุบัน ดังนั้น ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าการศึกษาแนวทางการรักษาบุ คลากรเจน เนอเร ช่ันวายใน ธุรกิ จ โรงแรมขนาดกลาง  
พื้นที่กรุงเทพมหานคร จะสามารถน าเสนอแนวทางใหม่ที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มคนเจนเนอ
เรช่ันวายในปัจจุบัน เพื่อองค์กรจะสามาระน าไปใช้รักษาคนกลุ่มนี้ให้คงอยู่กับองค์กรต่อไป 
 

5.3 ข้อเสนอแนะของงานวิจัย 

5.3.1 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
1) น าไปเป็นแนวทางในการธ ารงรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวานในธุรกิจโรงแรม

ขนากลาง เพื่อรองรับประชากรกลุ่มเจนเนอเรช่ันวายที่ก าลังเข้ามามีบทบาทในธุรกิจโรงแรม 
2) น าไปแนะแนวให้กับบุคคลที่ท างานเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจ

โรงแรมขนาดกลาง เพื่อให้เกิดความตระหนักและรับทราบถึงพฤติกรรมต่างๆ 
3) น าไปประกอบหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้าน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท างานวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรแบ่งกลุ่มเจนเนอเรช่ันวายที่ใช้เพื่อศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเจนเนอ

เรช่ันวายต้นและกลุ่มเจนเนอเรช่ันวายตอนปลาย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ขยายวงกว้าง ครบถ้วน แม่นย า  
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

2) ควรศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปลี่ยนงานบ่อยของกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย
ตอนต้น และกลุ่มเจนเนอเรช่ันวายตอนปลาย โดยเป็นการศึกษาปัจจัยการเปลี่ยนงานของเจนเนอ
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เรช่ันวายตอนต้นและเจนเนอเรช่ันวายตอนปลายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน เนื่องจากความ
กว้างของช่วงอายุเจนเนอเรช่ันวายส่งผลให้มีพฤติกรรมและความต้องการที่แตกต่างกัน 

3) ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรช่ันแซด (Generation Z) เนื่องจากผู้วิจัยเห็นว่า
ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันเจนเนอเรช่ันวายเป็นแรงงานส าคัญ แต่ในอนาคต
แรงงานที่มีความส าคัญจะเข้ามาทดแทนแรงงานกลุ่มนี้ 

4) ควรศึกษาในเรื่องเดียวกันนี้ แต่มีการขยายพื้นที่การศึกษาให้ครบแต่ละภูมิภาค
ของประเทศไทย นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
และส่งผลต่อการสร้างแนวทางการรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง  
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

5) ควรใช้ทฤษฎีทางวิชาการอื่นๆ เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ทีเ่กี่ยวข้องกับหลายศาสตร ์
อันจะท าให้การวิจัยมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์มากยิ่งข้ึน 
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