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บทคดัย่อ 

 
การวิจยัครัง้น้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา ปจัจยัที่มีความสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจลาออกของพนักงานด้าน

บรกิารอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมหา้ดาว บนถนนวทิยุ กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ 
คือ พนักงานด้านบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมห้าดาว บนถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร จ านวน 241 คน 
เครื่องมอืทีใ่ช ้คอื แบบสอบถาม ทีม่รีะดบัความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.706-0.906 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที่ใช้ทดสอบความแตกต่างใชก้ารทดสอบสถิตคิ่าทแีละการวเิคราะหค์วาม
แปรปรวนทางเดยีว และค่าทีใ่ชท้ดสอบความสมัพนัธ ์ใชส้ถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 

ผลการวจิยัพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 28-37 ปี สถานภาพสมรสส่วนใหญ่               
มสีถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ ระดบัการศกึษาเท่ากบัและสงูกว่าปรญิญาตร ีรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 
30,001–40,000 บาท และระยะเวลาในการท างานมากกว่า 4 ปี 2) ด้านลักษณะงานโดยรวม พบว่าอยู่ในระดบั
เหมาะสมปานกลาง 3) ดา้นความเหนื่อยหน่าย อ่อนลา้ในการท างานโดยรวม พบว่ามคีวามเหนื่อยหน่าย อ่อนลา้ในการ
ท างานอยู่ในระดบัปานกลาง 4) ดา้นความตัง้ใจลาออกโดยรวมพบว่าพนกังานมคีวามตัง้ใจลาออกอยู่ในระดบัปานกลาง 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) เพศแตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจลาออกไม่แตกต่างกนั 2) อายุแตกต่างกนั              
มีความตัง้ใจลาออกไม่แตกต่างกนั 3) สถานภาพสมรสแตกต่างกันมีความตัง้ใจลาออกไม่แตกต่างกนั 4) ระดับ
การศกึษาแตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจลาออกแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยพบว่าระดบัการศกึษา 
ปวช./ ปวส./ อนุปรญิญา มคีวามตัง้ใจลาออกน้อยกว่าระดบัการศกึษาเท่ากบัและสูงกว่าปรญิญาตร ี5) รายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืนแตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจลาออกแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยพบว่าพนักงานทีม่รีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน 40,001-50,000 บาทมคีวามตัง้ใจลาออกมากกว่า 20,001-30,000 และ 30,001-40,000 บาท 6) อายุงาน
แตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจลาออกแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพบว่าพนักงานที่มอีายุงาน             
ไม่เกนิ 1 ปี มคีวามตัง้ใจลาออกน้อยกว่าพนกังานทีม่อีายงุาน 1-2ปี 3-4ปี และมากกว่า 4ปี 7) ลกัษณะของงานทีป่ฏบิตัิ
โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจลาออกทศิทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
8) ความเหนื่อยหน่าย อ่อนลา้ในการท างานมคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจลาออกทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง และ
ต ่าอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ค าส าคญั: ความตัง้ใจลาออก อาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมหา้ดาว  
 

ABSTRACT 
 

The objectives of this research were to study the factors related to the intentions of food and beverage 
employees of five star hotels on Wireless Road in Bangkok to resign from their positions. The sample consisted 
of two hundred forty-one food and beverage employees of a five star hotel. A questionnaire with a .95 coefficient 
of reliability was used in this study. The data was analyzed using descriptive statistics, an independent sample 
t-test, One-way Analysis of Variance (ANOVA) and the Pearson correlation coefficient.  
 Based on the research, the following information was revealed: 1) The participants were mostly 
females, aged between twenty-eight to thirty-seven years old, a marital status of single, married, widowed, 
divorced separated they had an educational level equal and higher than Bachelor's degree, a monthly income 
of between 30,001–40,000 Baht and with over four years of work experience; 2) The overall opinion of job 
characteristics was at a neutral level; 3) The overall opinions regarding job burnout was at neutral level; 4) The 
overall intention to resign was at a moderate level. 
 The demographic factors of 1) gender, 2) age and 3) marital status did not have a significant 
relationship in terms of loyalty to the organization at a statistically significant level of 0.05, which did not comply 
with the assumptions; 4) differences in terms of educational level, with significant effects on resignation from 
the organization with a statistically significant level of 0.05, which complied with assumptions. Those with a 
diploma degree have a lower level of intention of resignation than those with a Bachelor’s degree; 5) the income 
factors had significant effects on resignation from the organization with a statistically significant level of 0.05, 
which complied with assumptions. The salary range of between 40,001-50,000 Baht had the highest intention 
of resignation; 6) differences in terms of the duration of employment had a significant effect on the intention of 
resignation from the organization, with a statistically significant level of 0.05. It was revealed that less than one 
year of employment had the lowest level; 7) The job characteristics in terms of dependent, task insignificant, a 
lack of variety of skills and feedback had a positively moderate relationship with intention at a statistically 
significant level of 0.05; 8) The factor of job burnout in terms of emotional exhaustion, depersonalization, 
adversity quotient, and reduced personal accomplishment had a positively moderate and low relationship with 
intentions at a statistically significant level of 0.05. 
 
Keywords: Employees to Resign, Food and Beverage, Five-Star Hotel  
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บทน า 
ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกจิที่มคีวามส าคญัต่อการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย             

ซึง่สามารถสรา้งเสถยีรภาพใหก้บัดุลการช าระเงนิของประเทศได ้ท าใหผู้ป้ระกอบการโรงแรมไดห้นัมามุ่งเน้นการขาย
หอ้งจดัเลีย้งส าหรบัการประชุมสมัมนา และการจดังานเลีย้งฉลองต่างๆ เพื่อเป็นการเพิม่รายไดใ้หก้บัโรงแรม โรงแรม
ขนาดหา้ดาวจงึหนัมามุ่งเน้นการใหบ้รกิารดา้นรา้นอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเพิม่ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั ประกอบ
กบัวฒันธรรมต่างชาติที่เขา้มาแทรกซมึและหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินชวีติ ท าให้อาหารที่หลากหลาย
ประเภทและหลากหลายชนชาติ ไม่ว่าจะเป็นอาหารสไตล์อติาเลี่ยน ฝรัง่เศส ญี่ปุ่น เวยีดนาม จนี เกาหล ีหรอืแบบ
ฟิวชัน่ฟู้ด ที่ก าลงันิยม ซึ่งล้วนไดร้บัวฒันธรรมมาจากต่างประเทศทัง้สิน้ และไม่ว่าสภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทย            
จะขยายตวัหรอืชะลอตวัอย่างไร ธุรกจิดา้นการบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม กจ็ะขยายตวัเจรญิเตบิโตอย่างต่อเนื่องมา
โดยตลอด  

ส าหรบัย่านธุรกจิโรงแรมขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงกรุงเทพฯ ทีเ่ป็นทีน่ิยมของนักท่องเทีย่วและแขกผูม้เีกยีรติ
ทีม่าเยอืนประเทศไทยนัน้อยู่ในพืน้ทีบ่รเิวณ ถนนสลีม, ถนนสาทร, ถนนเจรญิกรุง, ถนนวทิยุ, แยกราชประสงค ์ซึง่เป็น
บรเิวณย่านธุรกจิทีส่ าคญัของกรุงเทพฯ ในการแข่งขนับรกิารดา้นรา้นอาหารและเครื่ องดื่มนัน้ นอกจากประเภทของ
อาหารที่ต้องได้รบัความนิยม รสชาติของอาหารที่ถูกปาก และ ระบบการบริการจดัการที่มีประสทิธิภาพในระดับ
มาตรฐานสากล คุณภาพการบรกิารของพนักงาน ผูท้ีใ่หบ้รกิารกเ็ป็นสว่นหนึ่งทีม่คีวามส าคญัอย่างยิง่ สง่ผลใหเ้กดิการ
หมุนเวยีนบุคลากรสูง ซึ่งพนักงานถอืว่าเป็นบุคลากรทีส่่งมอบการบรกิารของโรงแรมใหแ้ก่ลูกคา้ ดงันัน้ จงึเป็นเรื่อง            
ที่ส าคญัเป็นอย่างมาก ที่องค์กรจะต้องรกัษาบุคลากรทีม่คีุณภาพใหค้งอยู่ (แผนกทรพัยากรบุคคลจากการเกบ็ขอ้มูล
พบว่าแผนกดา้นบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม มสีถติกิารลาออกมากทีส่ดุ) ดงันัน้การตัง้ใจลาออกของพนกังาน เป็นความ
สมคัรใจเมื่อมโีอกาสทีจ่ะไปท างานทีอ่งคก์รแห่งใหม่หรอืต้องการจะเปลีย่นสายอาชพี ในดา้นผลกระทบต่อองค์กรนัน้ 
อนัได้แก่ ต้นทุนการสรรหาและพฒันาบุคลากร , ประสทิธิภาพการบริการที่อาจลดลงเนื่องจากบุคลากรใหม่ ขาด        
ประสบการณ์ ดงันัน้เมื่อบุคลากรลาออกจากงาน องคก์รจงึสญูเสยีค่าใชจ้่ายจ านวนมากทีไ่ดล้งทุนไปแลว้ และต้องเสยี
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนครัง้ใหม่กบับุคลากรที่ต้องหามาทดแทน และยงัส่งผลให้ข ัน้ตอนการปฏบิตัิงานที่มอียู่เดมินัน้ 
ชะงกั เสยีระบบ ขาดความต่อเนื่อง และประสทิธภิาพการท างานลดลงบางส่วนจนกว่าจะมบีุคลากรใหม่เขา้มาท างาน
แทนจนสามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

ในการศกึษาครัง้น้ีผู้วจิยัมคีวามสนใจที่จะศกึษาปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อความตัง้ใจลาออกของพนักงาน 
ดา้นบรกิารอาหารและเครื่องดื่มของพนักงานโรงแรมหา้ดาว บนถนนวทิยุ กรุงเทพมหานคร เพื่อทีจ่ะทราบถงึ โรงแรม 
หา้ดาว บนถนนวทิยุ เป็นโรงแรมทีม่ชีื่อเสยีง ไดร้บัมาตรฐานระดบัสากล การจา้งงานและสวสัดกิารเป็นทีน่่าจงูใจ ผูม้า
ใชบ้รกิารส่วนใหญ่มกี าลงัซือ้สงู อยู่ในกลุ่มระดบับน จงึมพีนักงานทีม่ปีระสบการณ์จากโรงแรมในเขตพืน้ทีอ่ื่นใหค้วาม
สนใจทีจ่ะเขา้มาสว่นหนึ่งขององคก์ร อย่างไรกต็าม ขอ้เทจ็จรงิพบว่า พนกังานในโรงแรม หา้ดาว บนถนนวทิยุ ยงัคงมี
อตัราการลาออกสงู ดงันัน้ปญัหาของการตดัสนิใจทีจ่ะลาออก การหาแนวทางแกไ้ขถงึปญัหา ปรบัปรุงและหลกีเลี่ยง 
และน าขอ้มลูทีไ่ดน้ี้เสนอต่อองคก์ร เพื่อไดน้ าไปประกอบการบรหิารจดัการภายในองคก์รอย่างยัง่ยนื 
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ความมุ่งหมายของการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาความตัง้ใจลาออกของพนักงานดา้นบรกิารอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมหา้ดาว บนถนน

วทิยุ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะสว่นบุคคล 
2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะของงานทีป่ฏบิตัิซึ่งประกอบด้วย ด้านความไม่มอีสิระในการ

ท างาน  ด้านความไม่ส าคญัในการท างาน ด้านความไม่หลากหลายในการท างาน และด้านผลสะท้อนกลบัของงาน                
กบัความตัง้ใจลาออกของพนกังานดา้นบรกิารอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมหา้ดาว บนถนนวทิยุ กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความเหนื่อยหน่าย อ่อนล้าในการท างาน ซึ่งประกอบด้วย ด้านความ
อ่อนล้าทางอารมณ์ ด้านการลดค่าความเป็นบุคคลในผู้อื่น ด้านความสามารถในการฟนัฝ่าอุปสรรค และด้านการลด
ความส าเร็จส่วนบุคคล กับความตัง้ใจลาออกของพนักงานด้านบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมห้าดาว              
บนถนนวทิยุ กรุงเทพมหานคร 
 
ความส าคญัของการวิจยั 
 1. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ได้ทราบถึงปจัจัยที่อาจมีผลกระทบต่อ ความตัง้ใจลาออกของ

พนกังาน โดยน าขอ้มลูทีไ่ดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุง วางกลยุทธ ์และพฒันาโครงสรา้งใหด้ขีึน้ในอนาคต 

 2. เพื่อลดต้นทุนการสูญเสยีค่าใช้จ่ายจ านวนมากที่ได้ลงทุนไปในการพฒันาบุคลากร และลดค่าใช้จ่าย              

ในการสรรหาบุคลากรทดแทน ซึง่อาจสง่ผลใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตังิานหรอืประสทิธภิาพการท างานลดลง 

 3. เพื่อเป็นแนวทางให้กบัผู้ที่สนใจสามารถน าข้อมูลที่ได้จากผลการวจิยัไปใช้เป็นแนวทางในการศกึษา

คน้ควา้ต่อไปในอนาคต 

 
สมมติฐานการวิจยั 

1. พนักงานด้านบรกิารอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมห้าดาว บนถนนวทิยุ กรุงเทพมหานคร มปีจัจยั  
ดา้นส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และระยะเวลาในการท างาน             
ทีแ่ตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจลาออกทีแ่ตกต่างกนั 

2. ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ในด้านความไม่มีอิสระในการท างาน  ด้านความไม่ส าคัญในการท างาน              
ด้านความไม่หลากหลายในการท างาน และด้านผลสะท้อนกลับของงาน มีความสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจลาออกของ
พนกังานดา้นบรกิารอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมหา้ดาว บนถนนวทิยุ กรุงเทพมหานคร 

3. ความเหนื่อยหน่าย อ่อนล้าในการท างาน ในด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ การลดค่าความเป็นบุคคล            
ในผู้อื่น ความสามารถในการฟนัฝ่าอุปสรรค และการลดความส าเรจ็ส่วนบุคคล มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจลาออก
ของพนกังานดา้นบรกิารอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมหา้ดาว บนถนนวทิยุ กรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล ในการศึกษาองค์ประกอบของประชากร อ้างอิงจาก วชิรวัชร             
งามละม่อม (2558) และ กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ (2548) สามารถสรุปได้ว่า ปจัจัยด้านส่วนบุคลเป็นความ
หลากหลายดา้นคุณลกัษณะของประชากร ซึง่ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา รายได ้ระยะเวลาใน
การท างาน เป็นต้น เพื่อท าใหท้ราบรายละเอยีดเกีย่วกบัคุณลกัษณะของประชากรไดอ้ย่างเหมาะสม สามารถป้องกนั
และวางแผน เพื่อก าหนดนโยบายดา้นประชากรรองรบัในอนาคต สามารถจ าแนกทรพัยากรมนุษย ์และท าใหม้คีวาม
เขา้ใจในเรื่องของการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งสงัคม เขา้ใจลกัษณะพฤตกิรรมทีแ่สดงออกมาไดเ้ป็นอย่างดี 
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2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับลักษณะงาน อ้างอิงจาก Hackman & Oldham. (อ้างอิงจาก ทวีศักดิ ์              
รองแขวง. 2555: 14-16) สรุปไดว้่า การทีส่ามารถสนองความตอ้งการบรรลุผลการปฏบิตังิานเป็นการตอบสนองความ
ต้องการระดบัหนึ่งของบุคคลอนัจะก่อใหเ้กดิประสทิธผิลในการท างานและคุณประโยชน์ต่อองคก์ร ซึง่องค์ประกอบทัง้   
5 ประการ ไดแ้ก่ ความมอีสิระในการท างาน ความส าคญัของงานทีป่ฏบิตั ิความหลากหลายในการท างาน ความเกีย่ว
เน่ืองกนัของงาน และผลยอ้นกลบัของงาน โดยงานทีม่คีวามสมัพนัธเ์กีย่วกบับุคคลผูท้ างานอย่างใกลช้ดิ มนุษยม์คีวาม
จ าเป็นที่จะต้องท างานเพื่อหาเลี้ยงชพี ดงันัน้งานจึงถือว่าเป็นสิง่จูงใจต่อบุคคลได้ ถ้างานที่ต้องท านัน้มีความรู้สกึ             
ทางอารมณ์ในแง่ลบ ย่อมไม่สร้างแรงจูงใจให้กบับุคคลากรในการท างานได้ ดงันัน้การก าหนดคุณลกัษณะงานให้
สามารถจงูใจบุคลากรใหม้คีวามมุ่งมัน่ มตีัง้ใจอยู่กบังานทีท่ า ตัง้ใจทีจ่ะฟนัฝา่อุปสรรค และมคีวามสุขในการท างานนัน้ 
จ าเป็นต้องสร้างคุณค่าให้กบังาน ต้องปลูกฝงัให้บุคลากรเกิดทศันคติที่ดีต่องาน และรู้สกึว่างานนัน้มีความส าคัญ           
แลว้ผลลพัธข์องงานนัน้กข็ึน้อยู่กบัการเอาใจใสง่าน  
 3. แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัความเหนื่อยหน่าย อ่อนลา้ในการท างาน อา้งองิจาก Maslach and Jackson 
ไดแ้บ่งความเหนื่อยหน่ายในการท างานออกเป็น 3 ดา้นดงัน้ี (อา้งองิจาก จติกาญจนา ชาญศลิป์. 2558) และMuldary 
1983 (อา้งองิจาก นวลพรรณ ชื่นประโยชน์. 2554) สรุปไดว้่า อาการทีแ่สดงออกถงึความอ่อนลา้ทางร่างกายและจติใจ 
การเกดิความรูส้กึเหนื่อยลา้ทอ้แทแ้ละรูส้กึไรป้ระสทิธภิาพในการท างาน โดยมสีาเหตุมาจากความเครยีดเรือ้รงัจากการ
ท างานและไม่สามารถตอบสนองต่อความเครยีดที่เกดิขึน้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ความเหนื่อยหน่าย ในการท างาน           
เป็นปรากฏการณ์ที่มกัพบในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางสงัคมหลายอาชีพ เช่น ครู ทนายความ ต ารวจ              
นักสงัคมสงเคราะห ์พยาบาล และผูม้วีชิาชพีใหบ้รกิาร รวมทัง้อาชพีอื่นทีใ่หค้วามช่วยเหลอืทีเ่กีย่วขอ้งปฏสิมัพนัธก์บั
บุคคลอื่นเป็นเวลานาน 

4. แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัความตัง้ใจลาออกจากองคก์ร อา้งองิจาก ศศ ิอ่วมเพง็. 2558: 21 สรุปได้ว่า 
เป็นความคิดที่พนักงานจะลาออกจากการท างานในองค์กรปจัจุบนั และมีพฤติกรรมการหาทางเลือกในงานใหม่              
เพื่อวางแผนลาออกจากงานไปท างานทีอ่งคก์รอื่น หรอื การโอนยา้ยงานไปสถานทีท่ างานอื่น ซึง่เกดิขึน้โดยความสมคัร
ใจของพนักงาน แต่อาจยงัไม่มกีารตดัสนิใจลาออกอย่างเดด็ขาด ปจัจยัการลาออกของบุคลากรในองคก์รนัน้ขึน้อยู่กบั
หลายสาเหตุ เช่น ทางดา้นพฤตกิรรม, ทางดา้นเศรษฐศาสตร,์ ปจัจยัทีเ่ป็นแรงผลกัดนั และปจัจยัทีเ่ป็นแรงดงึดดู ทัง้น้ี
ขึน้อยู่กบัลกัษณะเฉพาะขององคก์ร และประเภทของธุรกจิ สรุปว่าการลาออกจากงานนัน้เกดิขึน้ ทัง้ทีพ่นกังานสมคัรใจ
และไม่สมคัรใจ ซึง่สาเหตุที ่ลาออกจากงานอาจเกดิไดจ้ากหลายๆ ปจัจยั ซึง่บางปจัจยัอาจจะมาจากตวัผูป้ฏบิตังิานเอง 
จากเพื่อนร่วมงาน และจากผูบ้งัคบับญัชา ซึง่ไม่วาการลาออก จะเกดิจากปจัจยัใดกจ็ะสงผลกระทบทัง้โดยทางตรง และ
โดยทางออม ต่อประสทิธภิาพในการด าเนินงานขององคก์รนัน้ทัง้สิน้ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 วิธีการสุ่มตวัอย่าง 
 ผู้วจิยัใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage sampling) โดยมขีัน้ตอนการเลอืกกลุ่ม
ตวัอย่างดงันี้ 
 ขัน้ตอนท่ี 1 วิธีก าหนดตัวอย่างแบบมีจุดมุ่งหมาย หรือแบบจงใจ  (Purposive  Sampling) โดยการ       
แบ่งเฉพาะเจาะจงไปที ่3 โรงแรม ที่เป็นพนักงานด้านบรกิารอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมห้า ดาว บนถนนวทิยุ 
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ 1) โรงแรมโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ 2) โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลกัซ์ชูรี             
คอลเลค็ชัน่ โฮเทล 3) โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ 
 ขัน้ตอนท่ี 2 วธิกี าหนดตวัอย่างแบบโควตา (Quota  Sampling) เพื่อก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่างทีศ่กึษาใน
แต่ละโรงแรม โดยก าหนดโควตาในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในสดัสว่นทีเ่ท่าๆ กนั โรงแรมละ 80 คน 
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 ขัน้ตอนท่ี 3 วธิกี าหนดตวัอย่างแบบบงัเอญิ (Accidental  Sampling) โดยเลอืกกลุ่มตวัอย่างเท่าทีจ่ะหาได้
ครบตามช่วงเวลา หรอืสถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง จนกว่าจะครบจ านวน 241 ชุด 
 
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นค าถามปลายปิด (Close – Ended) 
โดยแบ่งโครงสรา้งแบบสอบถามออกเป็น 4 สว่น ดงัต่อไปนี้ 
 ส่วนท่ี 1 : แบบสอบถามเกี่ยวกบัข้อมูลทัว่ไปของพนักงานด้านบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม            
ห้าดาว บนถนนวิทยุ  กรุงเทพมหานคร รวมทั ้งหมด 6 ข้อ เป็นลักษณะค าถามปลายปิด ได้แก่  เพศ อายุ                    
สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และระยะเวลาในการท างาน 
 ส่วนท่ี 2 : แบบสอบถามเกีย่วกบัลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิรวมทัง้หมด 12 ขอ้ โดยแบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
ด้านความไม่มอีสิระในการท างานจ านวน 4 ขอ้ ด้านความไม่ส าคญัของงานจ านวน 4 ขอ้ ด้านความไม่หลากหลาย            
ในการท างานจ านวน 4 ขอ้ และด้านผลสะท้อนกลบัของงานจ านวน 4 ขอ้ สร้างแบบสอบถาม โดยใช้มาตราวดัแบบ 
Likert scales และแบ่งระดบัการประมาณค่าเป็น 5 ระดบั โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบตามระดบั 
ความคดิเหน็ไดเ้พยีงค าตอบเดยีวเท่านัน้ 
 ส่วนท่ี 3 : แบบสอบถามเกีย่วกบัความเหนื่อยหน่าย อ่อนลา้ในการท างาน รวมทัง้หมด 12 ขอ้ โดยแบ่งเป็น 
4 ด้าน ได้แก่ ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์จ านวน 4 ข้อ ด้านการลดค่าความเป็นบุคคลในผู้อื่นจ านวน 4 ข้อ                   
ด้านความสามารถในการฟนัฝ่าอุปสรรคจ านวน 4 ข้อ และด้านการลดความส าเร็จส่วนบุคคลจ านวน 4 ข้อ สร้าง
แบบสอบถาม โดยใช้มาตราวัดแบบ Likert scales และแบ่งระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ โดยให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถเลอืกตอบตามระดบัความคดิเหน็ไดเ้พยีงค าตอบเดยีวเท่านัน้ 
 ส่วนท่ี 4 : แบบสอบถามเกี่ยวกับความตัง้ใจลาออกของของพนักงานด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม                 
ของโรงแรมหา้ดาว บนถนนวทิยุ กรุงเทพมหานคร รวมทัง้หมด 4 ขอ้ สรา้งแบบสอบถาม โดยใชม้าตราวดัแบบ Likert 
scales และแบ่งระดบัการประมาณค่าเป็น 5 ระดบั โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามสามารถเลอืกตอบตามระดบัความคดิเหน็
ไดเ้พยีงค าตอบเดยีวเท่านัน้ 
 
การเกบ็รวมรวมข้อมลู 
 1. ผู้วจิยัเตรยีมแบบสอบถามจ านวน 241 ชุด โดยส่งแบบสอบถามใหก้บัพนักงานด้านบรกิารอาหารและ
เครื่องดื่มของโรงแรมหา้ดาว บนถนนวทิยุ กรุงเทพมหานคร  
 2. ผูว้จิยัรวบรวมแบบสอบถามทีไ่ดม้าตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม 
 3. น าขอ้มูลที่มคี าตอบครบถ้วนสมบูรณ์ทัง้ 241 ชุดมาท าการลงรหสั และตรวจให้คะแนนตามเกณฑท์ีไ่ด้
ก าหนดไว ้เพื่อน าไปวเิคราะหแ์ละแปรขอ้มลูทางสถติ ิโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปูประมวลขอ้มลู 

 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 ท าการทดสอบแบบสอบถามที่ได้ท าการออกแบบไว้ (Pre-Test) แล้วด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของ
แบบสอบถาม พร้อมทัง้ตรวจสอบความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามด้วยวิธีการของ  Cronbach (Cronbach’s Alpha 
Coefficient)  และเมื่อได้ท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างครบถ้วนแล้ว จึงน าข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้มา
ตรวจสอบความสมบรูณ์ก่อนทีจ่ะแปลงขอ้มลูและเขา้รหสั (Coding) ท าการประมวลผลและท าการวเิคราะหข์อ้มูลโดยใช้
ค่าสถติต่ิางๆ ดงัต่อไปนี้ 
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 1. การวเิคราะห์โดยใช้สถิติเชงิพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่ออธบิายถึงลกัษณะทัว่ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และระยะเวลาในการท างาน 
 สถติพิืน้ฐานส าหรบัการวเิคราะห์สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่อใหท้ราบถงึลกัษณะพืน้ฐาน
ของขอ้มลู ไดแ้ก่ 
 ค่าสถติริอ้ยละ (Percentage) เพื่อใหท้ราบขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในสว่นที ่1 
 ค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean หรอื �̅�) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา.2560) เพื่อใชแ้ปลความหมายของขอ้มลูในดา้นต่างๆ 
ในแบบสอบถามสว่นที ่1 สว่นที ่2 และสว่นที ่3 
 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน(Standard Deviation หรอื S.D.) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา.2560) เพื่อใชแ้ปลความหมาย
ในแบบสอบถามสว่นที ่1 สว่นที ่2 สว่นที ่3 และสว่นที ่4 
 2. การวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิอนุมาน (Inferential statistics)  
  2.1 ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มทีเ่ป็นอสิระต่อกนั โดยใชก้ารทดสอบ 
t-test Independent เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลในเรื่อง ความแตกต่างกันของตัวแปรเพศ              
กบัความตัง้ใจลาออกของพนกังานดา้นบรกิารอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมหา้ดาว บนถนนวทิยุ กรุงเทพมหานคร 
  2.2 สถิติ One-Way ANOVA (การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว) เพื่อใช้ในการทดสอบ             
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างตัง้แต่ 2 กลุ่มขึ้นไปกรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั                  
(กัลยา วานิชย์บัญชา. 2560) เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1ความแตกต่างกันของตัวแปรอายุ สถานภาพสมรส                
ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และระยะเวลาในการท างาน 
  2.3 สถิติ Brown-Forsythe (B) เพื่อใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่าง
ตัง้แต่ 2 กลุ่มขึ้นไป กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2560) เพื่อทดสอบ
สมมติฐานข้อที่ 1 ความแตกต่างกนัของตัวแปรอายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ระยะเวลาในการท างาน 
  2.4 สถิติค่าสมัประสทิธ์สหสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
ใชห้าค่าความสมัพนัธข์องตวัแปรสองตวัทีเ่ป็นอสิระต่อกนั (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2560) โดยจะตอบสมมตฐิานขอ้ที ่2 
 

ผลการวิจยั 
การวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณาลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 158 คน คดิเป็นร้อยละ 65.60 รองลงมา คอื เพศชาย จ านวน 83 คน   
คดิเป็นรอ้ยละ 34.40 ตามล าดบั 
 อายุ ส่วนใหญ่มอีายุ 28-37 ปี จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 56.40 รองลงมา คือ อายุ 38-47 ปี จ านวน             
57 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.70 อายุ 18-27 ปี ปี จ านวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.20 และอายุ 48 ปีขึน้ไป จ านวน 9 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 3.70 ตามล าดบั 
 สถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ จ านวน 190 คน คดิเป็นรอ้ยละ 78.80 
รองลงมา คอื สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั จ านวน 51 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.20 ตามล าดบั 
 ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาเท่ากับและสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 196 คน คิดเป็น                  
รอ้ยละ 81.30 รองลงมา คอื ระดบัการศกึษา ปวช./ ปวส./ อนุปรญิญา จ านวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.70 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001– 40,000 บาท จ านวน 78 คน คิดเป็น               
ร้อยละ 32.40 รองลงมา คอื รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 40,001–50,000 บาท จ านวน 71 คน คดิเป็นร้อยละ 29.50 รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 20,001–30,000 บาท จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 28.60 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาท             
ขึน้ไป จ านวน 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.50 ตามล าดบั 
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 ระยะเวลาในการท างาน สว่นใหญ่มรีะยะเวลาในการท างานมากกว่า 4 ปี จ านวน 89 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.90 
รองลงมา คอื ระยะเวลาในการท างาน 1-2 ปี จ านวน 77 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.00 ระยะเวลาในการท างานไม่เกนิ 1 ปี 
จ านวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.70 และระยะเวลาในการท างาน 3-4 ปี จ านวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.40 
ตามล าดบั 

การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัของพนักงานด้านบริการอาหารและเครื่องด่ืม
ของโรงแรมห้าดาว บนถนนวิทยุ กรงุเทพมหานคร 

ด้านความไม่มอีสิระในการท างาน โดยพนักงานมคีวามคดิเหน็ต่อลกัษณะงานด้านความไม่มอีิสระในการ
ท างานโดยรวมอยู่ในระดบัเหมาะสมปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.35 ซึ่งหมายความว่าพนักงานมีความคิดเห็น         
ต่อลกัษณะงาน ดา้นความไม่มอีสิระในการท างาน อยู่ในระดบัเหมาะสมปานกลาง ทุกขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ท่านไม่มีโอกาสได้
เลือกวิธีการท างานด้วยตนเอง ข้อท่านไม่สามารถตัดสินใจเรื่องงานได้อย่างอิสระ และข้อท่านถูกจ ากดัความคิด
สรา้งสรรค ์แนวทางการปฏบิตังิานใหม่ๆ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.38 3.36 และ 3.32 ตามล าดบั 

ดา้นความไม่ส าคญัในการท างาน โดยพนกังานมคีวามคดิเหน็ต่อลกัษณะงานดา้นความไมส่ าคญัในการท างาน
โดยรวมอยู่ในระดบัเหมาะสมปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.98 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนกังานมคีวามคดิเหน็
อยู่ในระดบัเหมาะสมปานกลาง ไดแ้ก่ ขอ้ท่านไม่ไดร้บัความไวว้างใจใหป้ฏบิตังิานทีส่ าคญัขององคก์ร และขอ้งานทีท่่าน
ท าไม่ส่งผลต่อความส าเรจ็ในกจิกรรมนัน้ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.75 และ 2.61 ตามล าดบั และพนักงานมคีวามคดิเหน็
อยู่ในระดบัเหมาะสมน้อย ไดแ้ก่ ขอ้ผูอ้ื่นสามารถปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนท่านได ้โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.56 

ดา้นความไม่หลากหลายในการท างาน โดยพนักงานมคีวามคดิเหน็ต่อลกัษณะงานดา้นความไม่หลากหลาย 
ในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัเหมาะสมปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.24 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนักงาน 
มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัเหมาะสมปานกลาง ไดแ้ก่  ขอ้งานทีท่่านปฏบิตัไิม่ทา้ทายความสามารถ และขอ้งานหลกัที่
ท่านปฏบิตั ิไม่ตอ้งคดิใหม่ หรอืออกแบบลกัษณะงานใหม่ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.25 และ 3.04 ตามล าดบั และพนกังาน
มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัเหมาะสมน้อย ไดแ้ก่ ขอ้งานทีป่ฏบิตั ิมคีวามซ ้าซาก จ าเจ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.42 

ดา้นผลสะทอ้นกลบัของงาน โดยพนักงานมคีวามคดิเหน็ต่อลกัษณะงานดา้นผลสะทอ้นกลบัของงานโดยรวม
อยู่ในระดับเหมาะสมปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 ซึ่งหมายความว่าพนักงานมีความคิดเห็นต่อลักษณะงาน                
ด้านผลสะท้อนกลับของงาน อยู่ในระดับเหมาะสมปานกลาง ทุกข้อ ได้แก่ ข้อท่านไม่มีโอกาสได้รับรู้ค าติชม             
จากบุคคลภายนอกองค์กร ข้อท่านไม่ได้รับค าติชมจากผู้บังคับบญัชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในที่ท างาน และข้อท่าน            
ไม่สามารถปรกึษาหรอืสอบถามถงึปญัหาในการท างานกบัผูใ้ดได ้โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.19 3.16 และ 2.69 ตามล าดบั 

การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัความเหน่ือยหน่าย อ่อนล้าในการท างานของพนักงานด้านบริการอาหาร
และเครือ่งด่ืมของโรงแรมห้าดาว บนถนนวิทยุ กรงุเทพมหานคร 

ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ โดยพนักงานมคีวามคดิเหน็ต่อความอ่อนล้าทางอารมณ์โดยรวมอยู่ในระดบั  
ปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.38 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนักงานมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัสงู ไดแ้ก่ ขอ้หลงั
เลกิงาน รูส้กึเหนื่อยลา้หมดเรีย่วแรง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.47 และพนกังานมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ 
ข้อในระหว่างเวลาการท างาน ท่านรู้สกึเหนื่อยหน่าย ไม่อยากท างาน และข้อบรรยากาศในที่ท างานส่งผลให้รู้สกึ              
ไม่กระตอืรอืรน้ในการท างาน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.33 และ 3.33 ตามล าดบั 

ด้านการลดค่าความเป็นบุคคลในผู้อื่น โดยพนักงานมีความคิดเห็นต่อความเหนื่อยหน่าย อ่อนล้าในการ
ท างานด้านการลดค่าความเป็นบุคคลในผูอ้ื่นโดยรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.81 ซึ่งหมายความว่า
พนักงานมคีวามคดิเหน็ต่อความเหนื่อยหน่าย อ่อนลา้ในการท างานดา้นการลดค่าความเป็นบุคคลในผูอ้ื่น อยู่ในระดบั  
ปานกลาง ทุกขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ท่านหรอืเพื่อนร่วมงาน รูส้กึไม่ยนิดหีรอืภูมใิจ กบัความส าเรจ็ของกนัและกนั  ขอ้ท่านหรอื
เพื่อนร่วมงานใช้ค าพูด โอ้อวด ยกตนข่มท่าน และขอ้เพื่อนร่วมงานของท่าน ไร้ความสามารถในการท างาน โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.82 2.80 และ 2.80 ตามล าดบั 
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ด้านความสามารถในการฟนัฝ่าอุปสรรค โดยพนักงานมคีวามคดิเหน็ต่อความเหนื่อยหน่าย อ่อนล้าในการ
ท างานด้านความสามารถในการฟนัฝ่าอุปสรรคโดยรวมอยู่ในระดับต ่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.32 ซึ่งหมายความว่า
พนักงานมีความคิดเห็นต่อความเหน่ือยหน่าย อ่อนล้าในการท างานด้านความสามารถในการฟนัฝ่าอุปสรรค                 
อยู่ในระดบัต ่า ทุกขอ้ ได้แก่ ขอ้ท่านไม่สามารถบรหิารจดัการงานได้เสรจ็ ทนัเวลาที่ก าหนด ขอ้ท่านไม่พยายามหรอื
เสาะหาวธิกีารแก้ปญัหา และขอ้หากท่านพบปญัหา ท่านจะเลอืกเดนิออกทนัท ีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.51 2.34 และ 
2.11 ตามล าดบั 

ดา้นการลดความส าเรจ็สว่นบุคคล โดยพนกังานมคีวามคดิเหน็ต่อการลดความส าเรจ็สว่นบุคคลโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.67 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนักงานมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง 
ไดแ้ก่ ขอ้ท่านรูส้กึว่าไม่ไดร้บัความไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชา และขอ้ท่านมคีวามกระตอืรอืรน้ในงานน้อยลงอย่างเหน็
ได้ชดั โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.78 และ 2.77 ตามล าดบั และพนักงานมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัต ่า ได้แก่ ขอ้ท่านไม่มี
ความมัน่ใจในงานทีท่ าอยู่หรอืรบัผดิชอบ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.46 

การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัความตัง้ใจลาออกของพนักงานด้านบริการอาหารและเครื่องด่ืมของ
โรงแรมห้าดาว บนถนนวิทยุ กรงุเทพมหานคร 
 ความตัง้ใจลาออกโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.95 
 ขอ้ท่านตดิตามสือ่ประกาศรบัสมคัรงานเป็นประจ า พนกังานมคีวามคดิเห็นต่อความตัง้ใจลาออกอยู่ในระดบั
ปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.31 
 ขอ้ท่านจะลาออกทนัท ีเมื่อองคก์รอื่น/ บรษิทัอื่นยื่นขอ้เสนอเพิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อย พนักงานมคีวามคดิเหน็
ต่อความตัง้ใจลาออกอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.06 
 ขอ้ท่านปรกึษาบุคคลทีรู่จ้กัเรื่องต าแหน่งงานว่างของหน่วยงานอื่นเป็นประจ า พนักงานมคีวามคดิเห็นต่อ
ความตัง้ใจลาออกอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.92 

ขอ้ท่านพรอ้มจะลาออก เมื่อไดร้บัค าต าหนิ หรอืถูกลงโทษ พนกังานมคีวามคดิเห็นต่อความตัง้ใจลาออกอยู่ใน
ระดบัน้อย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.56 

 
การวิเคราะหข้์อมลูเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
1.1 ด้านเพศ ผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีเพศแตกต่างกัน มีความตัง้ใจลาออกไม่แตกต่างกนั                

ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้
1.2 ดา้นอายุ ผลการศกึษาพบว่า พนักงานทีม่อีายุแตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจลาออกไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้
1.3 ด้านสถานภาพสมรส ผลการศกึษาพบว่า พนักงานที่มสีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจ

ลาออกไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้
1.4 ด้านระดบัการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความตัง้ใจ

ลาออกแตกต่างกนั โดยพนักงานด้านบรกิารอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมหา้ดาว บนถนนวทิยุ กรุงเทพมหานคร              
ที่มรีะดบัการศกึษา ปวช./ ปวส./ อนุปรญิญา มคีวามตัง้ใจลาออก น้อยกว่าพนักงานที่มรีะดบัการศกึษาเท่ากบัและ             
สงูกว่าปรญิญาตร ีซึง่มผีลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.750 

1.5 ดา้นรายไดต่้อเดอืน ผลการศกึษาพบว่า พนักงานทีม่ีรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจ
ลาออกแตกต่างกนัซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้โดยพนกังานดา้นบรกิารอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมหา้ดาว 
บนถนนวิทยุ  กรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  20,001–30,000 บาท มีความตัง้ใจลาออกน้อยกว่า                



10 
 

40,001–50,000 บาท และพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001–40,000 บาท มีความตัง้ใจลาออกน้อยกว่า 
40,001–50,000 บาท 

1.6 ด้านระยะเวลาในการท างาน ผลการศกึษาพบว่า พนักงานที่มรีะยะเวลาในการท างานแตกต่างกนั               
มีความตัง้ใจลาออกแตกต่างกัน โดยพนักงานด้านบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมห้าดาว บนถนนวิทยุ 
กรุงเทพมหานครทีม่รีะยะเวลาในการท างาน ไม่เกนิ 1 ปี มคีวามตัง้ใจลาออก น้อยกว่าพนักงานทีม่รีะยะเวลาในการ
ท างาน 1-2 ปี, 3-4 ปี และมากกว่า 4 ปี  

2. ลกัษณะของงานที่ปฏบิัติ มคีวามสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจลาออก ผลการศกึษา พบว่าด้านความไม่มอีสิระ            
ในการท างาน ดา้นความไม่ส าคญัในการท างาน ดา้นความไม่หลากหลายในการท างาน และดา้นผลสะทอ้นกลบัของงาน 
มคีวามสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจลาออกของพนักงานด้านบรกิารอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมห้าดาว บนถนนวทิยุ 
กรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และมทีศิทางเดยีวกนั 

3. ความเหนื่อยหน่าย อ่อนล้าในการท างาน มีความสมัพันธ์กบัความตัง้ใจลาออก  ผลการศึกษา พบว่า              
ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ ด้านการลดค่าความเป็นบุคคลในผู้อื่น ด้านการลดความส าเร็จส่วนบุคคล และ             
ด้านความสามารถในการฟนัฝ่าอุปสรรค มีความสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจลาออกของพนักงานด้านบรกิารอาหารและ
เครื่องดื่มของโรงแรมหา้ดาว บนถนนวทิยุ กรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลางและต ่า และมทีศิทาง
เดยีวกนั  
 
สรปุผลและอภิปรายผล 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
  1.1 เพศ พนักงานด้านบรกิารอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมหา้ดาว บนถนนวทิยุ กรุงเทพมหานคร             
ที่มีเพศแตกต่างกนั มีความตัง้ใจลาออกไม่แตกต่างกนั  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เนื่องจากพนักงานทัง้เพศชายและเพศหญงิ สามารถประกอบอาชพีเป็นพนักงานดา้นบรกิารอาหาร
และเครื่องดื่มของโรงแรมหา้ดาวได ้และในการท างานไม่ไดม้กีารแบ่งหรอืขอ้จ ากดัในเรื่องเพศ ทุกคนลว้นมสีทิธแิละ
หน้าทีท่ีเ่ท่าเทยีมกนั จงึท าใหไ้ม่พบปญัหาทีเ่กดิขึน้จากการท างานทีเ่กีย่วกบัเรื่องเพศ หรอืความไม่เท่าเทยีม รวมถงึ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณถนนวทิยุ ซึ่งเป็นแหล่งที่มีโรงแรมหรูระดบัห้าดาวหลายแห่ง ทุกที่ล้วนแต่มีการบริหาร
บุคลากรในระดบัมาตรฐานสากล รวมถงึมาตรฐานระดบัเงนิเดอืน สวสัดกิาร ตลอดจน ผลตอบแทนอื่นๆ ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวิจยั ของ ธาณัชตรา สมคัรจิตร (2555) ศึกษาเรื่องปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจลาออกของพนักงาน                
ระดบัปฏบิตักิารของโรงงานผลติภณัฑอ์าหารแห่งหนึ่งในเครอืสหพฒัน์พบิลูอ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุรี และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยั ของ ศศ ิอ่วมเพง็ (2558) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจลาออกของพนกังานระดบับงัคบับญัชา 
ส านกังานบญัชกีลาง บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน)  
  1.2 อายุ พนักงานด้านบรกิารอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมหา้ดาว บนถนนวทิยุ กรุงเทพมหานคร              
ที่มีอายุแตกต่างกนั มีความตัง้ใจลาออกไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจากโรงแรมหา้ดาว ย่านถนนวทิยุ ซึง่เป็นแหล่งทีต่ัง้ของเครอืโรงแรมต่างชาตแิละค่อนขา้งมเีชื่อ
เสยีงในเมอืงไทย มีมาตรฐานการท างานที่เป็นสากล มีผลตอบแทนและสวสัดิการที่ค่อนขา้งด ีมีผลท าให้พนักงาน             
ดา้นบรกิารอาหารและเครื่องดื่มทุกช่วงอายุต่างมคีวามปรารถนาอยากที่เขา้มาร่วมท างาน ณ โรงแรมย่านนี้ ไม่ว่าจะ
เป็นส าหรบัเด็กจบใหม่ที่อยากจะเข้ามาร่วมฝึกงาน สมคัรงาน ตลอดจนบุคคลที่มอีายุมากซึ่ง เพรียบพร้อมไปด้วย
ประสบการท างานที่หลากหลาย เพราะต่างมีความพึงพอใจกับการท างาน ณ โรงแรมห้าดาว บนนถนนวิทยุ                 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สรุกฤษฏิ ์บุญเรอืง (2558) ศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการลาออกของพนกังาน บรษิทั 
เอช็ (ไทยแลนด)์ จ ากดั และสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ ธาณัชตรา สมคัรจติร (2555) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ



11 
 

การตัดสินใจลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการของโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารแห่งหนึ่งในเครือสหพัฒน์พิบูล                
อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี
  1.3 สถานภาพสมรส พนักงานด้านบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมห้าดาว บนถนนวิทยุ 
กรุงเทพมหานครทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจลาออกไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะพนักงานดา้นบรกิารอาหารและเครื่องดื่มทุกสถานภาพ
สมส ต่างมคีวามจ าเป็นที่จะต้องรบัผดิชอบหน้าที่ต่อครอบครวั อาท ิพนักงานที่มสีถานะโสดที่ต้องดูแลพ่อแม่ หรอื
แมแ้ต่พนักงานทีม่คีรอบครวั ทีจ่ะต้องมหีน้าทีดู่แลสามภีรรยาและบุตร เกีย่วกบัค่าใชจ้่ายในการด ารงชวีติ อกีทัง้ยงัมี
ความต้องการที่จะยกระดบัฐานะของตนในสงัคม ท าให้อาจต้องพิจารณาปจัจยัต่างๆ รอบตัวที่มากขึน้ เช่น ระดบั
เงินเดือน สวสัดิการที่ได้รบัครอบคลุมถึงสมาชิกในครอบครวัมากน้อยเพียงใด ท าให้พนักงานที่ได้เข้ามาร่วมงาน                 
ณ โรงแรมห้าดาว บนถนนวิทยุ ต่างมีความพึงพอใจกับระบบการบริหารการจัดการทรัพยากรบุคคล การดูแล 
สอดคล้องกับงานวิจยัของ สุรกฤษฏิ ์บุญเรือง  (2558) ศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อการลาออกของพนักงาน                 
บริษัท เอ็ช (ไทยแลนด์) จ ากัด และสอดคล้องกับงานวิจยัของ วาสนา บัวบ ารุง (2555) ได้ศึกษาเรื่อง แนวโน้ม               
การลาออกของพนกังานแรงงานภายนอก (Contract Out) บรษิทั ซ.ีซ.ีคอนเทนท ์คอมเมอรเ์ชยีล จ ากดั (สาขาระยอง) 
  1.4 ระดับการศึกษา พนักงานด้านบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมห้าดาว บนถนนวิทยุ 
กรุงเทพมหานครทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจลาออกแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยพบว่าพนักงานดา้นบรกิารอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมหา้ดาว บนถนนวทิยุ 
กรุงเทพมหานครที่มรีะดบัการศึกษาเท่ากบัและสูงกว่าปริญญาตรี มีความตัง้ใจลาออกมากกว่าที่สุด และแตกต่าง                 
จากพนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาปวช / ปวส / อนุปรญิญา เน่ืองจากความแตกต่างทางดา้นสงัคม เพื่อนฝงูของพนกังาน
ด้านบรกิารอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมห้าดาว บนถนนวทิยุ ที่มรีะดบัการศกึษาเท่ากบัและสูงกว่าปรญิญาตรี       
มกัจะมสีงัคม เพื่อนที่ท างานในสายเดยีวกนั หรอืสมาคมทีห่ลากหลายกว่าพนักงานที่มรีะดบัการศกึษาปวช / ปวส / 
อนุปรญิญา ท าใหไ้ดเ้ปรยีบในเรื่องการไดร้บัโอกาส เกีย่วกบัการโยกยา้ยองคก์รเพื่อการปรบัเลื่อนต าแหน่งทีส่งูกว่าและ
ผลตอบแทนทีด่ขี ึน้ จงึท าใหพ้นักงานกลุ่มนี้มโีอกาสยา้ยงาน เปลีย่นสถานทีท่ างาน ลาออกมากกว่าพนักงานที่ระดบั
การศึกษา ปวช / ปวส / อนุปริญญา ประกอบกบัพนักงานระดบัการศึกษาเท่ากบัและสูงกว่าปริญญาตรี มีทกัษะ                 
ความเชีย่วชาญทีส่งูงกว่าพนักงานพนักงานทีม่รีะดบัการศกึษาปวช / ปวส / อนุปรญิญา ท าใหม้กัเป็นทีต่้องการของ
โรงแรมต่างๆ ทีจ่ะเสนอขอ้แลกเปลีย่น เพื่อใชเ้ป็นกลยุทธใ์นการเชือ้เชญิมาร่วมงานทีใ่หม่ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ณปภชั นาคเจอืทอง (2553) ศกึษาเรื่อง การศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อแนวโน้มการลาออกของพนกังานในสวนอุตสาหกรรม
โรจนะ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา  
  1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พนักงานด้านบรกิารอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมห้าดาว บนถนนวิทยุ 
กรุงเทพมหานครทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจลาออกแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยพบว่า พนักงานด้านบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมห้าดาว              
บนถนนวทิยุ กรุงเทพมหานครทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 40,001–50,000 บาท มคีวามตัง้ใจลาออกมากทีส่ดุและแตกต่าง
จากพนักงานที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือนอื่น ๆ เนื่องจากพนักงานด้านบรกิารอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมห้าดาว              
บนถนนวิทยุ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001–50,000 บาท เป็นกลุ่มที่ถือว่ามีรายได้ในระดับที่สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ                 
ซึ่งมกัจะเป็นบุคคลที่มปีระสบการณท างาน มทีกัษะความเชี่ยวชาญช านาญเฉพาะด้านมาในระดบัหนึ่ง  ประกอบกบั
พนักงานกลุ่มนี้มคีวามต้องการที่อยากจะได้รายได้เพิม่มากขึน้ อยากจะเขา้ไปร่วมงานกบัโรงแรมอื่นๆ โดยเฉพาะ               
เครือต่างชาติซึ่งถือว่ามีรายได้ที่สูง มีการบริหารงานที่มาตรฐาน มีเครื่องมือวตัถุดิบที่ดี ตลอดจนค่อนข้างมัน่คง               
ในระยะยาว รวมถงึพนกังานทีม่รีายได ้40,001–50,000 บาท มกัเป็นทีต่อ้งการของโรงแรมอื่นๆ ดว้ย เพราะอยากจะได้
บุคคลทีม่คีวามสามารถมาร่วมงาน เพราะการทีไ่ดบุ้คคลการทีม่ปีระสบการณ์ย่อมน ามาซึง่ความน่าเชื่อถอื ชื่อเสยีงของ
โรงแรมนัน้ๆ ดว้ย จงึท าใหพ้นักงานกลุ่มดงักล่าวมกัจะไดร้บัโอกาส หรอืการเชือ้เชญิใหย้า้ยสถานทีท่ างานอยู่บ่อยครัง้



12 
 

มากกว่าพนักงานที่มีระดับรายได้อื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุเบญญา ขวัญทอง  (2558) ได้ศึกษาเรื่อง 
การศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อความตัง้ใจออกจากงานของพนกังาน Generation Y  
  1.6 ระยะเวลาในการท างาน พนักงานดา้นบรกิารอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมหา้ดาว บนถนนวทิยุ 
กรุงเทพมหานครที่มรีะยะเวลาในการท างานแตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจลาออกแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ               
ทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยพบว่าพนกังานดา้นบรกิารอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมหา้ดาว 
บนถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร ที่มีระยะเวลาในการท างาน 3-4 ปี มีความตัง้ใจลาออกมากที่สุดและแตกต่างจาก
พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างานอื่น ๆ เนื่องจากพนักงานด้านบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมห้าดาว                
บนถนนวทิยุที่มรีะยะเวลาในการท างาน 3-4 ปี เป็นกลุ่มที่ท างานมาได้สกัระยะหนึ่ง เริม่ต้องการความก้าวหน้าและ
ความมัน่คงใหแ้ก่ตนเอง จงึมคีวามตอ้งการทีจ่ะยา้ยงาน หรอืไดร้บัโอกาสไปท าทีใ่หม่เพือ่ใหไ้ดเ้งนิเดอืนรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ 
ประกอบกบัการที่พนักงานกลุ่มนี้เคยท างานทีโ่รงแรมหา้ดาว บนถนนวทิยุมาก่อน ย่อมเป็นการนัตีถึงประสบการณ์             
การท างานไดเ้ป็นอย่างด ีท าใหเ้ป็นทีต่อ้งการของตลาดแรงงาน จงึท าใหพ้นักงานดา้นบรกิารอาหารและเครื่องดื่มของ
โรงแรมห้าดาว บนถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร ที่มีระยะเวลาในการท างาน 3-4 ปี มีความตัง้ใจลาออกมากที่สุด           
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ณปภชั นาคเจอืทอง (2553) ศกึษาเรื่อง การศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อแนวโน้มการลาออก
ของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะจงัหวดัพระนครศรอียุธยา ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า พนักงานในสวน
อุตสาหกรรมโรจนะจงัหวดัพระนครศรอียุธยาที่อายุงานปจัจุบนัแตกต่างกนั มแีนวโน้มการลาออกแตกต่างกนั และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธวชัชยั บุญเพิม่ราศร ี(2552) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลทีม่ผีลต่อการตัง้ใจลาออก
จากงานของบุคลากรของมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์  
 2. ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั   
  2.1 ลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิในดา้นความไม่มอีสิระในการท างาน มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจลาออก
ของพนักงานดา้นบรกิารอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมหา้ดาว บนถนนวทิยุ กรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธ์
ระดบัปานกลาง และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากในการท างาน โดยเฉพาะ              
อย่างยิ่งงานที่เกี่ยวขอ้งกบัทางด้านการบริการ อย่างด้านบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมห้าดาว พนักงาน
จะต้องมใีจรกับรกิาร มทีกัษะการท างาน หากหวัหน้างานไม่มอบโอกาสให้พนักงานสามารถได้เลอืกวธิกีารท างาน             
ดว้ยตนเอง ไม่มอบตดัสนิใจเรื่องงานไดอ้ย่างอสิระ ถูกจ ากดัความคดิสรา้งสรรค ์กจ็ะท าใหพ้นกังานเกดิความรูส้กึอดึอดั 
ไม่เต็มใจในการท างานตลอดจนไม่สามารถท างานออกมาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ จงึท าให้ลกัษณะของงานที่ปฏบิตัิ              
ในดา้นความไม่มอีสิระในการท างาน มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจลาออกของพนกังานดา้นบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม
ของโรงแรมห้าดาว บนถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร โดยมีความสมัพันธ์ระดับปานกลาง  และมีทิศทางเดียวกัน            
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ  Hackman & Oldham (อ้างอิงจาก ทิพย์สุคนธ์ จงรักษ์ .  2556: 22-25) กล่าวถึง                 
ความมเีอกสทิธขิองงาน คอืการที่พนักงานมอีสิระในการคดิการตดัสนิใจ และการวางแผนวธิกีารปฏบิตัิงานที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มที่ ฉะนัน้หากพนักงานถูกจ ากัดเอกสารสิทธิหรืออิสระในการท างาน ก็จะท าให้
พนักงานมคีวามตัง้ใจลาออกมากขึน้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุรกฤษฏิ ์บุญเรอืง (2558) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ี
อทิธพิลต่อการลาออกของพนกังาน บรษิทั เอช็ (ไทยแลนด)์ จ ากดั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณปภชั นาคเจอืทอง 
(2553) ศึกษาเรื่อง การศึกษาปจัจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ                      
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา  
  2.2 ลกัษณะของงานที่ปฏบิตัิ ในด้านความใส าคญัในการท างาน มคีวามสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจลาออก
ของพนักงานดา้นบรกิารอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมหา้ดาว บนถนนวทิยุ กรุงเทพมหานคร  โดยมคีวามสมัพนัธ์
ระดบัปานกลาง และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากพนกังานดา้นบรกิารอาหารและ
เครื่องดื่มของโรงแรมห้าดาว เป็นงานที่จะต้องอาศยัประสบการณ์ในการท างานสูง ทัง้การแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้า 
ทกัษะความเชี่ยวชาญต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นปจัจยัท่าส าคญัของพนักงานแต่ละคนที่จะเป็นแรงขบัเคลื่อนให้พนักงาน
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ท างานออกมาด ีโดยเฉพาะงานทางดา้น เชฟ หรอืบารเ์ทนเดอร ์ทีจ่ะต้องอาศยัประสบการณ์อย่างสงู ทัง้นี้  หากงานที่
พนกังานรบัมอบหมายไม่ไดถู้กน ามาเป็นสว่นหนึ่งของความส าเรจ็ ไม่ไดถู้กการใสใ่จหรอืการใหค้วามส าคญั กจ็ะท าให้
พนักงานรู้สกึท้อแท้ และรู้สกึว่าตนไม่มีความสามารถพอที่จะท าให้งานนัน้ๆ ให้ประสบความส าเร็จได้ ก็จะท าให้
พนกังานดา้นบรกิารอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมหา้ดาว มคีวามตัง้ใจลาออก ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง Hackman 
& Oldham (อา้งองิจาก ทพิยส์คุนธ ์จงรกัษ์. 2556: 22-25) กล่าวถงึ ความส าคญัของงาน ว่าคอืงานนัน้ๆ มคีวามส าคญั 
และมคีุณค่าแค่ไหน ความส าคญันัน้อาจเป็นความส าคญัและมคีุณค่าต่อบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืต่อองคก์ร หรอืมคี่าต่อ
ชวีติ และทรพัยส์นิ หรอืต่อสงัคม และอาจสง่ผลกระทบต่อบุคคลอื่นอย่างมาก ฉะนัน้ถา้พนกังานถูกลดความส าคญัของ
งานลง ก็จะท าให้พนักงานมีความตัง้ใจลาออกเพิ่มมากขึ้น เพราะงานของพนักงานไม่ได้มีคุณค่าต่อองค์กรเลย 
สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ จดิาภา เสน่หนุ์ช (2553) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจทีจ่ะลาออกจาก
งานของเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในองคก์ารเภสชักรรม 
  2.3 ลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิในด้านความไม่หลากหลายในการท างาน มคีวามสัมพนัธก์บัความตัง้ใจ
ลาออกของพนักงานด้านบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมห้าดาว บนถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร  โดยมี
ความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากการที่พนักงาน
ดา้นบรกิารอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมหา้ดาว ไดร้บัผดิชอบงานทีเ่หมอืนเดมิ จ าเจ ไม่ไดม้กีารขยายขอบเขตงาน
หรอืเปลี่ยนแปลง เพราะถือว่าการที่ได้รบังานใหม่ ๆ จะเป็นการเรยีนรู้เกี่ยวกบัทกัษะด้านการบรกิารได้เป็นอย่างด ี
ประกอบกบัหากงานทไีดร้บัไม่มคีวามทา้ทาย ยงัยดึอยู่กบักรอบหรอืรปูแบบเดมิ ๆ กจ็ะท าใหพ้นกังานเกดิความเหนื่อย
หน่าย ตลอดจนมผีลใหเ้กดิความตัง้ใจในการลาออก เพื่อทีจ่ะยา้ยไปทีใ่หม่เจออะไรใหม่ๆหรอืงานดา้นใหม่ๆ ทีม่คีวาม
ท้าทาย ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีของ Hackman & Oldham (อ้างองิจาก ทพิย์สุคนธ์ จงรกัษ์. 2556: 22-25) กล่าวถึง
ความหลากหลายของทกัษะ (Skill Variety) ว่าในการท างานนัน้ หากผูท้ าไดใ้ชค้วามรู้ หรอืทกัษะทีห่ลากหลายในการ
ท างานมากขึน้ และหากงานยิง่ทา้ทายมากเท่าไรกย็ิง่เพิม่คุณค่ามากเท่านัน้ ฉะนัน้หากพนักงานดา้นบรกิารอาหารและ
เครื่องดื่มของโรงแรมหา้ดาวไม่ไดร้บัความหลากหลายในการท างาน กอ็าจจะสง่ผลใหพ้นกังานอยากทีจ่ะลาออกมากขึน้  
สอดคล้องกบังานวิจยั ของ ศศิ อ่วมเพ็ง (2558) ศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจลาออกของพนักงาน             
ระดบับงัคบับญัชา ส านกังานบญัชกีลาง บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน)   
  2.4 ลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิในดา้นผลสะทอ้นกลบัของงาน มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจลาออกของ
พนักงานด้านบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมห้าดาว บนถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร  โดยมีความสมัพนัธ์              
ระดบัปานกลาง และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากงานด้านบริการอาหารและ
เครื่องดื่มของโรงแรมห้าดาว เป็นงานทางด้านบรกิารที่ถือว่าเป็นปจัจยัหลกัของโรงแรมในการที่จะให้บรกิาร ฉะนัน้ 
หากพนกังานไม่ไดร้บัโอกาสไดร้บัรูค้ าตชิมจากบุคคลภายนอกองคก์ร รวมถงึหากพนกังานทีป่ฏบิตังิานไม่ไดร้บัค าตชิม
จากหวัหน้างาน ตลอดจนไม่มโีอกาสไดร้บัรู้ค าติชมจากผู้อื่น ถูกปิดกัน้ในการไดร้บัฟงัความคดิเหน็ พนักงานกจ็ะไม่
ทราบว่าตนนัน้ท างานออกมาได้ดหีรอืไม่ ตลอดจนค าชมหรอืค าแนะน าถอืเป็นรางวลัทีด่อีย่างหนึ่งส าหรบัคนท างาน 
และหากพนักงานไม่สามารถปรกึษาหรอืสอบถามถงึปญัหาในการท างานกบัผูใ้ดได ้พนักงานกจ็ะเกดิความอดึอดัและ
อาจจะเกิดเป็นความตัง้ใจในการลาออกเพื่อย้ายไปที่ใหม่ ทาย ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีของ Hackman & Oldham 
(อา้งองิจาก ทพิยส์คุนธ ์จงรกัษ์. 2556: 22-25) กล่าวถงึ ผลสะทอ้นของงาน (Feedback) ว่าการทีผู่ป้ฏบิตังิานไดข้อ้มูล
ยอ้นกลบัเกีย่วกบัผลงานตนเอง จะท าใหไ้ดท้ราบว่า ผลงานทีเ่กดิขึน้นัน้เป็นอย่างไร มผีลต่อผูเ้กีย่วขอ้งอย่างไร และ
งานนัน้ประสบความส าเรจ็หรอืไม่ต้องมกีารแกไ้ขปรบัปรุงอย่างไร เพื่อจะไดพ้ฒันาใหด้ยีิง่ขึน้ต่อไปเรื่อยๆ ฉะนัน้หาก
พนักงานถูกปิดกัน้ หรือไม่ได้รบัค าแนะน าค าชมจากการท างาน ก็จะเกิดความรู้สึกให้ไม่อยากที่จะท างานต่อได้ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ วโิรจน์ สมิะทองธรรม (2559) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจทีจ่ะลาออกจาก
งานของพนกังานกลุ่มคนรุ่นใหม่ของธนาคารพาณิชยไ์ทย 
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 3. ความเหน่ือยหน่าย อ่อนล้าในการท างาน 
  3.1 ความเหนื่อยหน่าย อ่อนล้าในการท างาน ในด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ มีความสมัพนัธ์กบั            
ความตัง้ใจลาออกของพนักงานด้านบรกิารอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมห้าดาว บนถนนวทิยุ กรุงเทพมหานคร               
โดยมีความสมัพนัธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากการ                    
ที่พนักงานด้านบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมห้าดาว จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายออกมาได้ดีนัน้ 
บรรยากาศตอ้งเอือ้อ านวยต่อการท างาน โดยเฉพาะการทีพ่นกังานทุกคนต่างรูใ้นหน้าทีข่องตนอย่างมอือาชพี ซึง่กจ็ะมี
ผลท าใหก้ารท างานในแต่ละช่วงวนัพนกังานรูส้กึสนุกกบัมนั มคีวามรูส้กึทีอ่ยากจะท างานมากขึน้ แต่หากพนกังานรูส้กึ
เหน่ือยหน่าย มคีวามเครยีดสะสมจนท าใหไ้ม่อยากท างาน ไม่ว่าจะมาจากปจัจยัใด ๆ กต็าม ทัง้ความขดัแยง้กบัเพื่อน
ร่วมงาน หรอืหวัหน้างาน รวมไปถงึสภาพแวดลอ้ม ซึง่อาจท าใหพ้นกังานเหนื่อยลา้หมดเรีย่วแรง กจ็ะสง่ผลใหพ้นกังาน
ตัง้ใจลาออกมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีของ Maslach and Jackson (อ้างองิจาก จติกาญจนา ชาญศลิป์. 2558) 
กล่าวว่า ความเหนื่อยลา้ทางอารมณ์ (Emotional Exhaustion) เป็นอาการส าคญัเพราะเป็นอาการในระยะเริม่ต้นของ
กลุ่มอาการความเหนื่อยหน่ายทีห่ากยงัไม่สามารถแกไ้ข จะรูส้กึหมดก าลงัหรอืสญูเสยีพลงังานจนแทบจะหมดสิน้ ท าให้
เกดิความรูส้กึทอ้แทส้ิน้หวงั ขาดก าลงัใจ หมดก าลงัใจในการท างานหรอืการด าเนินชวีติ รูส้กึว่าตนไม่มคีวามสามารถ              
ที่จะช่วยเหลอืผู้อื่นได้อกี เนื่องจากอ่อนล้าเกนิไป ไม่มแีรงจูงใจทีจ่ะต่อสูก้บัอุปสรรคต่างๆ เมื่ออาการเหล่านี้เกดิขึน้               
สกัระยะอาจมกีารอ่อนเพลยีทางร่างกาย และแสดงอาการตามร่างกายอื่นๆ ตามมา ฉะนัน้หากพนกังานมคีวามเหนื่อย
ลา้ทางอารมณ์กจ็ะท าใหพ้นกังานตัง้ใจลาออกมากขึน้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ นวลพรรณ ชื่นประโยชน์ (2554) 
ศกึษาเรื่อง ความเหน่ือยหน่ายในการท างาน ความผูกพนัในงานและความสามารถในการฟนัฝ่าอุปสรรค ต่อผลการ 
การปฏบิตังิานของพนกังานสนิคา้เกษตรสง่ออก  
  3.2 ความเหนื่อยหน่าย อ่อนลา้ในการท างาน ในดา้นการลดค่าความเป็นบุคคลในผูอ้ื่น มคีวามสมัพนัธ์
กบัความตัง้ใจลาออกของพนักงานดา้นบรกิารอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมหา้ดาว บนถนนวทิยุ กรุงเทพมหานคร  
โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 เนื่องจากพนักงาน
ดา้นบรกิารอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมหา้ดาวต่างใหค้วามส าคญักบัการแสดงออกของเพื่อนร่วมงาน และหวัหน้า
งาน ทัง้ในเรื่องความรูส้กึยนิด ีค าชมหากงานทีท่ าประสบความส าเรจ็จากบุคคลเหล่านี้ กจ็ะท าใหพ้นกังานอยากท างาน
มากขึน้ แต่หากเพื่อนร่วมงานหรอืหวัหน้างานต่างรูส้ ึกไม่ยนิดหีรอืภูมใิจกบัความส าเรจ็ของกนัและกนั และยงัใชค้ าพดู 
โอ้อวด หรือค าพูดที่ท าร้ายความรู้สกึ ก็จะท าให้พนักงานมีความรู้สกึอึดอดั เริ่มมีความเครียดที่เกิดจากที่ท างาน             
ส่งผลให้พนักงานอยากจะลาออก ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Maslach and Jackson (อ้างอิงจาก จิตกาญจนา                
ชาญศลิป์. 2558) กล่าวว่า การลดค่าความเป็นบุคคลในผูอ้ื่น (Depersonalization) เป็นอาการทีม่คีวามรูส้กึและเจตคติ
ในทางลบต่อผู้อื่นและต่องานที่รบัผดิชอบ เช่น อาจแสดงอาการเฉยเมย ไม่เอาใจใส่ผู้รบับรกิารหรอืบุคคลรอบข้าง               
ไม่มคีวามสุภาพอ่อนโยน ไม่ใส่ใจหรอืเพกิเฉยต่อค ารอ้งขอหรอืความตอ้งการของผูร้บับรกิาร ขาดประสทิธภิาพในการ
ให้บริการ ไม่ค านึงถึงความรู้สกึของผู้อื่น มีความรู้เจตคติในทางลบต่อผู้อื่น มกัต้องการแยกตัวและไม่ต้องการให้              
ใครมายุ่งเกีย่วดว้ย ฉะนัน้หากพนกังานมคีวามรูส้กึเหนื่อยหน่ายในการท างาน ในดา้นการลดค่าความเป็นบุคคลในผูอ้ื่น 
ก็จะท าให้พนักงานมีความตัง้ใจลาออกมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรเทพ วัฒโน ( 2556) ศึกษาเรื่อง 
ความสมัพนัธร์ะหว่างความเหนื่อยหน่าย และการตัง้ใจลาออก กรณีศกึษา : บรษิทัเอีย๊บฮวดเสง็ จ ากดั  
  3.3 ความเหน่ือยหน่าย อ่อนลา้ในการท างาน ในดา้นความสามารถในการฟนัฝา่อุปสรรค มคีวามสมัพนัธ์
กบัความตัง้ใจลาออกของพนักงานดา้นบรกิารอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมหา้ดาว บนถนนวทิยุ กรุงเทพมหานคร  
โดยมีความสมัพันธ์ระดับต ่า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เน่ืองจากในปจัจุบัน               
การแข่งขนัในการท างานด้านบรกิารอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมห้าดาวเป็นสิง่ที่ค่อนขา้งเกิดขึน้ได้ง่าย เพราะ
เนื่องจากมพีนักงานทีม่ปีระสบการณ์การท างานค่อนขา้งเยอะ ประกอบกับผลงานของพนักงานต่างเป็นดชันีทีส่มัพนัธ์
กบัระดบัรายไดท้ีพ่นักงานจะไดร้บั ทัง้นี้หากพนักงานไม่สามารถบรหิารจดัการงานไดเ้สรจ็ทนัเวลาที่ก าหนดจะท าให้
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พนักงานรู้สึกท้อ เครียด และหากพนักงานไม่สามารถหาทางออกและวิธีแก้ปญัหาได้ จะท าให้พนักงานเกิด                   
ความตงึเครยีด ความรูส้กึสิน้หวงัในการท างาน ซึง่ท าใหพ้นักงานมคีวามตัง้ใจลาออกมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎี
ของ Maslach and Jackson (อา้งองิจาก จติกาญจนา ชาญศลิป์. 2558) กล่าวว่า การรูส้กึว่าตนไม่ประสบความส าเรจ็ 
(Reduced Personal Accomplishment) เป็นความรู้สึกและทัศนคติในทางลบต่อตนเอง เกิดจากการที่ตนเอง                      
มคีวามรูส้กึทศันคตใินทางลบต่อผูอ้ื่นและต่องานทีร่บัผดิชอบ ส่งผลใหป้ระสทิธภิาพในการบรกิารลดลง ตนเองรบัรูถ้งึ
การเปลีย่นแปลงในพฤตกิรรมเหล่านี้ ท าใหรู้ส้กึดอ้ยความสามารถในการสรา้งสมัพนัธภาพกบัผู้อื่น คดิว่าตนลม้เหลว 
สูญเสยีการนับถือตนเอง รู้สกึว่าตนเองไม่มคี่า ขาดความภูมใิจในความสามรถและผลงานของตน และสอดคล้องกบั
งานวจิยั ของ นวลพรรณ ชื่นประโยชน์ (2554) ศกึษาเรื่อง ความเหนื่อยหน่ายในการท างาน ความผูกพนัในงานและ
ความสามารถในการฟนัฝา่อุปสรรค ต่อผลการการปฏบิตังิานของพนกังานสนิคา้เกษตรสง่ออก  
  3.4 ความเหนื่อยหน่าย อ่อนลา้ในการท างาน ในดา้นการลดความส าเรจ็ส่วนบุคคล มคีวามสมัพนัธก์บั
ความตัง้ใจลาออกของพนักงานด้านบรกิารอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมห้าดาว บนถนนวทิยุ กรุงเทพมหานคร                 
โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัสปานกลาง และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากพนักงาน
ดา้นบรกิารอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมห้าดาว เป็นกลุ่มพนักงานทีจ่ะต้องมกีารพฒันาขดีความสามารถอยู่เสมอ 
เพราะเนื่องจากภาวะการแข่งขนัในตลาดแรงงานค่อนข้างสูง มีพนักงานอยากเข้ามาร่วมงานกับโรงแรมห้าดาว                  
บนถนนวทิยุ  ค่อนขา้งมาก ท าให้พนักงานได้รบัแรงกดดนัจากทีท่ างาน เป็นผลให้เกดิภาวะเครยีดในทีท่ างาน และ  
หากพนักงานไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา ก็ยิ่งท าให้พนักงานไม่มีความมัน่ใจต่องานที่ท าอยู่หรือ
รบัผดิชอบ ท าให้ขาดความกระตอืรอืรน้ในงาน มผีลท าใหพ้นักงานตัง้ใจลาออกมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิและ
ทฤษฎขีอง กติตพิงษ์ เชีย่วรุ่งโรจน์. (2548) ทีก่ล่าวว่า ความเหนื่อยหน่ายในการท างาน เป็นกลุ่มอาการของความรู้สกึ
ลดความส าเรจ็ส่วนบุคคลทีเ่กดิกบับุคคลทีท่ างาน เป็นความรูส้ ึกทอ้แท ้อ่อนลา้สิน้หวงั หมดก าลงัใจในการท างานหรอื
การด ารงชวีติประจ าวนั ความรูส้กึลดความส าเรจ็ส่วนบุคคลเป็นความรูส้กึและทศันคตต่ิอตนเองในทางลบมคีวามเหน็
คุณค่าในตนเองต ่า ไม่มีความภาคภูมใิจในความสามารถและผลการปฏิบตัิงานของตน ฉะนัน้หากพนักงานถูกลด            
ควาส าเร็จของตนเองมากขึ้น ก็จะท าให้พนักงานตัง้ใจลาออกมากขึ้นไปด้วย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ                       
พรเทพ วัฒโน (2556) ศึกษาเรื่อง ความสมัพันธ์ระหว่างความเหนื่อยหน่าย และการตัง้ใจลาออก กรณีศึกษา : 
บรษิทัเอีย๊บฮวดเสง็ จ ากดั  
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 1. จากการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นปจัจยัสว่นบุคคล พบว่าพนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างานน้อย มคีวามตัง้ใจ
ลาออกอยู่ในระดบัต ่า ดงันัน้องคก์รควรมอบหมายใหห้วัหน้าหน่วยงานนัน้ๆ รบัผดิชอบโดยตรงในการดแูล สอนงานกบั
กลุ่มพนักงานทีพ่ึง่เขา้ใหม่เพื่อใหพ้นักงานกลุ่มนี้ เกดิความรกัองคก์ร มคีวามผูกพนัมากขึน้ มคีวามไวว้างใจ กลา้ทีจ่ะ
ปรกึษากบัการแกไ้ขปญัหา สิง่เหล่าจะสรา้งความภาคภูมใิจในงานทีป่ฏบิตั ิทัง้หวัหน้าหน่วยงานและพนกังานใหม่ 
 2. องคก์รควรดูแลลกัษณะของงานทีป่ฏบิตัใินดา้นความไม่อสิระในการท างานประกอบดว้ย พนักงานไม่มี
โอกาสไดเ้ลอืกวธิกีารท างานดว้ยตวัเอง พนักงานไม่สามารถตดัสนิใจเรื่องงานไดอ้ย่างอสิระ พนักงานไม่สามารถแสดง
ความคดิสรา้งสรรค ์แนวทางการปฏบิตังิานใหม่ๆ โดยผูบ้รหิาร ฝ่ายบรหิารทรพัยากรบุคคล หรอืหวัหน้าฝ่ายบรกิาร
อาหารและเครื่องดื่ม ควรส่งเสริมการรบัฟงัความคิดพนักงานอย่างเปิดเผย ในระหว่างวนัพนักงานสามารถเสนอ
ความคดิ ไอเดยีใหม่ๆ ได ้หากเลง็เหน็ว่ามปีระโยชน์กส็ามารถน ามาปรบัใช ้ควรจดัใหม้กีารประชุมในลกัษณะน้ีเดอืนละ
ครัง้ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานกล้าพูดคุยได้อย่างมีอิสระ และก าหนดขอบเขตอ านาจความรบัผิดชอบของแต่ ละ
ต าแหน่งงานอย่างเหมาะสม 
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 3. องคก์รควรดูแลลกัษณะของงานทีป่ฏบิตัใินดา้นความไม่ส าคญัในการท างานประกอบดว้ย ผูอ้ื่นสามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนท่านได ้งานทีท่่านท าไม่สง่ผลต่อความส าเรจ็ในกจิกรรมนัน้ ท่านไม่ไดร้บัความไวว้างใจใหป้ฏบิตังิาน
ทีส่ าคญัขององคก์ร โดยผูบ้รหิาร ฝา่ยบรหิารทรพัยากรบุคคล หรอืหวัหน้าฝา่ยบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม ควรสง่เสรมิ
การมอบหมายงานและแจง้ใหท้ราบถงึจุดประสงค์ทีต่้องท า ผลลพัธ์ที่จะไดก้ลบัสู่องค์กร เพื่อให้พนักงานมคีวามรูส้กึ                
ถงึความส าคญั การเป็นสว่นหนึ่งถงึความส าเรจ็ในกจิกรรมนัน้ 
 4. องค์กรควรดูแลลักษณะของงานที่ปฏิบัติในด้านความไม่หลากหลายในการท างานประกอบด้วย                   
งานที่ปฏิบตัิ มีความซ ้าซาก จ าเจ งานที่ปฏิบตัิไม่ท้าทายความสามารถ งานที่ปฏิบตัิไม่ต้องคดิใหม่ หรือออกแบบ
ลกัษณะงานใหม่ การออกแบบลกัษณะงานใหม่ โดยผู้บรหิาร ฝ่ายบรหิารทรพัยากรบุคคล หรอืหวัหน้าฝ่ายบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม ควรส่งเสรมิใหเ้กดิความหลากหลาย สรา้งความทา้ทายใหแ้ก่พนักงาน โดยใหพ้นกังานแต่ละสว่น
เสนอโครงการของตน เช่น พนักงานบริการส่วนหน้า พนักงานปฏิบตัิการส่วนหลงั และพนักงานกลุ่มควบคุมการ
ปฏบิตังิาน โดยไม่จ ากดัวธิกีารด าเนินการ เพื่อเป็นการสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคข์องพนกังาน ตลอดจนวธิกีารท างาน
ใหม่ๆทีไ่ม่ซ ้าซาก จ าเจ เช่นการจดัแคมเปญตามเทศกาลต่างๆ โดยใหพ้นกังานมสีว่นร่วมในการเสนออาหาร เครื่องดื่ม
ร่วมถงึชุดพนักงาน โดยมผีูเ้ชีย่วชาญค่อยใหใ้หค้ าปรกึษา เพื่อเป็นการส่งเสรมิความแปลกใหม่ของงาน ทัง้วธิกีารและ
รปูแบบ 
 5. องค์กรควรส่งเสริมและพฒันาลักษณะของงานที่ปฏิบตัิในด้านผลสะท้อนกลบัของงานประกอบด้วย 
พนกังานควรทราบถงึผลการปฏบิตังิานจากผูบ้งัคบับญัชา หรอืค าตชิมจากบุคคลภายนอกองคก์ร ผูบ้รหิาร ฝา่ยบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล หรอืหวัหน้าฝา่ยบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม ควรจดัใหม้กีารโหวดจากลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร โดยเป็น
การใหค้ะแนนกบัพนักงาน และน าผลมาเป็นรางวลัในแต่ละสปัดาห ์เช่น Best of the week เพื่อเป็นการสรา้งขวญัและ
ก าลังใจของพนักงาน และเพื่อให้พนักงานสามารถประเมินตัวเองได้ว่า ปฏิบัติหน้าที่กับลูกค้าดีเพียงพอหรือไม่                
สร้างความประทบัใจใหแ้ก่ลูกคา้หรอืไม่ นอกจากนี้หวัหน้างานควรจดัใหม้กีารพูดคุยกบัพนักงานรายบุคคลทุกเดอืน 
เพื่อเป็นการแลกเปลีย่นความคดิเหน็และรบัฟงัทศันคต ิค าชม หรอืขอ้แนะน าซึง่กนัและกนั  
 6. องค์กรควรดูแลความเหนื่อยหน่าย อ่อนล้าในการท างานในด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ประกอบดว้ย 
การลดความรูส้กึเหนื่อยล้าหมดเรี่ยวแรง ลดบรรยากาศในทีท่ างานที่ส่งผลต่อพนักงานไม่กระตอืรอืร้นในการท างาน 
โดยผู้บรหิาร ฝ่ายบรหิารทรพัยากรบุคคล หรอืหวัหน้าฝ่ายบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม ควรจดักจิกรรมให้พนักงาน             
บ่อยมากขึ้น โดยเฉพาะหลังเลิกงานเพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศการท างานให้เป็นกันเอง และเพื่อเพิ่ม                     
ความผ่อนคลายจากการท างาน อาทิ การกินข้าวประจ าส่วนงาน เลี้ยงวันเกิดพนักงานเป็นประจ า จัดกิจกรรม             
ทกุเทศกาล เพื่อใหพ้นกังานสรา้งความคุน้เคย สนิทกนัมากยิง่ขึน้ 
 7. องค์กรควรดูแลความเหนื่อยหน่าย อ่อนล้าในการท างานในด้านการลดค่าความเป็นบุคคลในผู้อื่น
ประกอบด้วย การที่พนักงานไม่ยนิดหีรอืภูมใิจ กบัความส าเรจ็ของกนัและกนั การใช้ค าพูดที่โอ้อวด ยกตนข่มท่าน             
โดยผู้บรหิาร ฝ่ายบรหิารทรพัยากรบุคคล หรอืหวัหน้าฝ่ายบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม ควรส่งเสรมิสมัพนัธภาพของ
พนักงานให้มีความใกล้ชิดและจริงใจมากขึ้น โดยการจดักิจกรรม Team Building ในทุกๆ ปี เพื่อเป็นการละลาย
พฤติกรรมของพนักงาน กิจกรรมที่ต้องท างานกนัเป็นทีม ช่วยเหลือกนัระหว่างการท ากิจกรรม ส่งผลให้พนักงาน            
มีความสนิทสนมกลมเกลียว และค านึงถึงกนัมากขึน้ ตลอดจนการแสดงความยนิดี ความเห็นใจต่อเพื่อนร่วมงาน               
อกีดว้ย 
 8. องค์กรควรดูแลความเหน่ือยหน่าย อ่อนล้าในการท างานในด้านความสามารถในการฟนัฝ่าอุปสรรค
ประกอบดว้ย พนกังานไม่สามารถบรหิารจดัการงานไดเ้สรจ็ ทนัเวลาทีก่ าหนด พนกังานไม่พยายามหรอืเสาะหาวธิกีาร
แก้ปญัหา โดยผู้บรหิาร ฝ่ายบรหิารทรพัยากรบุคคล หรอืหวัหน้าฝ่ายบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม ควรรบัฟงัปญัหา              
ที่เกดิขึน้ วเิคราะหร์่วมกนั ตลอดจนลงไปช่วยแก้ปญัหาแนะน าวธิกีารแก้ไขปญัหาเน่ืองจากพนักงานมปีระสบการณ์              
ทีไ่ม่เท่ากนั ฝึกใหพ้นกังานแกไ้ขปญัหาและเป็นการสรา้งความภาคภูมใิจใหก้บัตวัพนกังานเอง 
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ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. จากการศกึษาความเหนื่อยหน่าย อ่อนลา้ในการท างาน ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิดา้นความสามารถในการ
ฟนัฝา่อุปสรรคของพนกังานดา้นบรกิารอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมหา้ดาวในเชงิทีล่กึมากยิง่ขึน้ เน่ืองจากงานวจิยั
ในครัง้นี้พบว่าพนักงานมคีวามตัง้ใจลาออกเพิม่มากขึน้ ในระดบัต ่า โดยอาจท าการศกึษาขอ้มลูวจิยัเชงิปรมิาณ ควบคู่
ไปกบัการศกึษาขอ้มลูวจิยัในเชงิคณุภาพ ไดแ้ก่ การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-Depth Interview) การจดักลุ่มสนทนา (Focus 
Group) เพื่อทีจ่ะสามารถเจาะจงขอ้มลูในเชงิลกึยิง่ขึน้ 
 2. ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบัปจัจยัดา้นสว่นบุคคล ว่าเหตุใดพนกังานดา้นบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม
ทีม่รีะดบัการศกึษาเท่ากบัและสงูกว่าปรญิญาตร ีและพนกังานทีม่อีตัราค่าจา้งยิง่สงู รวมถงึพนกังานทีม่อีายุงานยิง่นาน 
กลุ่มเหล่าน้ีถงึมคีวามตัง้ใจลาออกมากกว่าพนกังานกลุ่มอื่นและอะไรคอืปจัจยัทีท่ าใหม้คีวามตัง้ใจลาออก อาจเกบ็ขอ้มลู
จากกลุ่มพนกังานทีไ่ดต้ดัสนิใจลาออกแลว้ โดยการสมัภาษณ์ถงึเหตุผลทีพ่นกังานตดัสนิใจลาออก (Exit Interview) 
 3. ควรมีการศกึษาความตัง้ใจลาออกของพนักงานด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในเขตพื้นที่อื่น และ                
เพิม่ค าถามปลายเปิดในแบบสอบถาม เพื่อจะไดน้ าขอ้เสนอแนะดงักล่าวมาประกอบพจิารณาปรบัปรุง พจิารณา ท าการ
เปรยีบเทยีบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป 
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