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การพัฒนาธุรกิจและการบริหารจัดการภายในธุรกิจรีสอร์ทเพื่อสขุภาพ ในเขตอ าเภอหัวหิน และอ าเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีวิทยาแบบปรากฏการณ์วิทยา มีวิธีการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ ผู้บริหาร
องค์กรระดบัสงูของธุรกิจรีสอร์ท จ านวน 10 คน ใช้เทคนิคการสงัเกตแบบไม่มีสว่นร่วม ผลการวิจยัพบวา่ ปัญหาและอปุสรรค
ในการพฒันาธุรกิจรีสอร์ทเพื่อสขุภาพสว่นใหญ่ คือ ห้องพกัช ารุดทรุดโทรมและสตัว์มีพิษที่พบเจอได้ง่ายภายในบริเวณรีสอร์ท 
ในขณะที่แนวทางการพฒันาประกอบด้วย (1) ด้านการวางแผน มีวตัถปุระสงค์การก่อตัง้เป็นสถานท่ีพกัตากอากาศท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการออกแบบภายในรีสอร์ทให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ (2) ด้านการประเมินศกัยภาพทางการ
แข่งขนั พิจารณาจากรีสอร์ทบริเวณใกล้เคียงในพืน้ท่ี ที่มีราคาห้องพกั และสิ่งอ านวยความสะดวกที่คล้ายกนั (3) ด้านการ
ก าหนดวิธีการเอาชนะคูแ่ขง่ด้วยการท าโษษณาและประชาสมัพนัธ์ออนไลน์ (4) ด้านการก าหนดต าแหน่งขององค์กรด้วยสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัผู้ รับบริการด้วยตารางกิจกรรมสขุภาพ ตลอดจนมีการสร้างข้อบงัคบัตามวตัถปุระสงค์ของรีสอร์ท (5) ด้าน
การก าหนดจดุยืนขององค์กรภายใต้วฒันธรรมองค์กรด้วยธรรมเนียมปฏิบตัิกบัพนกังานภายด้วยมีการดแูลกนัแบบครอบครัว  
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Generation Z (3) เป็นแนวทางการพฒันาแรงจูงใจของนกัศึกษา Generation Z คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร กรณีศกึษาโรงแรมเครือขา่ยในเขตอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เป็นการวิจยัและการพฒันาด้วยเทคนิค
การวิจยัแบบผสมสาน โดยการแจกแบบสอบถามกบักลุม่ นกัศึกษา Generation Z จ านวน 400 ชุด จากนัน้เข้าสูก่าร
สมัภาษณ์เชิงลกึของฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ในโรงแรมเครือข่ายในเขตอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ านวน 5 แห่ง 
และการจดัท าสนทนากลุม่กบัตวัแทนกลุม่นกัศึกษา Generation Z คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร จ านวน 
8 คน  ผลการศกึษาพบวา่ (1) แรงจงูใจในการตดัสนิใจเข้าท างานของนกัศกึษา Generation Z ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความส าเร็จ ด้านความเป็นตวัของตนเอง และด้านการพฒันาตนเอง (2) ทางฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ได้สร้างแรงจงูใจใน
การก าหนดแนวของแรงงานกลุ่ม Generation Z โดยการพฒันาให้บคุลากรมีความรู้และความสามารถเพิ่มขึน้จากเดิม 
โดยผ่านการพฒันาทางด้านแรงจูงใจ (3) การพฒันาแรงจูงใจของแรงงานกลุม่ Generation Z พบว่า แรงงานกลุม่นีม้ี
ความวิตกกังวลกับการท างานกบัคนต่างช่วงอายุ อีกทัง้ยงัมีเป็นกลุ่มแรงงานที่มีความต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่ 
ผลตอบแทน ความชดัของหน้าที่ รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการท างาน  
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Abstract 
 

This research aims (1) to study about motivation affecting to the decision of students 
in Generation Z to apply for the jobs (2) to study the direction of human resource department 
in defining the guideline of creating motivation of a group of worker in Generation Z (3) to 
be the guideline of development the motivation of students in Generation Z at the Faculty of 
Management Science, Silpakorn University: A Case study of Hotel Chains at Hua Hin, 
Prachuap Khiri Khan Province. The study was the research and development research by 
using Mixed Method Research by distributing questionnaire in 400 samples to student in 
Generation Z, and then do in-depth interview with human resources department from 5 hotel 
chains at Hua Hin, Prachuap Khiri Khan Province and the focus group discussion conducted 
with 8 Generation Z’s student representatives of the Faculty of Management Science, 
Silpakorn University. The results found that (1) the motivation for deciding to apply for the 
jobs of students in generation Z consists of 3 factors: accomplishment, self-esteem and self-
development. (2) Human resource department creates motivation in defining guideline of a 
group of worker in generation z to develop staffs to have more knowledge and capability by 
developing in motivation. (3) The development of motivation for Generation Z’s workforce 
found that they are worried about age gap in workplace. In addition, they wanted the 
progress, reward, clearness and technology for their career.  
         
Keywords: Motivation, Generation Z, Hotel Chains 
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Abstract 
 

This research aims (1) to study about motivation affecting to the decision of students 
in Generation Z to apply for the jobs (2) to study the direction of human resource department 
in defining the guideline of creating motivation of a group of worker in Generation Z (3) to 
be the guideline of development the motivation of students in Generation Z at the Faculty of 
Management Science, Silpakorn University: A Case study of Hotel Chains at Hua Hin, 
Prachuap Khiri Khan Province. The study was the research and development research by 
using Mixed Method Research by distributing questionnaire in 400 samples to student in 
Generation Z, and then do in-depth interview with human resources department from 5 hotel 
chains at Hua Hin, Prachuap Khiri Khan Province and the focus group discussion conducted 
with 8 Generation Z’s student representatives of the Faculty of Management Science, 
Silpakorn University. The results found that (1) the motivation for deciding to apply for the 
jobs of students in generation Z consists of 3 factors: accomplishment, self-esteem and self-
development. (2) Human resource department creates motivation in defining guideline of a 
group of worker in generation z to develop staffs to have more knowledge and capability by 
developing in motivation. (3) The development of motivation for Generation Z’s workforce 
found that they are worried about age gap in workplace. In addition, they wanted the 
progress, reward, clearness and technology for their career.  
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