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งานวิจัยครั้งนี้มีคําถามวิจัย คือ “แนวทางการใช๎สมรรถนะในการคัดเลือกพนักงานบริการสํวน
หน๎าสําหรับโรงแรม 3 ดาว ควรเป็นอยํางไร กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร” เพ่ือให๎บรรลุคําถามดังกลําว 
จึงตั้งวัตถุประสงค์ของการศึกษา 3 ประการ คือ 1) เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของผู๎ที่มีอํานาจในการ
คัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎าเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก (Core Competency) ที่สําคัญตํอการ
ปฏิบัติงานในแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม 3 ดาว 2) เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของผู๎ที่มีอํานาจในการ
คัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎าเกี่ยวกับสมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ (Functional Competency) ที่
สําคัญตํอการปฏิบัติงานในแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม 3 ดาว และ 3) เพ่ือเสนอแนวทางการใช๎
สมรรถนะในการคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎าของโรงแรม 3 ดาว การศึกษาครั้งนี้ใช๎ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพและใช๎แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล โดยกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ใน
การศึกษา ได๎แกํ ผู๎จัดการแผนกบริการสํวนหน๎า เจ๎าหน๎าที่ฝุายทรัพยากรมนุษย์ ผู๎จัดการการดําเนินงาน
และผู๎จัดการโรงแรมที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎าจํานวน  15 ทําน จาก
โรงแรม 3 ดาวทั้งหมด จากนั้นนําข๎อมูลมาทําการวิเคราะห์ด๎วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา โดยระยะเวลาใน
การเก็บข๎อมูลเริ่มเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

ผลการศึกษาพบวํา สมรรถนะหลักของพนักงานบริการสํวนหน๎าประกอบด๎วย 4 สมรรถนะที่
สําคัญ โดยเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปน๎อย ได๎แกํ 1) สมรรถนะความสัมพันธ์กับพนักงาน 
(Employee Relations) เชํน ให๎เกียรติเพ่ือนรํวมงานและเคารพผู๎อาวุโส มีการสื่อสารที่ดีกับเพ่ือน
รํวมงาน มีความสามารถในการทํางานเป็นทีมและมีน้ําใจเอ้ือเฟ้ือ ชํวยเหลือเพ่ือนรํวมงาน 2) สมรรถนะ
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) เชํน มีใจรักในงานบริการ (Service Mind) มีความสามารถใน
การแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎า มีความอดทนสามารถทํางานภายใต๎แรงกดดัน มีความซื่อสัตย์ในการทํางาน
และมีบุคลิกภาพที่ดี 3) สมรรถนะการจัดการตนเอง (Self-Management) เชํน ทํางานได๎ตามเปูาหมาย
ที่กําหนด จัดลําดับความสําคัญของงาน พัฒนาตนเองในการทํางานและมีแรงจูงใจในการทํางาน และ 4) 
สมรรถนะความรู๎ด๎านกฎหมาย (Legal Knowledge) เชํน กฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายความ
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ปลอดภัยทั่วไปและกฎหมายแรงงานภายใต๎อุตสาหกรรมโรงแรม 
สําหรับสมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่จะประกอบด๎วย 4 สมรรถนะและเรียงลําดับความสําคัญจาก

มากไปน๎อยเชํนเดียวกัน ได๎แกํ 1) สมรรถนะการติดตํอสื่อสาร (Communication) เชํน การใช๎
ภาษาตํางประเทศ มีทักษะการฟังที่ด ีมีการใช๎น้ําเสียงในการสื่อสารและ Body Language 2) สมรรถนะ
ความสัมพันธ์กับลูกค๎า (Customer Relations) เชํน มีอัธยาศัยที่ดี เอาใจใสํลูกค๎า ตอบสนองความ
ต๎องการของลูกค๎า แก๎ไขปัญหาให๎ลูกค๎าและการให๎บริการอยํางเทําเทียมกัน 3) สมรรถนะความรู๎ด๎าน
เทคนิคและการดําเนินงาน (Technical and Operational Knowledge) เชํน ความรู๎ในการ
ลงทะเบียนเข๎าพัก (Check-in/Check-out) ความรู๎เกี่ยวกับสินค๎า บริการ และสถานที่ภายในโรงแรม 
ความรู๎เกี่ยวกับสถานที่ทํองเที่ยว ความรู๎ด๎านบัญชีและทักษะคอมพิวเตอร์ และ 4) สมรรถนะความเป็น
ผู๎นํา (Leadership) เชํน กล๎าคิดกล๎าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบในหน๎าที่ ตรงตํอเวลาและมีความคิด
สร๎างสรรค ์

จากผลการศึกษาทั้งหมดนี้ จึงนํามาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดแนวทางการใช๎สมรรถนะในการ
คัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎าสําหรับโรงแรม 3 ดาว พร๎อมทั้งนําเสนอตัวอยํางการกําหนดชุดคําถาม
สัมภาษณ์งานบนพื้นฐานสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ของพนักงานบริการสํวนหน๎า 

ประโยชน์ที่ได๎รับจากงานวิจัยในครั้งนี้สามารถแบํงออกเป็น 3 ด๎าน คือ 1) ด๎านวิชาการ จาก
กรอบแนวคิดแนวทางการใช๎สมรรถนะในการคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎าสําหรับโรงแรม  3 ดาวที่
พัฒนาจากผลการศึกษาจะเป็นแนวทางแกํนักวิจัยทํานอ่ืนนําไปศึกษาตํอในประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับการ
คัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎าหรือพนักงานโรงแรมในแผนกอ่ืนๆ เพ่ือสร๎างองค์ความรู๎ใหมํที่เกี่ยวข๎อง
กับบุคลากรในอุตสาหกรรมโรงแรมโดยเฉพาะ 2) ด๎านการศึกษา ผลงานวิจัยเรื่องสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ของพนักงานบริการสํวนหน๎าจะเป็นแนวทางแกํสถาบันการศึกษาและ
คณาจารย์ นําไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาการโรงแรมและผลิตบัณฑิตที่ตรงกับ
ความต๎องการของตลาดบริการ และ 3) ด๎านผู๎ประกอบการ ตัวอยํางการกําหนดชุดคําถามสัมภาษณ์งาน
จะเป็นแนวทางแกํฝุายทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรมนําไปใช๎ตั้งคําถามสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณารับพนักงาน
บริการสํวนหน๎าใหมํ นอกจากนี้ผลงานวิจัยในสํวนของสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ 
โรงแรมสามารถนําไปพัฒนาพนักงานบริการสํวนหน๎าเดิมให๎มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน๎าที่
ตํอไป 
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The primary research question is that “How the competency guidelines for 
selection of front office staff of 3-star hotels should be: the case study of Bangkok”. To 
achieve the answer to that question, this study has drawn up 3 objectives as follows: 1) 
To explore the opinion of the persons holding decision-making power to select front 
office staff toward core competency significant to the operation of front office 
department of 3-star hotels 2) To explore the opinion of the persons holding decision-
making power to select front office staff toward functional competency significant to 
the operation of front office department of 3-star hotels and 3) To propose the 
competency guidelines for selection of front office staff of 3-star hotels. Qualitative 
approach was adopted while in-depth interview was conducted to collection data. The 
sample group was selected from front office managers, officers of HR Department, 
operation managers and hotel managers involving in selection of front office staffs, 
totaling 15 subjects all of which were working in 3-star hotels. Data was then 
undergone content analysis. The collection period ranged between August and 
November 2016. 

Findings from the research suggest that core competency consisted of 4 
significant elements sort by priority as follows: 1) Employee Relations such as respect 
to co-workers and senior staff, good communication with colleagues, ability to work as 
a team and generosity to others 2) Professionalism such as service mind, ability to cope 
with the problems at hand, patience to work under pressure, working integrity and 
good personality 3) Self–Management ability such as target achievement, work 
prioritization, self-development for work and working motivation and 4) Legal 
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Knowledge such as laws relating to human rights, general safety laws and labor laws 
necessary for hospitality industry. 

Functional Competency consisted of 4 significant elements similarly sort by 
priority as follows: 1) Communication competency such as foreign language fluency, 
good listening skill, proper communication tone and body language 2) Customer 
Relations such as courtesy, customer attentiveness, customer’s requirement-based 
service, ability to solve problem for customer and impartial service rendering 3) 
Technical and Operational Knowledge such as knowledge about Check-in/Check-out, 
products and services and places in the hotel, knowledge about tourist attractions, 
accountancy and computer skills and 4) Leadership such as decisiveness, 
accountability, punctuality and creativity. 

From the above findings, the author has proposed competency guidelines for 
selection of front office staff in 3-star hotels including the model of job interview form 
based on Core Competency and Functional Competency of front office staff. 

The contributions from this study could be separated into 3 aspects as follows: 1) 
With respect to academic aspect based on new competency guideline for selection of 
front office staffs for 3-star hotels developed by this study, it can be the model for 
others to further investigate the issues relating to the selection of front office staff or 
staff working in other departments in order to create body of knowledge in relation to 
human resource in hotel industry 2) In terms of education, the research findings on 
core competency and functional competency of front office staff may be the guideline 
for academic institution and the faculty in an effort to improve teaching and training 
courses regarding hospitality program and provide the graduates suit for service market 
and 3) From the business operator aspect, the question set included in the job 
interview form should be benefit for the hotel’s HR Department to be used in their job 
interview for selecting of new front office staffs. In addition, the research findings on 
core competency and functional competency can be applied by the hotel in 
developing program for capacity building for the existing personnel to have certain 
competency necessary for their operation. 
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วิทยานิพนธ์เรื่องแนวทางการใช๎สมรรถนะในการคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎าสําหรับ
โรงแรม 3 ดาว กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร สําเร็จลุลํวงด๎วยดีด๎วยความกรุณาและความชํวยเหลือจาก
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. สุวารี นามวงค์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักที่กรุณาสละเวลาอันมีคําใน
การให๎คําปรึกษา คําแนะนํา ตลอดจนการตรวจสอบแก๎ไขข๎อบกพรํองตํางๆ ของงานวิจัย ผู๎วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.ฐิติกานท์ สัจจะบุตร ประธานกรรมการ และอาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ 
มนต์พานทอง กรรมการสอบปูองกันวิทยานิพนธ์ที่ได๎กรุณาให๎ความรู๎ทางด๎านงานวิจัย ข๎อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ รวมถึงการพิจารณาตรวจสอบแก๎ไขข๎อบกพรํองของวิทยานิพนธ์ให๎ถูกต๎องและสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะการจัดการการทํองเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ทุกทํานที่ได๎ถํายทอดความรู๎และประสบการณ์ให๎แกํผู๎วิจัย ขอขอบคุณเจ๎าหน๎าที่คณะการจัดการการ     
ทํองเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ทุกทํานที่ให๎ความชํวยเหลือและอํานวยความสะดวกด๎าน
ตํางๆ ตลอดการศึกษาในระดับปริญญาโท และขอขอบคุณเพ่ือนๆ ภาคปกติรุํนที่ 9 ที่คอยให๎กําลังใจและ
ความชํวยเหลือแกํผู๎วิจัยมาโดยตลอด 

ขอขอบพระคุณผู๎จัดการแผนกบริการสํวนหน๎า เจ๎าหน๎าที่ฝุายทรัพยากรมนุษย์ ผู๎จัดการการ
ดําเนินงานและผู๎จัดการโรงแรมที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎าของโรงแรม  3 
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บทท่ี 1 

บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 

ปัจจุบันผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนศูนย์กลางอํานาจทางเศรษฐกิจใหมํและ
ความเจริญก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี สํงผลให๎ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมตํางๆ แขํงขันกันรุนแรงมากขึ้น 
ดังนั้นเพ่ือให๎ธุรกิจสามารถดําเนินตํอไปได๎ หลายองค์กรต๎องหากลยุทธ์สําคัญที่จะชํวยสร๎างความ
ได๎เปรียบในการแขํงขันและทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะชํวยให๎องค์กรประสบความสําเร็จ
ทางธุรกิจ 

หนึ่งในวิธีการสร๎างความได๎เปรียบด๎านทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร คือ การนําแนวคิด
สมรรถนะ (Competency) มาประยุกต์ใช๎ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นการมองหา
บุคลิกลักษณะที่ซํอนอยูํภายในบุคลากรแตํละคน อันได๎แกํ ความรู๎ (Knowledge) ความรู๎เฉพาะเรื่อง
หรือความรู๎ที่เป็นสาระสําคัญ ทักษะ (Skill) สิ่งที่บุคลากรสามารถทําได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เชํน 
ทักษะคอมพิวเตอร์ ทักษะด๎านภาษา และคุณลักษณะสํวนบุคคล (Attributes) เชํน ความคิดเห็น
เกี่ยวกับตนเอง (Self-Concept) นิสัยสํวนตัว (Trait) และแรงจูงใจ (Motives) ที่ผลักดันให๎บุคลากร
แสดงพฤติกรรมที่มุํงไปสูํเปูาหมายและความสําเร็จ (ชัญญาณัฏฐ์ จิณณณัฐชา, 2554) สําหรับ
การศึกษาที่ผํานมาในเรื่องการใช๎สมรรถนะในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์พบวํามีการศึกษาใน
ขอบเขตที่แตกตํางกัน แตํจากการทบทวนวรรณกรรมหัวข๎อที่มีการศึกษามากที่สุด ได๎แกํ  สมรรถนะที่
พึงประสงค์ของบุคลากร (เก้ือจิตร ชีระกาญจน์, 2555; ธาริณี อภัยโรจน์, 2554; พนิดา มหายศนันท์, 
2549; วรรณพร แสงพานิชย์, 2552; Kennedy and Dresser, 2005; Tesone and Ricci, 2005) 
รองลงมา ได๎แกํ การใช๎สมรรถนะในการฝึกอบรม (ชัญญาณัฏฐ์ จิณณณัฐชา, 2554;  เอกจิตตรา ใหญํ
สวําง, 2554; Leung, 2007; Wheelahan, 2007) แนวทางการใช๎สมรรถนะในงานบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (วรรณภา ลือกิตินันท์, 2558; Ferman and Özçelik, 2006; Lado and Wilson, 1994; 
Wolfe, Sandler, and Kaufman, 1981) การประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากร (ชลลดา พึงรํา
พรรณ, 2553; Mulready-Shick, Kafel, Banister, and Mylott, 2009; O'Connor, Pearce, 
Smith, Voegeli, and Walton, 2001) การสัมภาษณ์ตามแนวสมรรถนะ (สุนิสา พรหมวรุณรักษ์ 
และสุชาดา เตชะวิริยะกุล, 2547; Cowan, 1999; McClelland, 1998) ตามลําดับและพบวํามี
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การศึกษาการใช๎สมรรถนะในการสรรหาและคัดเลือกน๎อยที่สุด (มารดารัตน์ สุขสงํา , 2554; 
Farnham and Stevens, 2000) ดังตารางที่ 1.1 ตํอไปนี้ 

ตารางท่ี 1.1 ขอบเขตการศึกษาการนําสมรรถนะมาใช๎ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ล าดับที ่ รายชื่อนักวิจัย / ปีที่พิมพ ์

การน าแนวคิดสมรรถนะมาประยุกต์ใชใ้นงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

กา
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ี่ 
พึง
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งค์
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ระ
เม

ิน 
 

ระ
ดับ

สม
รร

ถน
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กา
รสั

มภ
าษ

ณ์
 

กา
รฝึ

กอ
บร

ม 

งา
นบ

ริห
าร

 
ทร

ัพย
าก

รม
นุษ

ย ์

1 วรรณภา ลือกิตินันท์ (2558)        

2 เกื้อจิตร ชีระกาญจน์ (2555)        

3 ชัญญาณัฏฐ์ จิณณณัฐชา (2554)        

4 ธาริณี อภัยโรจน ์(2554)        

5 มารดารัตน์ สุขสงํา (2554)        

6 เอกจิตรา ใหญํสวําง (2554)        

7 ชลลดา พึงรําพรรณ (2553)        

8 วรรณพร แสงพานิชย ์(2552)        

9 พนิดา มหายศนันท์ (2549)        

10 
สุนิสา พรหมวรุณรักษ ์และ              
สุชาดา เตชะวิรยิะกุล (2547) 

       

11 Mulready-Shick et al. (2009)        

12 Wheelahan (2007)        

13 Ferman and Ozcelik (2006)         

14 Kennedy and Dresser (2005)          

15 Tesone and Ricci (2005)        

16 Leung (2002)        

17 O'Connor et al. (2001)         

18 Farnham and Stevens (2000)        

19 Cowans (1999 )        

20 McClelland (1998)        

21 Lado and Wilson (1994)        

22 Wolfe et al. (1981)        

รวม 2 6 
 

3 4 4 

แหล่งที่มา: พัฒนาเพ่ือใช๎ในงานวิจัยครั้งนี้ 
 
การสรรหาและคัดเลือกเป็นงานด๎านบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสําคัญตํอการได๎เปรียบ

เชิงแขํงขันขององค์กรไมํน๎อยไปกวํากระบวนการอ่ืน โดยเฉพาะกระบวนการคัดเลือกที่จะชํวยให๎

3 
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องค์กรได๎รับบุคลากรที่มีคุณภาพเข๎ามารํวมงาน แตํที่ผํานมาพบวําการศึกษาในด๎านนี้มีคํอนข๎างน๎อย 
ทั้งที่ในปัจจุบันองค์กรตํางๆ ได๎ตระหนักถึงความผิดพลาดในการรับบุคลากรผิดเข๎ามารํวมงาน ซึ่ง
สํงผลกระทบด๎านลบตํอประสิทธิผลโดยรวมขององค์กร ดังนั้นจึงไมํใชํเรื่องแปลกหากพบวําองค์กร
ทั้งหลายยอมเสียทั้งเงินและเวลาไปกับกระบวนการดังกลําว อยํางไรก็ตามความล๎มเหลวยังเป็นสิ่งที่
พบเห็นได๎ เนื่องจากองค์กรไมํมีเกณฑ์ในคัดเลือกผู๎สมัครที่ชัดเจน รวมถึงฝุายทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์กรอาจขาดความเชี่ยวชาญจึงนําไปสูํความผิดพลาดในการรับบุคลากรทั้งการตัดสินใจปฏิเสธที่
ผิดพลาด (Reject Error) คือ การปฏิเสธรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข๎ามารํวมงานและการ
ตัดสินใจรับที่ผิดพลาด (Accept Error) คือ การรับบุคลากรที่ไมํมีคุณสมบัติเหมาะสมเข๎ามารํวมงาน 
ดังนั้นเพื่อปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึน จึงมีการนําเอาแนวคิดสมรรถนะมาประยุกต์ใช๎ในขั้นตอน
การคัดเลือกบุคลากร เริ่มตั้งแตํการใช๎เป็นเกณฑ์คัดเลือกใบสมัคร ตลอดจนการสร๎างแบบทดสอบหรือ
แบบสัมภาษณ์ การใช๎สมรรถนะคัดเลือกบุคลากรไมํเพียงแตํชํวยลดความผิดพลาดในการรับ   
บุคลากรเข๎ามารํวมงานแล๎ว แตํยังชํวยองค์กรให๎ได๎รับบุคลากรที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะตรงกับ
ความต๎องการขององค์กรมากท่ีสุดอีกด๎วย (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2550) 

จากเหตุผลข๎างต๎น ผู๎วิจัยจึงสนใจศึกษาแนวทางการใช๎สมรรถนะในการคัดเลือกบุคลากร   
ของธุรกิจในอุตสาหกรรมทํองเที่ยวโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม เนื่องจากโรงแรมเป็นแหลํงวําจ๎าง
ทรัพยากรมนุษย์จํานวนมากในการทําหน๎าที่ให๎บริการและคุณภาพของการบริการ คือ หัวใจสําคัญ 
(ฉัฐชสรณ์ กาญจนศิลานนท์, 2553) ทั้งนี้คุณภาพของการบริการจะเกิดขึ้นได๎ต๎องมาจากบุคลากรใน
โรงแรมที่มีสมรรถนะเหมาะสมพร๎อมเป็นแรงผลักดันในการสร๎างผลการทํางานที่ดี สําหรับงานวิจัย
ครั้งนี้จะมุํงศึกษาไปที่พนักงานบริการสํวนหน๎า (Front Office Staff) เนื่องจากบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในแผนกบริการสํวนหน๎าเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนในการนําเสนอภาพลักษณ์โรงแรมและมีบทบาท
สําคัญในการสํงมอบบริการให๎แกํลูกค๎าเป็นจุดแรก (ศุภลักษณ์ สุริยะ, 2556) หากพนักงานบริการสํวน
หน๎ามีสมรรถนะที่เหมาะสมกับหน๎าที่ที่รับผิดชอบแล๎ว ยํอมกํอให๎เกิดการบริการที่มีคุณภาพอันจะ
สํงผลตํอความประทับใจและการกลับมาใช๎บริการซ้ําของลูกค๎า ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ชํวยสร๎างความ
ได๎เปรียบในการแขํงขันให๎แกํธุรกิจได๎  

นอกจากนี้ตัวอยํางโรงแรมที่ใช๎ในการศึกษา คือ โรงแรม 3 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร 
เนื่องจากโรงแรม 3 ดาวในประเทศไทยพบมากในเขตกรุงเทพมหานครที่มีทั้งโรงแรมเกําและโรงแรม
ใหมํอยูํรวมกัน (ชัยวัฒน์ ชัยสิริพร, 2557) อีกทั้งการเติบโตของโรงแรมระดับนี้ปัจจุบันมีแนวโน๎ม
เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของสายการบินต๎นทุนต่ํา (Low Cost Airlines) และ
ความสามารถในการตอบสนองตํอกลุํมลูกค๎าที่ต๎องการที่พักในราคาถูกเมื่อเทียบกับโรงแรม 4-5 ดาว 
โดยเฉพาะกลุํมลูกค๎าที่เป็นนักทํองเที่ยวอิสระหรือ Free Independent Traveler (FIT) ที่ชอบเลือก
จองโรงแรมโดยไมํเน๎นห๎องพักที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน แตํเน๎นความใกล๎แหลํงทํองเที่ยว
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และมีอัตราคําบริการที่ถูก ซึ่งโรงแรม 3 ดาว สามารถตอบโจทย์ให๎กับนักทํองเที่ยวกลุํมนี้ได๎ดีกวําจึง
ทําให๎ลูกค๎าเข๎ามาใช๎บริการอยูํเสมอและดึงดูดนักลงทุน โรงแรมในเครือตํางๆ หันมาโฟกัสลงทุนใน
ตลาดโรงแรม 3 ดาวมากขึ้น (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2557) อีกทั้งโรงแรม 3 ดาว ยังประสบปัญหาการ
รับพนักงานที่มีคุณสมบัติไมํเหมาะสมกับตําแหนํงงานเข๎ามารํวมงาน เนื่องจากระบบการคัดเลือกที่ไมํ
เป็นไปตามมาตรฐานสํงผลให๎คุณภาพของการบริการภายในโรงแรมลดลง ดังนั้นผู๎วิจัยจึงเห็นถึง
ความสําคัญของการศึกษาแนวทางการใช๎สมรรถนะในการคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎าสําหรับ
โรงแรม 3 ดาว กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร เพ่ือผลจากงานวิจัยจะสามารถนําไปพัฒนาและยกระดับ
พนักงานบริการสํวนหน๎าของโรงแรม 3 ดาว ให๎มีประสิทธิภาพในการให๎บริการยิ่งข้ึน 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 

 คําถามของงานวิจัยครั้งนี้ คือ “แนวทางการใช๎สมรรถนะในการคัดเลือกพนักงานบริการ   
สํวนหน๎าสําหรับโรงแรม 3 ดาว ควรเป็นอยํางไร? กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร” จากคําถามดังกลําว
จึงตั้งวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังนี้ 
 

1.2.1 เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของผู๎ที่มีอํานาจในการคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎า
เกี่ยวกับสมรรถนะหลัก (Core Competency) ที่สําคัญตํอการปฏิบัติงานในแผนกบริการสํวนหน๎า
ของโรงแรม 3 ดาว  

1.2.2 เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของผู๎ที่มีอํานาจในการคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎า
เกี่ยวกับสมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ (Functional Competency) ที่สําคัญตํอการปฏิบัติงานใน
แผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม 3 ดาว  

1.2.3 เพ่ือเสนอแนวทางการใช๎สมรรถนะในการคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎าสําหรับ 
โรงแรม 3 ดาว 
 

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 
 

งานวิจัยครั้งนี้สามารถแบํงขอบเขตการศึกษาออกเป็น 4 ด๎าน ได๎แกํ 1.3.1 ขอบเขตด๎าน
เนื้อหา 1.3.2 ขอบเขตด๎านประชากรที่ศึกษา 1.3.3 ขอบเขตด๎านสถานที่ศึกษา และ 1.3.4 ขอบเขต
ด๎านระยะเวลาที่ศึกษา ดังนี้ 
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1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา   
งานวิจัยเรื่องแนวทางการใช๎สมรรถนะในการคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎าสําหรับ

โรงแรม 3 ดาว กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของผู๎ที่มีอํานาจในการคัดเลือก
พนักงานบริการสํวนหน๎าเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะตามบทบาท
หน๎าที่ (Functional Competency) ที่สําคัญตํอการปฏิบัติงานในแผนกบริการสํวนหน๎า พร๎อมนํา  
ผลการศึกษาที่ได๎มาเสนอเป็นแนวทางการใช๎สมรรถนะในการคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎า
สําหรับโรงแรม 3 ดาว 
 

1.3.2 ขอบเขตด้านประชากรที่ศึกษา 
ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ได๎แกํ ผู๎จัดการแผนกบริการสํวนหน๎า เจ๎าหน๎าที่ฝุาย

ทรัพยากรมนุษย์  ผู๎จัดการการดําเนินงานและผู๎จัดการโรงแรมของโรงแรม 3 ดาว ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

1.3.3 ขอบเขตด้านสถานที่ศึกษา 
สถานที่ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลวิจัย คือ โรงแรม 3 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
1.3.4 ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ศึกษา 
ระยะเวลาที่ใช๎ดําเนินงานวิจัยเริ่มเดือนมกราคม 2559-กรกฎาคม 2560 

 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

งานวิจัยเรื่องแนวทางการใช๎สมรรถนะในการคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎าของโรงแรม   
3 ดาว กรณีศึกษากรุงเทพมหานครครั้งนี้ สามารถแบํงประโยชน์ออกเป็น 3 ด๎าน ได๎แกํ 1.4.1 
ประโยชน์ด๎านวิชาการ 1.4.2 ประโยชน์ด๎านการศึกษา และ 1.4.3 ประโยชน์สําหรับผู๎ประกอบการ 
ดังนี้ 

 
1.4.1 ประโยชน์ด๎านวิชาการ ผลงานวิจัยจะเป็นแนวทางสําหรับนักวิจัยทํานอ่ืนที่สนใจศึกษา

และวิจัยเกี่ยวกับการคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎าหรือพนักงานโรงแรมในแผนกอ่ืนๆ เพ่ือนํา
ผลงานวิจัยไปสร๎างองค์ความรู๎และทฤษฎีใหมํที่เกี่ยวข๎องกับบุคลากรในอุตสาหกรรมโรงแรม
โดยเฉพาะ 
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1.4.2 ประโยชน์ด๎านการศึกษา ผลงานวิจัยจะเป็นแนวทางแกํสถาบันการศึกษาและ
คณาจารย์ นําไปพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาการโรงแรมและผลิตบัณฑิตที่ตรงกับ       
ความต๎องการของตลาดบริการ 

1.4.3 ประโยชน์สําหรับผู๎ประกอบการ ผลงานวิจัยจะเป็นแนวทางให๎แกํฝุายทรัพยากรมนุษย์
ของโรงแรมนําไปใช๎พิจารณารับพนักงานบริการสํวนหน๎าใหมํตํอไป 
 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู๎ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ
สํวนบุคคล (Personal Characteristic or Attributes) ที่ทําให๎บุคคลผู๎นั้นทํางานในความรับผิดชอบ
ของตนได๎ดีกวําผู๎อ่ืน (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2548: 17) 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง ความสามารถหลักที่บุคลากรทุกคนทุก
ตําแหนํงในทุกหนํวยงานขององค์กรจะต๎องมี (ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์, 2552: 29) 

สมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ (Functional Competency) หมายถึง ความสามารถในหน๎าที่
ซึ่งแตกตํางกันไปตามลักษณะงาน ในบางองค์กรอาจเรียกวํา Job Competency หรือ Professional 
Competency หรือ Technical Competency ซึ่งมคีวามหมายใกล๎เคียงกัน (ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์, 
2552: 29) 

การคัดเลือก หมายถึง กระบวนการคัดเลือกบุคลากรจากกลุํมผู๎สมัคร ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความ
เหมาะสมที่สุดสําหรับตําแหนํงงานและองค์กรในขณะนั้น (Mondy, Noe, and Premeaux, 2002: 
175) 

โรงแรม 3 ดาว หมายถึง โรงแรมที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกปานกลาง เชํน ห๎องพักขนาดไมํ
เล็กกวํา 18 ตารางเมตร ภายในห๎องพักมีโทรทัศน์ขนาด 14 นิ้วขึ้นไป พร๎อมรีโมทคอนโทรล ตู๎เสื้อผ๎า 
เครื่องเขียนและมีไฟที่หัวเตียงนอน มีบริการห๎องน้ําที่มีอํางอาบน้ําและระบบน้ําร๎อน–น้ําเย็น อุปกรณ์
อาบน้ํา เชํน หมวกอาบน้ํา สบูํ แก๎ว ผ๎าเช็ดหน๎า ผ๎าเช็ดเท๎า ถุงใสํผ๎าอนามัย นอกจากนี้ทางโรงแรม
อาจมีบริการอ่ืนๆ เชํน รูมเซอร์วิส คอฟฟ่ีช็อป ห๎องประชุมพร๎อมอุปกรณ์ที่จําเป็น Business Center 
ห๎องน้ําสาธารณะและห๎องน้ําคนพิการ เป็นต๎น (มูลนิธิพัฒนามาตรฐานและบุคลาการในอุตสาหกรรม
บริการและการทํองเที่ยว, 2547 อ๎างถึงใน ทิพย์วิมล เมืองเกิด, 2555: 16-17) 

ผู๎ที่มีอํานาจในการคัดเลือก หมายถึง ผู๎จัดการแผนกบริการสํวนหน๎า เจ๎าหน๎าที่ฝุายทรัพยากร
มนุษย์ ผู๎จัดการการดําเนินงานและผู๎จัดการโรงแรมที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการคัดเลือกพนักงานบริการ     
สํวนหน๎าของโรงแรม 3 ดาว  
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1.6 บทสรุป 
 

ในบทนี้ผู๎วิจัยได๎กลําวถึงที่มาและความสําคัญของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ซึ่งผู๎วิจัยเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการศึกษาในเรื่องดังกลําว โดยมุํงหมายเพ่ือทําความเข๎าใจในสมรรถนะหลัก (Core 
Competency) และสมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ (Functional Competency) ที่สําคัญตํอการ
ปฏิบัติงานในแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม พร๎อมทั้งนําผลการศึกษาที่ได๎มาเสนอเป็นแนว
ทางการใช๎สมรรถนะในการคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎าสําหรับโรงแรม 3 ดาว ซึ่งจะมีประโยชน์
ตํอผู๎ประกอบการธุรกิจโรงแรม โดยเฉพาะฝุายทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถนําผลงานวิจัยไปใช๎เป็น
แนวทางพิจารณารับพนักงานบริการสํวนหน๎าใหมํที่มีคุณสมบัติตามที่โรงแรมต๎องการ รวมทั้ง
ประโยชน์ด๎านวิชาการจะเป็นแนวทางแกํนักวิจัยทํานอ่ืนๆ ที่สนใจศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการคัดเลือก
พนักงานบริการสํวนหน๎าหรือพนักงานโรงแรมในแผนกอ่ืนๆ เพ่ือที่ผลงานวิจัยจะนําไปสร๎าง          
องค์ความรู๎และทฤษฎีใหมํที่เกี่ยวข๎องกับบุคลากรในอุตสาหกรรมโรงแรมโดยเฉพาะและประโยชน์  
ด๎านการศึกษาจะเป็นแนวทางแกํสถาบันการศึกษาและคณาจารย์นําไปพัฒนาหลักสูตรการเรียน    
การสอนในสาขาการโรงแรมและผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต๎องการของตลาดบริการ จากที่กลําวมา
ทั้งหมดนี้จึงนําไปสูํการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับ
การศึกษาครั้งนีซ้ึ่งจะกลําวถึงในบทที่ 2 ตํอไป 
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 บทน า 
 

บทนี้จะเป็นการทบทวนวรรณกรรมถึงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งเป็น
ขั้นตอนสําคัญของการทําวิจัยภายหลังจากที่ระบุปัญหาหรือหัวข๎องานวิจัย เนื่องจากเป็นกระบวนการ
ที่ผู๎วิจัยต๎องทําการค๎นหา ศึกษาทบทวน และเขียนข๎อสรุปผลงานทางวิชาการที่ผํานมารวมถึงใน
ปัจจุบัน เพ่ือนําข๎อมูลเหลํานั้นมาประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํองานวิจัย (องอาจ นัยพันธุ์, 2554)  

สําหรับงานวิจัยเรื่องแนวทางการใช๎สมรรถนะในการคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎าสําหรับ
โรงแรม 3 ดาว กรณีศึกษากรุงเทพมหานครได๎ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องเพ่ือใช๎
เป็นแนวทางในการศึกษา โดยหัวข๎อการทบทวนวรรณกรรมภายหลังจากบทนําในหัวข๎อที่ 2.1 จะเริ่ม
จากหัวข๎อที่ 2.2 ซึ่งเป็นการกลําวถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ หัวข๎อที่ 2.3 กลําวถึง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคัดเลือก หัวข๎อที่ 2.4 กลําวถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคัดเลือก
ตามแนวสมรรถนะ หัวข๎อที่ 2.5 กลําวถึงมาตรฐานและโครงสร๎างโรงแรม หัวข๎อที่ 2.6 กลําวถึง
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง หัวข๎อที่ 2.7 กลําวถึงทฤษฎีและกรอบแนวคิดงานวิจัยและสุดท๎ายหัวข๎อที่       
2.8 บทสรุป จะกลําวถึงผลที่ผู๎วิจัยได๎รับจากทบทวนวรรณกรรมในภาพรวมตามลําดับ ดังนี้  
 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ 
 
การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะผู๎วิจัยได๎ศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ

2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ 2.2.2 ความหมายของสมรรถนะ 2.2.3 สมรรถนะของบุคลากร   
2.2.4 การนําแนวคิดสมรรถนะไปประยุกต์ใช๎ และ 2.2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับสมรรถนะในงานด๎าน
ธุรกิจโรงแรม ดังนี้ 

 
2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ  
สมรรถนะ หรือภาษาอังกฤษวํา Competency ถูกคิดค๎นโดย McClelland (1973) 

นักจิตวิทยาแหํงมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งได๎แสดงแนวคิดเรื่องสมรรถนะในบทความชื่อ Testing for 
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Competence rather than Intelligence โดยกลําววํา “IQ ไมํใชํตัวชี้วัดผลงานและความสําเร็จ
โดยรวมที่ดี แตํ Competency คือ สิ่งที่ทํานายความสําเร็จของานได๎ดีกวํา” จากแนวคิดนี้แสดงให๎ 
เห็นวํา ผู๎ที่ทํางานเกํงไมํใชํผู๎ที่เรียนเกํงเสมอไป แตํผู๎ที่ประสบความสําเร็จในการทํางาน ต๎องเป็นผู๎ที่
สามารถประยุกต์ความรู๎ที่ตนเองมีไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในงานที่ตนเองทํา 

นอกจากนี้ McClelland (1973) ยังได๎เปรียบบุคลิกลักษณะของคนวําเหมือนภูเขาน้ําแข็ง 
(Iceberg Model) ดังภาพที่ 2.1 โดยภูเขาน้ําแข็งจะแบํงออกเป็น 2 สํวน คือ สํวนที่ลอยอยูํเหนือน้ํา
และสํวนที่จมอยูํใต๎น้ํา สํวนที่ลอยอยูํเหนือน้ําเป็นสํวนที่สังเกตเห็นได๎งําย ประกอบด๎วย ความรู๎ 
(Knowledge) ของบุคคลในสาขาตํางๆ และทักษะ (Skill) ที่เป็นความเชี่ยวชาญหรือความชํานาญ
พิเศษและสํวนที่จมอยูํใต๎น้ําเป็นสํวนที่สังเกตเห็นได๎ยาก เนื่องจากจะซํอนอยูํภายในแตํละบุคคล
ประกอบด๎วย ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self-Concept) เชํน ทัศนคติหรือคํานิยม ลักษณะนิสัย 
(Trait) และแรงจูงใจหรือแรงขับภายในแตํละบุคคล (Motive) โดย McClelland กลําววํา สํวนที่จม
อยูํใต๎น้ําจะมีอิทธิพลตํอพฤติกรรมของบุคคลมากกวําสํวนที่ลอยอยูํเหนือน้ําและเป็นปัจจัยสําคัญที่
ผลักดันให๎บุคคลนั้นสร๎างผลการปฏิบัติงานที่โดดเดํนกวําบุคคลอ่ืน (อ๎างถึงใน(สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 
2548)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.1 โมเดลภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg Model)  
แหล่งที่มา: สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2548 
 

จากโมเดลภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg Model) ข๎างต๎น มีความสอดคล๎องกับการศึกษาครั้งนี้ โดย
เป็นการอธิบายถึงที่มาของคําวําสมรรถนะ (Competency) อันเป็นคําสําคัญในการไปศึกษา
สมรรถนะของพนักงานบริการสํวนหน๎าในโรงแรม 3 ดาว และจากแนวคิดของ McClelland ที่เปรียบ
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บุคลิกลักษณะของคนวําเหมือนภูเขาน้ําแข็งได๎กลายมาเป็นแนวทางให๎แกํนักวิชาการในการให๎
ความหมายของคําวําสมรรถนะในเวลาตํอมา ซึ่งจะกลําวถึงในลําดับตํอไป 

 
2.2.2 ความหมายของสมรรถนะ  
จากการศึกษาที่ผํานมาพบวําความหมายของสมรรถนะ (Competency) จะแตกตํางกัน

ออกไปตามความเข๎าใจของนักวิชาการแตํละคน แตํความหมายที่ได๎รับการยอมรับและถูกนํามาอ๎างถึง
มากที่สุด คือ ความหมายของ McClelland (1973) ที่กลําววํา สมรรถนะเป็นบุคลิกลักษณะที่ซํอนอยูํ
ภายในปัจเจกบุคคลและสามารถผลักดันให๎ปัจเจกบุคคลนั้นสร๎างผลปฏิบัติงานที่ดีหรือเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กําหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ (อ๎างถึงใน สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ , 2548) สําหรับการศึกษา
ตํอมา Spencer and Spencer,(1993) ได๎ให๎ความหมายของสมรรถนะวํา เป็นคุณลักษณะพ้ืนฐานที่
มีอยูํภายในตัวบุคคล ได๎แกํ แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Trait) อัตมโนทัศน์ (Self-Concept) ความรู๎ 
(Knowledge) และทักษะ (Skill) ซึ่งคุณลักษณะเหลํานี้จะมีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลให๎บุคคลสามารถ
ปฏิบัติงานตามหน๎าที่ในความรับผิดชอบหรือสถานการณ์ตํางๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพหรือสูงกวํา
เกณฑ์ที่กําหนดไว๎ ในขณะที่ Parry (1996) กลําววํา สมรรถนะเป็นกลุํมของความรู๎ (Knowledge) 
ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ (Attributes) ที่เกี่ยวข๎องกันมีผลกระทบตํองานหลักของตําแหนํงงาน
และสามารถวัดผลเทียบกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเป็นสิ่งที่สามารถเสริมสร๎างขึ้นได๎โดยผํานการ
ฝึกอบรมและการพัฒนา โดยในการศึกษานี้ Parry ได๎รวมสํวนที่เป็น Self-Concept, Trait และ 
Motive ไว๎ด๎วยกันและเรียกรวมทั้งหมดวํา “คุณลักษณะ” หรือ “Attributes”  

สําหรับการให๎ความหมายของคําวําสมรรถนะในประเทศไทย มีนักวิชาการหลายทํานที่ให๎
ความหมายของสมรรถนะที่สอดคล๎องและแตกตํางกัน เชํน ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ได๎อธิบายถึง
ความหมายของสมรรถนะในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 วํา สมรรถนะเป็น 
ความสามารถด๎านใดด๎านหนึ่ง ในขณะที่อานนท์ ศักดิวรวิชญ์ (2547) กลําววํา สมรรถนะ คือ 
คุณลักษณะของบุคคล ได๎แกํ ความรู๎ ทักษะ ความสามารถ รวมถึงคุณสมบัติตํางๆ อันได๎แกํ คํานิยม 
จริยธรรม บุคลิกภาพคุณลักษณะทางกายภาพและอ่ืนๆ ที่จําเป็นและสอดคล๎องกับความเหมาะสม   
กับองค์กร สํวนสํานักงานข๎าราชการพลเรือน (ก.พ.) (2548) ได๎ให๎ความหมายของสมรรถนะวําเป็น
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู๎ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่ทําให๎
บุคคลสามารถสร๎างผลงานได๎โดดเดํนกวําเพ่ือนรํวมงานในองค์กร ซึ่งสอดคล๎องกับสุกัญญา รัศมีธรรม
โชติ (2548) ที่ให๎ความหมายของสมรรถนะวํา เป็นความรู๎ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และ
คุณลักษณะสํวนบุคคล (Personal Characteristic or Attributes) ที่ทําให๎บุคคลนั้นปฏิบัติงานใน
ความรับผิดชอบของตนได๎ดีกวําผู๎อ่ืน 
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จากความหมายของสมรรถนะที่หลากหลายของนักวิชาการตํางๆข๎างต๎น ในการศึกษาครั้งนี้
จึงได๎สรุปความหมายของสมรรถนะวํา สมรรถนะ (Competency) คือ ความรู๎ (Knowledge) ทักษะ 
(Skill) และคุณลักษณะสํวนบุคคล (Attributes) ที่สํงผลตํอพฤติกรรมการทํางานของแตํละบุคคลให๎
ประสบความสําเร็จตามเปูาหมายของงานนั้น 

 
2.2.3 สมรรถนะของบุคลากร 
การที่จะทราบถึงสมรรถนะของบุคลากร โดยทั่วไปจะต๎องมีการกําหนดสมรรถนะขององค์กร 

(Organization Competency) กํอนเป็นอันดับแรก ซึ่งสมรรถนะขององค์กรมักจะถูกกําหนดมาจาก
วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และคํานิยม (Values) ขององค์กร โดยองค์กรสามารถเลือกใช๎
อยํางใดอยํางหนึ่งได๎ เมื่อมีสมรรถนะขององค์กรแล๎ว จึงนํามาพิจารณารํวมกับงานในตําแหนํงตํางๆ 
ภายในองค์กรเพ่ือให๎ทราบวําบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนํงนั้น ต๎องประกอบด๎วยสมรรถนะ
อะไรบ๎างจึงจะสร๎างผลการปฏิบัติงานที่สอดคล๎องกับเปูาหมายขององค์กรได๎ (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 
2548; อานนท์ ศักดิวรวิชญ์, 2547) ดังภาพที่ 2.2 ตํอไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.2 สมรรถนะของบุคลากร 
แหล่งที่มา: พัฒนาจากสุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2548) และอานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ (2547)  
 

นอกจากนี้สมรรถนะของบุคลากรยังสามารถแบํงออกได๎หลายประเภท แตํการศึกษาครั้งนี้  
จะแบํงสมรรถนะพ้ืนฐานที่บุคลากรต๎องมีตามความต๎องการขององค์กรออกเป็น 2 ประเภท ได๎แกํ       
1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง สมรรถนะที่ทุกคนในองค์กรต๎องมีเพ่ือชํวยให๎
องค์กรสามารถบรรลุพันธกิจ เปูาหมาย แผนงาน รวมถึงโครงการขององค์กรที่วางไว๎ เชํน ผู๎จัดการ
บริษัท ต๎องมีสมรรถนะหลักในด๎านการสื่อสาร การวางแผน การบริหารจัดการ และการทํางานเป็นทีม    
เป็นต๎น และ 2) สมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ (Functional Competency) หมายถึง สมรรถนะที่มี

Vision 

Mission 

Values 

Organization 
Competencies 

Employee  
Competencies 
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เฉพาะในบางตําแหนํงงานในองค์กร เชํน ตํารวจควรมีสมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ด๎านการสืบสวน 
สอบสวนหรือการปราบปราม เป็นต๎น (ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์, 2552; Spencer and Spencer, 1993 
อ๎างถึงใน(ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2548) 

 
2.2.4 การน าแนวคิดสมรรถนะไปประยุกต์ใช้  
แนวคิดสมรรถนะถูกนําไปประยุกต์ใช๎ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ด๎านตํางๆ ได๎แกํ         

1) การสรรหาและการคัดเลือก (Recruitment and Selection) เป็นการระบุสมรรถนะที่จําเป็น
สําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนํงตํ างๆ โดยมีข๎อดีจะชํวยให๎ผู๎ที่ต๎องการสมัครงานทราบถึง
ความสามารถที่ตนเองยังขาดอยูํและชํวยให๎ผู๎สัมภาษณ์สามารถคัดเลือกบุคคลเข๎าทํางานได๎อยําง
เหมาะสมกับตําแหนํงงาน 2) การฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) สมรรถนะจะ
ถูกใช๎เป็นมาตรฐานในการออกแบบแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยที่ความรู๎ ทักษะและ
คุณลักษณะสํวนบุคคลจะเป็นพ้ืนฐานของโปรแกรมการฝึกอบรม 3) การพัฒนาความก๎าวหน๎าใน   
สายอาชีพ (Career Development) สมรรถนะจะมีประโยชน์ตํอการพัฒนาความก๎าวหน๎าในสาย
อาชีพอยูํ 2 ประการ คือ (1) สมรรถนะจะชํวยกําหนดระดับการปฏิบัติงานในปัจจุบันเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานที่องค์กรต๎องการ ซึ่งจะสํงผลตํอความจําเป็นต๎องมีการฝึกอบรมบุคลากรหรือไมํ และ       
(2) สมรรถนะสามารถใช๎วางแผนพัฒนาอาชีพในระยะยาวได๎ 4) การออกแบบงาน ( Job Design) 
สมรรถนะจะชํวยตัดสินใจเกี่ยวกับลักษณะการปฏิบัติงานของบุคลากรวําจะให๎ ใครทําอะไร ต๎องใช๎
บุคลากรจํานวนเทําไหรํและต๎องใช๎ทักษะใดเป็นพิเศษ เพ่ือให๎การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่
กําหนด 5) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) บุคลากรในองค์กรต๎อง
เข๎าใจในมาตรฐานสมรรถนะที่ใช๎ในการปฏิบัติงานอยํางชัดเจน รวมถึงฝุายทรัพยากรมนุษย์ต๎องแจ๎ง
บุคลากรทุกคนให๎ทราบถึงลักษณะการปฏิบัติงานและเกณฑ์การประเมินผล และ 6) การบริหาร
คําตอบแทน (Compensation Management) สมรรถนะจะมีบทบาทเมื่อมีการเจรจาจําย
คําตอบแทนหรือมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ทั้งนี้บุคลากรสามารถใช๎สมรรถนะของตนตํอรอง
เกี่ยวกับคําตอบแทนที่เพ่ิมขึ้นได๎ (เกื้อจิตร ชีระกาญจน์, 2555; มารดารัตน์ สุขสงํา, 2554; Rylatt 
and Lohan, 1995 อ๎างถึงใน(วรรณภา ลือกิตินันท์, 2558)  

 
2.2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะในงานด้านธุรกิจโรงแรม 
สําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับสมรรถนะในงานด๎านธุรกิจโรงแรม จากการทบทวนวรรณกรรม 

พบวํามีคํอนข๎างหลากหลาย ดังนั้นผู๎วิจัยจึงขอสรุปตัวอยํางงานวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ตํอการศึกษา   
ครั้งนี้ โดยงานวิจัยจะอยูํระหวํางปี 1988-2010 และจากการทบทวนวรรณกรรม พบวํา การศึกษา   
ในเรื่องสมรรถนะในงานด๎านธุรกิจโรงแรมมีขอบเขตที่แตกตํางกัน ได๎แกํ สมรรถนะที่สําคัญในธุรกิจ



                                                                        13 

โรงแรม (Hsu, Gilmore, and Walsh, 1992; Nolan, Conway, Farrell, and Monks, 2010) 
สมรรถนะที่สําคัญสําหรับผู๎จัดการโรงแรม (Breiter and Clements, 1996; Chung-Herrera, Enz, 
and Lankau, 2003; Tas, 1988) และสมรรถนะที่จําเป็นของพนักงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม 
รวมถึงแผนกบริการสํวนหน๎า (Kay and Russette, 2000; Okeiyi, Finley, and Postel, 1994) ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 2.1 ตํอไปนี้ 

ตารางท่ี 2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับสมรรถนะในงานด๎านธุรกิจโรงแรม 

รายชื่อนักวิจัย/ปีที่พิมพ์ ชื่อเร่ือง สมรรถนะในงานด้านธุรกิจโรงแรม 

Nolan et al. (2010) ศึกษาถึงความต๎องการสมรรถนะ
ในธุรกิจโรงแรมของชาวไอริส 
(Irish Hotels) 

สมรรถนะที่สําคัญในธุรกิจโรงแรมมี               
9  สมรรถนะ ได๎แกํ  
1. ความสัมพันธ์กับลูกค๎า  (Customer 
Relations)   
2. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)         
3. การติดตํอสื่อสาร (Communication)           
4. ความสัมพันธ์กับพนักงาน        
(Employee Relations)  
5. ความเป็นผู๎นํา (Leadership)        
6. การจัดการตนเอง (Self-Management)        
7. มุมมองด๎านกฎหมาย (Legal Aspects)        
8. ความรู๎ด๎านเทคนิคและการดาํเนินงาน 
(Technical and Operational Knowledge)  
9. การจัดการด๎านการเงินและรายได ๎
(Financial/Revenue Management) 

Chung-Herrera et al. 
(2003) 

ศึกษาสมรรถนะที่สําคัญสําหรับ
ผู๎จัดการในอุตสาหกรรมโรงแรม
และที่พัก 

ส ม ร ร ถ น ะ ที่ สํ า คั ญ สํ า ห รั บ ผู๎ จั ด ก า ร ใ น
อุตสาหกรรมการโรงแรมและที่พัก ได๎แกํ 
1. การจัดการตนเอง 
2. ความเป็นผู๎นํา   
3. ความสัมพันธ์กับพนักงาน 

Kay and Russette (2000) ศึกษาสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับ
พนั ก ง า น แ ผ น ก อ า ห า ร แ ล ะ
เค รื่ อ งดื่ ม และแผนกบริ ก า ร    
สํวนหน๎า 

สมรรถนะที่จํา เป็นสําหรับพนักงานแผนก
อาหารและเครื่องดื่มและแผนกบริการสํวนหน๎า 
ได๎แกํ  
1. ความเป็นผู๎นํา  
2. ความรู๎งานเฉพาะด๎าน  
3. ความสัมพันธ์กับพนักงาน         
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Breiter and Clements 
(1996) 

ศึกษาสมรรถนะที่มีความสําคัญ
ตํ อก า รป ระสบคว ามสํ า เ ร็ จ        
ในการบริหารงานโรงแรมและ
ร๎านอาหาร 

สมรรถนะที่มีความสํ าคัญตํอการประสบ
ความสําเร็จในการบริหารงานโรงแรม ได๎แกํ   
1. ความเป็นผู๎นํา  
2. การติดตํอสื่อสาร  
3. ความสัมพันธ์กับพนักงาน         

Okeiyi et al. (1994) ศึกษาสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับ
พนักงานในแผนกอาหารและ
เครื่องดื่ม(Food and Beverage) 

สมรรถนะที่สําคัญสําหรับพนักงานในแผนก
อาหารและเครื่องดื่ม ได๎แกํ 
1. ความสัมพันธ์กับพนักงาน         
2. ความเป็นผู๎นํา  
3. การติดตํอสื่อสาร  
4. ความสัมพันธ์กับลูกค๎า  
5. ความเป็นมืออาชีพ 

Hsu et al. (1992) ศึกษาสมรรถนะที่จําเป็นตํอการ
ประสบความสําเร็จในสายอาชีพ
ของอุตสาหกรรมการบริการ 
กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรม 

สมรรถนะที่จําเป็นตํอการประสบความสําเร็จใน
สายอาชีพของธุรกิจโรงแรม ได๎แกํ  
1. ความสัมพันธ์กับลูกค๎า  
2. การติดตํอสื่อสาร  
3. ความเป็นมืออาชีพ   
4. ความสัมพันธ์กับพนักงาน         

Tas (1988) ศึกษาสมรรถนะของผู๎จัดการ
โรงแรม 

สมรรถนะที่สําคัญสําหรับผู๎จัดการโรงแรม 
ได๎แกํ  
1. ความเป็นมืออาชีพ   
2. ความเป็นผู๎นํา   
3. การติดตํอสื่อสาร  
4. ความรู๎ด๎านกฎหมาย  
5. ความสัมพันธ์กับลูกค๎า  

แหล่งที่มา: พัฒนาเพื่อใช๎ในงานวิจัยครั้งนี้ 
 

จากตารางที่ 2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับสมรรถนะในงานด๎านธุรกิจโรงแรมข๎างต๎น จึงได๎สรุป
สมรรถนะของผู๎ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมออกเป็น 9 สมรรถนะ ได๎แกํ 1) สมรรถนะความเป็น       
มืออาชีพ 2) สมรรถนะความเป็นผู๎นํา 3) สมรรถนะการติดตํอสื่อสาร 4) สมรรถนะความสัมพันธ์กับ
ลูกค๎า 5) สมรรถนะความสัมพันธ์กับพนักงาน 6) สมรรถนะความรู๎ด๎านเทคนิคและการดําเนินงาน           
7) สมรรถนะการจัดการตนเอง 8) สมรรถนะความรู๎ด๎านกฎหมาย และ 9) สมรรถนะการจัดการด๎าน
การเงินและรายได๎  
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นอกจากนี้จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับสมรรถนะในงานด๎านธุรกิจโรงแรมยังพบวํา
งานวิจัยสํวนใหญํได๎ให๎ความหมายของแตํละสมรรถนะ โดยอ๎างอิงข๎อมูลจากคูํมือสมรรถนะหรือที่
เรียกวํา Competency Dictionary และมีการกําหนดผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมในแตํละสมรรถนะ 
เพ่ือที่จะเป็นประโยชน์ตํอองค์กร สามารถนําไปใช๎เป็นกรอบแนวทางในการกําหนดสมรรถนะของ
บุคลากรในองค์กรได๎อยํางเป็นระบบ ดังนั้นจากสมรรถนะของผู๎ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมทั้ง  
9 สมรรถนะข๎างต๎น มีรายละเอียดดังนี้ (อาภรณ์ ภูํวิทยพันธุ์ , 2548; Chung-Herrera et al., 2003; 
Jeou-Shyana, Hsuanc, Chih-Hsingd, Lin, and and Chang-Yene, 2011; Kay and Russette, 
2000; Nolan et al., 2010) 

1. สมรรถนะความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) หมายถึง การมีความรู๎ความเข๎าใจใน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นอยํางดี สามารถประกอบวิชาชีพจนมีความชํานาญ เชี่ยวชาญ 
ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ยอมรับของผู๎ที่ประกอบวิชาชีพเดียวกันและผู๎รับบริการ มีผลลัพธ์  
เชิงพฤติกรรมพฤติกรรม เชํน รักษาไว๎ซึ่งมาตรฐานและจริยธรรมทางวิชาชีพ มีความสุขุมและ
รอบคอบ การติดตํอทางธุรกิจ ด๎วยความซื่อสัตย์ การเปิดกว๎างด๎านความคิด  

2. สมรรถนะความเป็นผู๎นํา (Leadership) หมายถึง การแสดงออกถึงความรับผิดชอบใน
เรื่องตํางๆ ที่มีผลตํอทีมงาน หนํวยงาน และองค์กร รวมทั้งความสามารถในการบริหารจัดการงาน      
มีผลลัพธ์เชิงพฤติกรรม เชํน แสดงออกซึ่งความเป็นผู๎นําที่ดี แสดงออกซึ่งความสามารถในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร ดําเนินงานภายใต๎แรงกดดันหรือสถานการณ์วิกฤต การจูงใจผู๎อ่ืน การทํางาน
แบบยืดหยุํน ความสามารถในการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ และมีความคิดสร๎างสรรค์  

3. สมรรถนะการติดตํอสื่อสาร (Communication) หมายถึง การสื่อสารด๎วยการฟัง พูด 
อําน และเขียนได๎อยํางถูกต๎องและชัดเจน เพ่ือให๎เกิดความเข๎าใจที่ตรงกันทั้งผู๎สื่อและผู๎รับสาร พร๎อม
ทั้งสามารถสื่อสารได๎บรรลุตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของการสื่อสารในเรื่องนั้นๆ มีผลลัพธ์เชิง
พฤติกรรม เชํน ทักษะด๎านภาษาตํางประเทศ ทักษะการฟังที่ดี ทักษะการสื่อสารด๎วยวาจาที่มี
ประสิทธิภาพ และทักษะการเขียนที่ดี  

4. สมรรถนะความสัมพันธ์กับลูกค๎า (Customer Relations) หมายถึง เข๎าใจในหลักและ
วิธีการ สามารถสร๎างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค๎า มีผลลัพธ์เชิงพฤติกรรม เชํน การจัดการ
ความต๎องการของลูกค๎า การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค๎า การสร๎างความพึงพอใจแกํลูกค๎าและ
การแก๎ไขปัญหาให๎ลูกค๎า  

5. สมรรถนะความสัมพันธ์กับพนักงาน (Employee Relations) หมายถึง ความสามารถใน
การสร๎างและรักษาความสัมพันธ์กับเพ่ือนรํวมงานในองค์กร ทั้งที่อยูํในแผนกเดียวกันและตํางแผนก
กัน มีผลลัพธ์เชิงพฤติกรรม เชํน สร๎างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานคนอ่ืนๆ เข๎าใจในความหลากหลาย
ของวัฒนธรรม สามารถทํางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ และสร๎างความไว๎วางใจให๎แกํผู๎อื่น     
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6. สมรรถนะความรู๎ด๎านเทคนิคและการดําเนินงาน (Technical and Operational 
Knowledge) หมายถึง มีความรู๎และความเข๎าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช๎
ความรู๎และทักษะตํางๆในการปฏิบัติงานให๎เกิดผลสําเร็จได๎ มีผลลัพธ์เชิงพฤติกรรม เชํน ความรู๎
เกี่ยวกับสินค๎าและบริการ ความรู๎พื้นฐานการปฏิบัติงานบริการสํวนหน๎าความรู๎พ้ืนฐานการปฏิบัติงาน
แมํบ๎านโรงแรม และความรู๎พ้ืนฐานการปฏิบัติงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม  

7. สมรรถนะการจัดการตนเอง (Self-Management) หมายถึง มีความรู๎และเข๎าใจใน
หลักการปฏิบัติงานได๎ด๎วยตนเอง สามารถอธิบายและตอบข๎อซักถาม รวมถึงการแก๎ไขปัญหา 
วิเคราะห์และพัฒนาวิธีการทํางานที่ตนเองรับผิดชอบได๎อยํางมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์เชิงพฤติกรรม 
เชํน จัดการเวลาเพ่ือให๎ได๎ผลิตภาพผลงานตามเปูาหมาย จัดลําดับความสําคัญของงาน มีการพัฒนา
ตนเอง มีแรงจูงใจในการทํางานและมีเปูาหมายในสายอาชีพ  

8. สมรรถนะความรู๎ด๎านกฎหมาย (Legal Knowledge) หมายถึง มีความรู๎ ความสนใจศึกษา
กฎระเบียบที่เกี่ยวข๎องในการปฏิบัติงาน มีผลลัพธ์เชิงพฤติกรรม เชํน กฎและข๎อบังคับของสุขอนามัย
และความปลอดภัย รวมถึงกฎหมายของสมาคมการโรงแรม  

9. สมรรถนะการจัดการด๎านการเงินและรายได๎ (Financial/Revenue Management) 
หมายถึง ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการหรือขั้นตอนการทํางานในด๎านบัญชี 
รวมถึงการตอบข๎อซักถามที่เกี่ยวกับงานบัญชี ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทํางาน
ด๎านบัญชีให๎มีประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์เชิงพฤติกรรม เชํน การวางแผนและการใช๎งบประมาณ เทคนิค
การติดตามการเงิน การจัดการและปรับปรุงรายได๎ และความเข๎าใจสถานะทางการเงิน  

สําหรับรายละเอียดของสมรรถนะของผู๎ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมเหลํานี้ จะถูกนําไป
ประยุกต์ใช๎เป็นต๎นแบบสมรรถนะในกรอบแนวคิดงานวิจัย เพ่ือนําไปศึกษาสมรรถนะหลัก (Core 
Competency) และสมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ (Functional Competency) ที่สําคัญตํอการ
ปฏิบัติงานในแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม 3 ดาว  

 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับการคัดเลือก  

 
การคัดเลือกเป็นงานด๎านทรัพยากรมนุษย์ที่มีบทบาทสําคัญในการชํวยให๎องค์กรได๎รับ

บุคลากรที่มีคุณภาพเข๎ามารํวมงาน หากกระบวนการคัดเลือกดําเนินไปอยํางมีประสิทธิภาพเริ่มตั้งแตํ
การกรอกใบสมัคร การยื่นหลักฐาน การทดสอบหรือการสัมภาษณ์ การตรวจสอบบุคคลอ๎างอิง      
การตรวจรํางกาย ตลอดจนการตัดสินใจจ๎างงาน ท๎ายที่สุดองค์กรจะได๎รับบุคลากรที่มีคุณคําและ
สามารถสร๎างผลประโยชน์ให๎แกํองค์กรได๎ (สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ, 2557) 
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ในสํวนของแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคัดเลือก ผู๎วิจัยได๎ศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข๎อง 
ได๎แกํ 2.3.1 ความหมายของการคัดเลือก 2.3.2 กระบวนการคัดเลือกบุคลากร และ 2.3.3 เกณฑ์การ
คัดเลือกบุคลากร ดังนี้ 

 
2.3.1 ความหมายของการคัดเลือก  
ความหมายของการคัดเลือกได๎มีนักวิชาการตํางๆ ให๎ความหมายไว๎มากมาย เชํน Carrell 

and Kuzmits (1986) กลําววํา การคัดเลือก คือ กระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมจากผู๎สมัครที่ดีให๎ทํางานในตําแหนํงตํางๆขององค์กร ซึ่งสอดคล๎องกับ Mondy, Noe, and 
Premeaux (2002) ที่ให๎ความหมายของการคัดเลือกวํา เป็นกระบวนการเลือกบุคลากรจากกลุํม
ผู๎สมัคร ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุดสําหรับตําแหนํงงานและองค์กรในขณะนั้น และ Lussier 
and Hendon (2013) กลําวํา การคัดเลือกเป็นกระบวนการเลือกผู๎สมัครที่มีคุณสมบัติดีที่สุด สําหรับ
การให๎ความหมายของการคัดเลือกในประเทศไทย พยอม วงศ์สารศรี (2545) กลําววํา การคัดเลือก
เป็นกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู๎สมัครโดยอาศัยเครื่องมือที่ใช๎ในการคัดเลือก เพ่ือเลือกเฉพาะ
ผู๎สมัครที่มีคุณสมบัติผํานเกณฑ์และเหมาะสมกับตําแหนํงงานที่เปิดรับสมัคร ในขณะที่ธงชัย สันติวงษ์ 
(2546) ให๎ความหมายของการคัดเลือกวํา เป็นกระบวนการที่องค์กรคัดเลือกใบสมัครทั้งหลายของ
ผู๎สมัครเป็นจํานวนมาก เพ่ือให๎ได๎คนที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กําหนดไว๎เข๎ามาทํางานในตําแหนํง
ตํางๆ ที่องค์กรต๎องการ      

จากความหมายของการคัดเลือกบุคลากรข๎างต๎น การศึกษาครั้งนี้จึงได๎สรุปความหมายของ
การคัดเลือกวํา การคัดเลือก (Selection) คือ กระบวนการที่ใช๎เครื่องมือในคัดเลือกผู๎สมัครที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหนํงงานและองค์กรมากท่ีสุดในขณะนั้น  

นอกจากความหมายของการคัดเลือกแล๎ว สุนันทา เลาหนันทน์ (2542) ยังได๎กลําวเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการคัดเลือกบุคลากรใหมํ คือ 1) เพ่ือกลั่นกรองบุคคลที่มีความรู๎และทักษะ 
รวมถึงความสามารถที่ต๎องการไว๎และในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธบุคคลที่ขาดคุณสมบัติตามทีต๎องการ
ออกไป 2) เพ่ือให๎ได๎บุคคลที่มีคุณสมบัติตรงกับตามความต๎องของตําแหนํงงานและองค์กร 3) เพ่ือให๎
ได๎รับบุคคลที่จงรักภักดีตํอองค์กรและทํางานให๎กับองค์กรได๎ในระยะยาว 4) เพ่ือลดคําใช๎จํายเกี่ยวกับ
การปฐมนิเทศและการฝึกอบรม และ 5) เพ่ือเป็นการให๎ขําวสารและประชาสัมพันธ์ให๎บุคคลภายนอก
ได๎ทราบถึงเรื่องงานและรู๎จักองค์กร 
 

2.3.2 ขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากร 
สําหรับขั้นตอนการคัดเลือกเป็นกระบวนการสําคัญที่สมรรถนะ (Competency) จะเข๎ามามี

บทบาทในการชํวยพิจารณาให๎เลือกจ๎างบุคคลที่มีความเหมาะสมกับตําแหนํงงาน ซึ่งสอดคล๎องตํอ
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การศึกษาครั้งนี้ จากการศึกษาพบวํา ขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากรขององค์กรทั่วไป สามารถแบํง
ออกเป็น 8 ขั้นตอน ได๎แกํ 1) การต๎อนรับผู๎สมัคร 2) การสัมภาษณ์เบื้องต๎น 3) การกรอกใบสมัคร     
4) การทดสอบเพ่ือการจ๎างงาน 5) การสัมภาษณ์เพ่ือการจ๎างงาน 6) การตรวจสอบบุคคลอ๎างอิง      
7) การตรวจรํางกาย และ 8) การตัดสินใจจ๎างงาน (สุนันทา เลาหนันทน์ , 2542) ดังภาพที่ 2.3 
ตํอไปนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2.3 ขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากร 
แหล่งที่มา: สุนันทา เลาหนันทน์, 2542 
 

สําหรับขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากรทั้ง 8 ขั้นตอนข๎างต๎น มีรายละเอียดดังนี้  
1. การต๎อนรับผู๎สมัคร (Preliminary Reception of Applicants) กระบวนการคัดเลือก   

จะเริ่มต๎นเมื่อมีผู๎สมัครไปติดตํอขอใบสมัครงาน ผู๎รับผิดชอบขององค์กรจะต๎องต๎อนรับผู๎สมัครและ

2. การสัมภาษณ์เบื้องต๎น 

5. การสัมภาษณ์เพื่อการจ๎างงาน 

3. การกรอกใบสมัคร 

4. การทดสอบเพื่อการจ๎างงาน 

8. การตัดสินใจจ๎างงาน 

7. การตรวจรํางกาย 

6. การตรวจสอบบุคคลอ๎างอิง 

 

 

 

 

การปฏิเสธไม ํ

รับเข๎าทํางาน 

1. การต๎อนรับผูส๎มัคร 



                                                                        19 

คอยอํานวยความสะดวกให๎แกํผู๎สมัคร เนื่องจากการติดตํอครั้งแรกจะสํงผลตํอความรู๎สึกของผู๎สมัครที่
มีตํอองค์กรและสํงผลตํอการตัดสินใจของผู๎สมัครวําจะเข๎ารับการสัมภาษณ์หรือไมํ  

2. การสัมภาษณ์เบื้องต๎น (Preliminary Screening Interview) ผู๎จัดการฝุายทรัพยากร
มนุษย์จะรับผิดชอบในการใช๎เวลาพูดคุยเพ่ือหาข๎อมูลเบื้องต๎นเกี่ยวกับคุณสมบัติทั่วไปที่ผู๎สมัครมี    
โดยคําถามอาจเกี่ยวกับระดับการศึกษา ความสนใจ และความสามารถพิเศษ เป็นต๎น ซึ่งวัตถุประสงค์
ของขั้นตอนนี้เพ่ือกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติไมํเหมาะสมออก แตํหากเห็นวําผู๎สมัครมีคุณสมบัติ
พร๎อมก็จะผํานไปสูํขั้นตอนของกระบวนการคัดเลือกตํอไป  

3. การกรอกใบสมัคร (Completion of Application Blanks) ผู๎สมัครต๎องกรอกข๎อมูลตํางๆ 
ลงในใบสมัคร เชํน ประวัติสํวนตัว คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน คุณลักษณะ
สํวนตัว และความสามารถพิเศษ เป็นต๎น โดยทั่วไปใบสมัครที่ใช๎ในการสมัครงานจะมี 2 แบบ ได๎แกํ  
1) แบบถามข๎อมูลประวัติสํวนตัว (Biographical Information Blank: BIB) และ 2) แบบให๎น้ําหนัก
คะแนน (Weighted Application Blank: WAB)  

4. การทดสอบเพ่ือการจ๎างงาน (Employment Tests) เป็นขั้นตอนที่ชํวยให๎การคัดเลือก
เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ โดยการทดสอบจะเป็นการวัดคุณสมบัติและความสามารถของผู๎สมัครที่
เกี่ยวข๎องและจําเป็นสําหรับการทํางาน เชํน สติปัญญา ความถนัดทักษะ บุคลิกภาพ การเคลื่อนไหว
ของรํางกาย เป็นต๎น  

5. การสัมภาษณ์เพ่ือการจ๎างงาน (Employment Interview) เป็นขั้นตอนที่เปิดโอกาสให๎    
ผู๎สัมภาษณ์และผู๎สมัครได๎แลกเปลี่ยนข๎อมูลและความคิดเห็นตํอกัน นอกเหนือไปจากข๎อมูลที่ ปรากฏ   
ในใบสมัครหรือการสัมภาษณ์เบื้องต๎น รวมทั้งเป็นขั้นตอนที่สามารถตอบข๎อสงสัยตํางๆ ที่ผู๎สมัคร
ต๎องการทราบเพิ่มเติมได๎  

6. การตรวจสอบบุคคลอ๎างอิง (Recommendations) เป็นการตรวจสอบข๎อเท็จจริงเกี่ยว
ความรู๎ความสามารถ การทํางานและบุคลิกภาพของผู๎สมัคร เพ่ือชํวยให๎ทราบข๎อมูลและการทํางาน
หรือประสบการณ์ตํางๆ ของผู๎สมัครวํามีความถูกต๎องและนําเชื่อถือหรือไมํ  

7. การตรวจรํางกาย (Physical Examinations) เป็นขั้นตอนเกือบสุดท๎ายของกระบวน    
การคัดเลือกเพ่ือให๎แนํใจวําบุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงกํอนบรรจุเข๎าทํางาน       

8. การตัดสินใจจ๎างงาน (Hiring Decision) เป็นขั้นตอนสุดท๎ายของกระบวนการคัดเลือก 
สําหรับผู๎สมัครที่ผํานการทดสอบหรือการสัมภาษณ์ ผู๎สมัครจะได๎รับข๎อเสนอจากองค์กรให๎ทํางานและ
บรรจุเป็นบุคลากรใหมํ  
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2.3.3 เกณฑ์การคัดเลือกบุคลากร 
การคัดเลือกบุคลากรเข๎าทํางานมีวัตถุประสงค์เพ่ือค๎นหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ

ตําแหนํงงาน ดังนั้นการพิจารณาคัดเลือกผู๎สมัครจึงต๎องดําเนินไปอยํางรอบคอบ เกณฑ์การคัดเลือก
บุคลากรนั้นมีมากมาย แตํละองค์กรสามารถนํามาพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจได๎ ดังนี้ (สุนันทา 
เลาหนันทน์, 2542) 

1. การศึกษาและการฝึกอบรม (Education and Training) หมายถึง ความสามารถทาง
สติปัญญา ทักษะ และความชําชาญเฉพาะด๎านของผู๎สมัคร ซึ่งพิจารณาได๎จากความรู๎ ระดับการศึกษา 
และประวัติการฝึกอบรมที่ผํานมาของผู๎สมัคร  

2. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ (Expertise and Experience) หมายถึง ความชํานาญ
ในการปฏิบัติงานของผู๎สมัคร สิ่งที่ต๎องระวังในการพิจารณา คือ ระยะเวลาในการทํางานมานาน     
อาจไมํสามารถรับประกันได๎วําบุคคลนั้นจะมีความชํานาญในการทํางานมากกวําบุคคลที่มี
ประสบการณ์ในการทํางานที่น๎อยกวํา  

3. ทักษะ (Skill) หมายถึง ความสามารถเฉพะทาง เชํน ทักษะด๎านเทคนิคในการปฏิบัติงาน 
ทักษะด๎านมนุษยสัมพันธ์ ทักษะด๎านความคิด เป็นต๎น  

4. ลักษณะทางรํางกาย (Physical Characteristics) หมายถึง ความแข็งแรงและสุขภาพที่
สมบูรณ์ของรํางกาย เนื่องจากงานบางประเภทต๎อการบุคลากรที่แข็งแรงเพ่ือใช๎แรงงาน      

5. รูปรํางลักษณะ (Appearance) หมายถึง การพิจารณารูปรําง การแตํงกาย ความสะอาด 
หรือความเรียบร๎อย ซึ่งงานบางอยําง เชํน งานเลขานุการ หรืองานประชาสัมพันธ์จําเป็นต๎องให๎
ความสําคัญกับรูปรํางลักษณะของผู๎สมัครในการตัดสินใจเลือกบุคลากร  

6. บุคลิกภาพ (Personality) เป็นการพิจารณาทางด๎านการสื่อสารโต๎ตอบความคิดและ
รสนิยมของผู๎สมัคร  

7. เชาวน์ปัญญา (Intelligence) เป็นการประเมินความสามารถในการใช๎สติปัญญาในการ
ตัดสินใจและแก๎ปัญหาของผู๎สมัคร  

8. ความคิดริเริ่มและการตื่นตัวในการทํางาน (Initiative and Mental Alertness) หมายถึง 
ความสนใจและการมีความคิดท่ีจะหาวิธีการใหมํๆที่จะปฏิบัติงานได๎ดีขึ้นของผู๎สมัคร  

9. ความถนัด (Aptitude) หมายถึง ความเชี่ยวชาญเฉาะด๎านของผู๎สมัคร ซึ่งสามารถนํามาฝึก
อบรบ พัฒนา และตํอยอดได๎งํายกวําบุคคลที่ไมํมีความถนัดในงาน  

10. ทัศนคติที่มีตํอนายจ๎าง (Attitude toward Employers) หมายถึง ความรู๎สึกและความ
พึงพอใจที่มีตํอองค์กร โดยพิจารณาได๎จากเหตุผลที่ผู๎สมัครตัดสินใจสมัครงานกับองค์กร  

11. ความมั่นคงและความรับผิดชอบ (Stability and Responsibility) สําหรับงานบาง
ประเภทที่ต๎องรับผิดชอบในทรัพย์สินและความปลอดภัยขององค์กร ต๎องพิจารณาเลือกบุคลากรที่มี
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ความรับผิดชอบ มีจิตใจมั่นคงมาปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเหลํานี้ได๎จากการสอบถาม
จากองค์กรเดิมของผู๎สมัคร  

12. ความสามารถในการพัฒนาตนเอง (Self-Development) หมายถึง ความกระตือรือร๎น 
ความสนใจในงาน และความมํุงมั่นที่จะพัฒนาตนเองของผู๎สมัคร  

13. อายุ (Age) ในงานประเภทที่ต๎องการความรู๎และประสบการณ์ สามารถใช๎อายุของ
ผู๎สมัครเป็นเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก  

14. เพศ (Gender) ในงานที่ต๎องใช๎แรงงานต๎องทําภายในสถานที่ที่ไมํเหมาะสม มีอันตราย 
องค์กรอาจต๎องการบุคลากรที่เป็นเพศชายมากกวําเพศหญิง สํวนงานที่เกี่ยวข๎องกับการติดตํอสื่ อสาร
การประชาสัมพันธ์จะเป็นงานที่ต๎องการบุคลากรเพศหญิงมากกวําเพศชาย  

15. ความคาดหวังของผู๎สมัคร (Expectation) เชํน อัตราเงินเดือนที่ต๎องการ ตําแหนํงหรือ
ปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ เป็นต๎น  

16. สภาพแวดล๎อมอ่ืนๆ ของผู๎สมัคร เชํน ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม สถานภาพ
การสมรส ระยะทางระหวํางบ๎านและท่ีทํางาน เป็นต๎น 

จากที่กลําวไปกํอนหน๎านี้วํา การคัดเลือกถือเป็นงานด๎านทรัพยากรมนุษย์ที่มีบทบาทสําคัญ     
ตํอการชํวยองค์กรให๎ได๎รับบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข๎ามารํวมงาน อันจะสํงผลโดยตรงตํอ
ความสําเร็จหรือความล๎มเหลวในการดําเนินงานขององค์กร ดังนั้นจึงไมํใชํเรื่องแปลกหากองค์กรตํางๆ 
ยอมเสียทั้งเวลาและเงินไปกับขั้นตอนการคัดเลือก แตํในปัจจุบันหลายๆองค์กรยังประสบปัญหา  
ความล๎มเหลวในกระบวนการคัดเลือก เนื่องจากฝุายทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรขาดความเชี่ยวชาญ
รวมถึงไมํมีเกณฑ์ในคัดเลือกผู๎สมัครอยํางชัดเจน ท๎ายที่สุดจึงนําไปสูํความผิดพลาดในการรับบุคลากร
เข๎ามาทํางาน โดยความผิดพลาดที่เกิดขึ้นสามารถแบํงได๎ 2 กรณี ได๎แกํ 1) การตัดสินใจปฏิเสธที่
ผิดพลาด (Reject Error) หมายถึง การปฏิเสธรับผู๎สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่องค์กรต๎องการทําให๎
องค์กรต๎องพลาดโอกาสในการได๎บุคลากรที่ดีมารํวมงาน และ 2) การตัดสินใจรับที่ผิดพลาด (Accept 
Error) หมายถึง การตัดสินใจรับผู๎สมัครที่ไมํมีความรู๎ หรือความสามารถในตําแหนํงงานที่องค์กร
ต๎องการเข๎ามาเป็นบุคลากร ซึ่งบุคลากรเหลํานี้นอกจากจะไมํสามารถปฏิบัติงานได๎ตามที่องค์กร
ต๎องการแล๎ว อาจทําให๎องค์กรต๎องเสียเวลาในการฝึกอบรมและสอนงาน แตํสุดท๎ายบุคลากรเหลํานี้
อาจไมํผํานการทดลองงานและต๎องเลิกจ๎างในที่สุด ความผิดพลาดของการคัดเลือกใน 2 กรณีที่กลําว
มาข๎างต๎น ไมํวําจะเป็นการตัดสินใจปฏิเสธที่ผิดพลาดหรือการตัดสินใจรับที่ผิดพลาดเชื่อวํามีสาเหตุ
หลัก 4 ประการ (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2550) ดังนี้           

1. การเชื่อข๎อมูลของผู๎สมัครมากเกินไป ปัจจุบันความกดดันในการทํางานที่สูงขึ้น สํงผลให๎
คนบางกลุํมที่ไมํสามารถทนตํอความกดดันนั้นได๎ มักจะมองหางานใหมํๆเพ่ือหวังที่จะได๎เงินเดือนที่
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สูงขึ้นหรือได๎พบกับองค์กรที่ดีกวําเดิม โดยผู๎สมัครเหลํานี้จะปรับแตํงคุณสมบัติและประวัติการทํางาน
ของตนเองให๎สอดคล๎องกับตําแหนํงงานที่กําลังเปิดรับสมัครเพ่ือให๎ได๎งานนั้น ทั้งที่คุณสมบัติที่แท๎จริง
อาจมีเพียง 50 เปอร์เซ็นต์ ผู๎สมัครเหลํานี้จะมีประสบการณ์ในการเปลี่ยนงานบํอยจึงมีทักษะใน     
การตอบคําถามและนําเสนอตัวเองได๎เป็นอยํางดี หากผู๎สัมภาษณ์ไมํมีเกณฑ์หรือมาตรฐานในการ
ประเมินผู๎สมัครที่ชัดเจน ยํอมสํงผลให๎ตัดสินใจรับผู๎สมัครจากข๎อมูลที่ไมํชัดเจนเหลํานั้นได๎  

2. ความเชื่อถือบุคคลอ๎างอิงมากเกินไป เนื่องจากการตรวจสอบบุคคลอ๎างอิงถือเป็นขั้นตอน
ที่แสดงให๎เห็นถึงแนวโน๎มขององค์กรที่จะรับผู๎สมัครรายนั้นแล๎ว ดังนั้นองค์กรตํางๆ จึงคาดหวังที่จะ
ได๎รับข๎อมูลด๎านบวกของผู๎สมัครจากบุคคลอ๎างอิงและพร๎อมที่จะเชื่อในข๎อมูลเหลํานั้นทันที โดยลืมไป
วําบุคคลอ๎างอิงสํวนใหญํเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู๎สมัครและด๎วยความสัมพันธ์ที่ดีระหวําง
กันอาจสํงผลให๎บุคคลอ๎างอิงไมํกล๎าที่จะให๎ข๎อมูลในด๎านลบของผู๎สมัคร  

3. การสัมภาษณ์แบบไมํมีโครงสร๎างคําถาม ถือเป็นรูปแบบการคัดเลือกบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพต่ําที่สุด เนื่องจากผู๎สัมภาษณ์จะใช๎วิธีสนทนากับผู๎สมัครไปเรื่อยๆ และจะใช๎เกณฑ์
ความชอบหรือความประทับใจสํวนตัวในการรับผู๎สมัครเข๎ามารํวมงาน  

4. การละเลยปัจจัยด๎านความสําเร็จของผลงานและสมรรถนะที่สําคัญ เนื่องจากในอดีต
องค์กรตํางๆ มักพิจารณารับบุคลากรจากคุณสมบัติที่เรียกวํา Hard Data ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เห็นได๎
งําย เชํน ระดับการศึกษา ประสบการณ์ หรือความมีชื่อเสียงขององค์กรเดิมของผู๎สมัครมากกวําที่จะ
พิจารณาข๎อมูลที่แสดงให๎เห็นถึงความสําเร็จของงานและความสามารถอ่ืนๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหนํง
งานที่กําลังเปิดรับสมัคร  

ดังนั้นเพ่ือปูองกันความล๎มเหลวที่จะเกิดขึ้น หลายๆองค์กรจึงได๎ตระหนักถึงความสําคัญของ
การนําสมรรถนะเข๎ามาประยุกต์ใช๎ในการคัดเลือกบุคลากร เนื่องจากการใช๎สมรรถนะในขั้นตอนการ
คัดเลือกจะกํอให๎เกิดประโยชน์ด๎านตํางๆ ไมํเพียงแตํจะใช๎เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการคัดเลือกใบสมัคร
แล๎ว แตํยังนํามาสร๎างเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจคัดเลือกผู๎สมัคร เชํน การใช๎ทําแบบทดสอบ
หรือแบบสัมภาษณ์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะชํวยให๎องค์กรได๎รับบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็น
กําลังสําคัญในการพาองค์กรไปสูํเปูาหมายที่วางไว๎ (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2549) 
 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับการคัดเลือกตามแนวสมรรถนะ 
 

การคัดเลือกตามแนวสมรรถนะ (Competency-Based Selection) หมายถึง การเลือก
บุคลากรที่มีความสามารถตามที่ระบุในคุณสมบัติเฉพาะที่สะท๎อนให๎เห็นถึงความรู๎ (Knowledge)  
ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะสํวนบุคคล (Attributes) ที่จะสํงผลตํอผลการปฏิบัติงานได๎ตามเกณฑ์
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มาตรฐานหรือสูงกวํา ในขั้นแรกองค์กรต๎องกําหนดสมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ (Functional 
Competency) ของตําแหนํงงานตํางๆ ภายในองค์กรกํอนที่จะเริ่มการคัดเลือก โดยทั่วไปสมรรถนะ
ตามบทบาทหน๎าที่มักจะถูกกําหนดให๎สอดคล๎องกับสมรรถนะหลักขององค์กรเพ่ือสนับสนุนให๎ผล   
การดําเนินงานบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว๎ ทั้งนี้สมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่จะถูกกําหนดขึ้นมาจาก
ขอบเขตหน๎าที่และลักษณะงานที่ต๎องปฏิบัติ เรียกวํา “Job Description” ซึ่ง Job Description นี้ 
จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการชํวยกําหนดพฤติกรรมในอนาคตของผู๎สมัคร สําหรับสมรรถนะที่กําหนด
ขึ้นสามารถแบํงออกได๎ 2 กลุํม ได๎แกํ กลุํมที่ 1 สมรรถนะที่เน๎นความรู๎ ทักษะ หรือเทคนิคที่จําเป็นตํอ
การปฏิบัติงาน เชํน บุคลากรหัวหน๎าฝุายการตลาดต๎องมีความรู๎เกี่ยวกับสินค๎าทั้งของตนเองและคูํแขํง 
มีความสามารถในการวิเคราะห์และวางแผนทางการตลาด การคิดเชิงกลยุทธ์ การแก๎ไขปัญหา      
การตัดสินใจ และความเป็นผู๎นํา เป็นต๎น กลุํมที่ 2 สมรรถนะที่เกี่ยวกับบุคลิกลักษณะ เชํน การแสดง
ทัศนคติ นิสัยใจคอ และกระบวนการคิดที่เป็นระบบ ซึ่งหากฝุายทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรสามารถ
คัดเลือกบุคลากรที่มีสมรรถนะในสํวนนี้ได๎จะชํวยสํงเสริมและสนับสนุนให๎ผลงานโดยรวมขององค์กร
ออกมาดีเกินมาตรฐานที่กําหนด  

การจัดทํา Job Description ไมํมีแบบแผนตายตัวขึ้นอยูํกับแตํละองค์กรที่จะออกแบบหรือ
กําหนดขึ้นมาตามเนื้องานที่มอบหมายให๎บุคลากรในตําแหนํงงานนั้นๆ แตํ เนื่องจาก Job 
Description เป็นสิ่งที่บรรยายถึงลักษณะงานทั้งหมด ดังนั้นการเขียน Job Description จึงต๎อง
อธิบายถึงรายละเอียดในสํวนตํางๆ อยํางชัดเจนและสมบูรณ์มากที่สุด ได๎แกํ 1) ชื่อตําแหนํงและข๎อมูล
ทั่วไปเก่ียวกับตําแหนํงงาน ประกอบด๎วย ชื่อตําแหนํง หนํวยงานที่สังกัด (แผนก/ฝุาย) ระดับตําแหนํง
งาน ผู๎บังคับบัญชาโดยตรงหรือผู๎ใต๎บังคับบัญชา 2) วัตถุประสงค์ของตําแหนํงงาน อธิบายถึงตําแหนํง
งานวําจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือวัตถุประสงค์อะไร เพราะเหตุใดจึงควรมีตําแหนํงงานนี้ ควรมีความยาวไมํเกิน 
3-4 บรรทัด 3) หน๎าที่และความรับผิดชอบหลัก ประกอบด๎วย หน๎าที่หลักและกิจกรรมของงาน 
เปูาหมายในการทํางาน ความยากงําย ความเสี่ ยง ข๎อควรระวัง รวมถึงขอบเขตงานของ
ผู๎ใต๎บังคับบัญชา 4) ความรับผิดชอบตํอบริษัททั้งในสํวนของทรัพย์สิน งบประมาณ และอํานาจใน 
การอนุมัติ โดยสํวนใหญํจะเป็นการระบุในตําแหนํงงานของบุคลากรระดับบริหารจัดการ 5) การติดตํอ
กับหนํวยงานอื่น ประกอบด๎วย ชื่อหนํวยงานที่ต๎องติดตํอประสานงานทั้งภายในและภายนอก รวมถึง
ความถี่ในการติดตํอโดยเฉลี่ย 6) คุณสมบัติขั้นต่ําของตําแหนํงงาน ประกอบด๎วย คุณสมบัติทางการ
ศึกษา ประสบการณ์ และความสามารถทั่วไป เชํน ความสามารถด๎านภาษา ความสามารถทาง
คอมพิวเตอร์ ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ เป็นต๎น 7) ความสามารถประจําตําแหนํง 
ประกอบด๎วย ความรู๎ ทักษะ และคุณลักษณะของผู๎ปฏิบัติงานในตําแหนํง และสุดท๎าย 8) คุณสมบัติ
อ่ืนๆ ที่องค์กรเห็นจําเป็นตํอการปฏิบัติงาน (ไอ เอ็ม บุ๏คส์, 2551 อ๎างถึงใน มาดารัตน์ สุขสงํา, 2554) 
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สําหรับการนําสมรรถนะมาประยุกต์ใช๎ในการคัดเลือกบุคลากรกํอให๎เกิดประโยชน์ใน   
หลายๆ ด๎าน ได๎แกํ 1) สมรรถนะเป็นเครื่องมือชํวยเพ่ิมความแมํนยําในการประเมินความเหมาะสม
และศักยภาพของผู๎ปฏิบัติงานที่มีตํองานที่ได๎รับมอบหมาย 2) สมรรถนะชํวยแสดงให๎เห็นถึง      
ความสอดคล๎องระหวํางทักษะและความสนใจของผู๎ปฏิบัติงานกับสิ่งที่แตํละตําแหนํงงานต๎องการ
อยํางชัดเจน 3) สมรรถนะชํวยให๎ผู๎สัมภาษณ์ประเมินผู๎สมัครและตัดสินใจวําจ๎างได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 4) สมรรถนะสามารถนํามาสร๎างเป็นเครื่องมือในคัดเลือก เชํน ใบสมัคร แบบสัมภาษณ์ 
แบบทดสอบ และแบบประเมินการสัมภาษณ์ และ 5) แผนการพัฒนาที่เกี่ยวข๎องกับการคัดเลือก
บุคลากรสามารถจัดทําได๎ตรงตามความต๎องการที่แท๎จริง (Wood and Payne, 1998) 

ถึงแม๎การคัดเลือกตามแนวทางสมรรถนะจะกํอให๎เกิดประโยชน์แกํองค์กร แตํองค์กรบางแหํง
ยังต๎องประสบกับปัญหาการนําสมรรถนะไปประยุกต์ใช๎ เนื่องจากองค์กรเหลํานั้นไมํมีการกําหนด
ภารกิจหรือหน๎าที่รับผิดชอบหลักที่ชัดเจนหรือผู๎เขียนสมรรถนะอาจคิดขึ้นจากความคาดหวังโดยที่ไมํ
กําหนดขึ้นจากลักษณะงานที่ปฏิบัติจริง รวมถึงบางครั้งอาจไปลอกเลียนแบบขององค์กรอ่ืนมา จึงทํา
ให๎เกิดความล๎มเหลวในการนําสมรรถนะมาใช๎งาน ดังนั้นการกําหนดสมรรถนะที่ดีควรกําหนดขึ้นมา
จากความรํวมมือของบุคลากร ตัวแทนจากฝุายทรัพยากรมนุษย์และผู๎บริหารระดับสูง โดย
ผู๎ปฏิบัติงานและหัวหน๎างานอาจรํวมกันเขียน Job Description ขึ้นมา จากนั้นวิเคราะห์ถึงสมรรถนะ
ตามบทบาทหน๎าที่วําต๎องประกอบไปด๎วยความรู๎ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะสํวน
บุคคล (Attributes) อยํางไรบ๎าง จึงจะชํวยให๎การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ตัวแทนจาก
ฝุายทรัพยากรมนุษย์อาจจัดเตรียมนิยามความสามารถไว๎ลํวงหน๎าและสํงมอบให๎ผู๎บริหารตรวจสอบ
รวมถึงอนุมัติตํอไป สมรรถนะแตํละตําแหนํงงานจะมีจํานวนเทําใดข้ึนอยูํกับดุลยพินิจขององค์กร แตํที่
สําคัญต๎องสามารถวิเคราะห์และกําหนดคุณลักษณะความสามารถตามกิจกรรมงานหลักให๎ครบถ๎วน 
และนําไปประยุกต์ใช๎ให๎เหมาะสมกับการคัดเลือกขององค์กรตํอไป (ไอ เอ็ม บุ๏คส์ , 2551 อ๎างถึงใน 
มาดารัตน์ สุขสงํา, 2554) 

ภายหลังจากที่องค์กรได๎กําหนดสมรรถนะที่จําเป็นครบทั้งในสํวนของสมรรถนะหลัก (Core 
Competency) และสมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ (Functional Competency) เป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว 
ขั้นตอนถัดไปเป็นการนําสมรรถนะมาสร๎างเครื่องมือในการคัดเลือกผู๎สมัคร โดยสุกัญญา รัศมีธรรม
โชติ (2550) ได๎กลําวถึงวิธีการนําสมรรถนะมาสร๎างเป็นเครื่องมือในการคัดเลือกผู๎สมัคร โดยแบํง
เครื่องมือออกเป็น 2 ประเภท ได๎แกํ 1) แบบทดสอบความสามารถ (Test) ซึ่งแบํงเป็น Application 
Form และ Biographical Data และ 2)  แบบสัมภาษณ์ที่มี โครงสร๎างคําถาม ( Structured 
Interview) ซึ่งสามารถแบํงตามประเภทของข๎อมูลได๎ 4 ประเภท คือ (1) Biographical Interview 
(2) Trait Interview (3) Situational Interview หรือ Forward Looking Interview และ (4) 
Behavioral Event Interview (BEI) ดังภาพที่ 2.4 ตํอไปนี้ 
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ภาพที่ 2.4 การนําสมรรถนะมาสร๎างเครื่องมือในการคัดเลือก 
แหล่งที่มา: สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2550 
 

การคัดเลือกบุคลากรให๎เหมาะสมกับองค์กร สามารถทําได๎หลายวิธีทั้งการทําแบบทดสอบ
หรือการสัมภาษณ์ดังที่กลําวมาข๎างต๎น แตํจากผลการศึกษาในปี 1997 Employee Development 
Bulletin ได๎กลําวถึงวิธีการคัดเลือกบุคลากรที่ถูกใช๎กันมากที่สุดในองค์กรถึงร๎อยละ 95 คือ “การ
สัมภาษณ์” เนื่องจากการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีทั้งการรับและสํงข๎อมูลกันระหวํางผู๎
สัมภาษณ์และผู๎ให๎สัมภาษณ์ แตํในปัจจุบันการสัมภาษณ์สํวนใหญํจะเป็นการสัมภาษณ์ที่ใช๎คําถาม
เกี่ยวกับประวัติการศึกษาหรือภูมิหลังการทํางานเดิมของผู๎สมัคร ซึ่งการสัมภาษณ์ในลั กษณะนี้ไมํ
สามารถชํวยให๎องค์กรได๎รับบุคลากรที่ดีและมีคุณภาพได๎ ดังนั้นองค์กรตํางๆจึงต๎องนําสมรรถนะมา
ประยุกต์ใช๎กับการสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาคัดเลือกผู๎สมัครที่คุณสมบัติเหมาะสม เพราะการตั้งคําถาม
สัมภาษณ์ตามสมรรถนะบุคลากรในตําแหนํงงาน พบวํา จะมีความถูกต๎องในการคัดเลือกบุคลากรได๎
ถึงร๎อยละ 75 (Davila and Kursmark, 2005) 

แบบทดสอบความสามารถ (Test) 

การน า Competency มาสร้างเคร่ืองมือในการคัดเลือกบุคลากร 

Competency Based 
Application Form 

Competency Based 
Biographical Data 

แบบสัมภาษณ์ที่มโีครงสร๎างคําถาม  
ตามแนวสมรรถนะ 

(Competency-Based Interview) 
 

Biographical Interview 

Trait Interview 

Situational Interview 

Behavioral-Based Interview 
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การสัมภาษณ์ ( Interview) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได๎ให๎
ความหมายของคําวําสัมภาษณ์ไว๎ 2 ลักษณะ หากใช๎เป็นคํากิริยา สัมภาษณ์ หมายถึง สนทนา หรือ
สอบถามเพ่ือนําเรื่องราวไปเผยแพรํทางหนังสือพิมพ์หรือวิทยุกระจายเสียง แตํหากใช๎เป็นคํานาม
สัมภาษณ์ หมายถึง การพบปะสนทนากันในลักษณะที่ฝุายหนึ่งต๎องการทราบเรื่องจากอีกฝุายหนึ่ง 
เพ่ือนําไปเผยแพรํเรียกวํา “ผู๎สัมภาษณ์” และอีกฝุายหนึ่งที่ต๎องการจะแถลงขําวแกํอีกฝุายหนึ่ง
เรียกวํา “ผู๎ให๎สัมภาษณ์”  

การสัมภาษณ์จะแบํงออกเป็น 3 ประเภท ได๎แกํ 1) การสัมภาษณ์แบบไมํมีโครงสร๎าง 
(Unstructured Interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่ไมํมีการกําหนดหัวข๎อ วัตถุประสงค์ หรือแนวทาง
การสัมภาษณ์ไว๎ลํวงหน๎า เป็นการเปิดโอกาสให๎ผู๎เข๎ารับการสัมภาษณ์สามารถให๎ข๎อมูลได๎อยําง    
อิสระ 2) การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร๎าง (Semi-Structured Interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่มี   
การกําหนดหัวข๎อการสัมภาษณ์ไว๎ลํวงหน๎า โดยจัดทําคูํมือการสัมภาษณ์ ( Interview Guide) ที่
ครอบคลุมข๎อมูลตํางๆ ที่ต๎องการประเมินและมีการชี้แจงกรรมการเกี่ยวกับการดําเนินการสัมภาษณ์ 
การสัมภาษณ์ในลักษณะนี้ผู๎สัมภาษณ์จะถามคําถามตามแนวคําถามที่จัดเตรียมไว๎หรืออาจถามคําถาม
อ่ืนที่เห็นสมควร ซึ่งขณะที่สัมภาษณ์จะต๎องจดบันทึกข๎อมูลตํางๆ ของผู๎เข๎ารับการสัมภาษณ์และ      
ผลการประเมินของผู๎เข๎ารับการสัมภาษณ์ไว๎ด๎วย และ 3) การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎าง (Structured 
Interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่มีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินการ หัวข๎อ และแนวทางการ
สัมภาษณ์ไว๎อยํางเป็นระบบ เริ่มตั้งแตํการวางแผนการดําเนินการในแตํละกิจกรรม การวิเคราะห์งาน 
การกําหนดคุณลักษณะหรือการสร๎างข๎อคําถามและแนวคําตอบ พร๎อมทั้งเกณฑ์ประเมินที่ใช๎ใน     
การตัดสินอยํางชัดเจน ดังนั้นการสัมภาษณ์ในลักษณะนี้จึงมีความนําเชื่อถือ เที่ยงตรง และได๎
มาตรฐานมากที่สุดเมื่อเทียบกับการสัมภาษณ์ประเภทอ่ืน (ชูชัย สมิทธิไกร, 2547; วีระวัฒน์ ปันนิตา
มัย, 2549; สํานักงานข๎าราชการพลเรือน (ก.พ.), 2553; สุนันทา เลาหนันทน์, 2542) 

สําหรับการสัมภาษณ์ตามแนวสมรรถนะจะเป็นการใช๎สมรรถนะในการสร๎างแบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร๎างคําถาม (Structured Interview) เนื่องจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎างคําถาม 
ผู๎สมัครทุกคนจะถูกถามด๎วยคําถามเดียวกันทั้งหมด กํอให๎เกิดความเป็นธรรมแกํผู๎สมัครทุกราย 
รวมถึงชํวยลดอคติจากการสัมภาษณ์ได๎ การสัมภาษณ์ตามแนวสมรรถนะสามารถทําได๎ 4 วิธี ดังที่
กลําวไปกํอนหน๎านี้ คือ 1) Trait Interview เป็นการสัมภาษณ์ที่มุํงวัดคุณลักษณะสําคัญของผู๎สมัคร 
โดยเฉพาะความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ทั้งกระบวนการคิด ทัศนคติ และคํานิยมของผู๎สมัคร 2) 
Situation Interview เป็นการสัมภาษณ์ที่ใช๎วิธียกตัวอยํางเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในงานมาถาม
ผู๎สมัคร ซึ่งคําตอบของผู๎สมัครจะสะท๎อนให๎เห็นถึงวิธี การจัดการกับปัญหาในสถานการณ์ตํางๆ        
3 )  Biographical Interview เ ป็ น ก า ร สั มภ าษณ์ ที่ นํ า ขอมู ล จ ากแบบสอบถาม  Bio-Data 
(Biographical Data Interview) และข๎อมูลจากประวัติการทํางาน (Resume) ของผู๎สมัครมาตั้ง
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คําถาม ซึ่งคําตอบของผู๎สมัครจะสะท๎อนให๎เห็นถึงทัศนคติและคํานิยมของตัวผู๎สมัคร และ 4) 
Behavioral Event Interview (BEI) เป็นการสัมภาษณ์ที่โครงสร๎างคําถามถูกสร๎างขึ้นเพ่ือมุํงเน๎นให๎
ผู๎สมัครยกตัวอยําง “ความสําเร็จ” หรือ “ความล๎มเหลว” ในการทํางานของตนในอดีตที่ผํานมาเพ่ือ
แสดงให๎ผู๎สัมภาษณ์เห็นถึงความสามารถที่โดดเดํนในด๎านตํางๆ ที่จําเป็นตํอการทํางานของผู๎สมัคร ซึ่ง
ลักษณะคําถามของการสัมภาษณ์ประเภทนี้จะเรียกวํา “Behavioral-Based Questions” หรือ  
“Competency-Based Questions” (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2550)  

สําหรับนักวิชาการด๎านบริหารทรัพยากรมนุษย์จะนิยมนําแบบสัมภาษณ์ Competency- 
Based Questions มาใช๎เป็นเครื่องมือในการวัดสมรรถนะของบุคคล เนื่องจากแบบสัมภาษณ์จะมี
ความเที่ยงตรงและความแมํนยําสูง (Wood and Payne, 1998) โดยอาภรณ์ ภูํวิทยพันธุ์ (2553)       
ได๎กลําวถึงขั้นตอนในการกําหนดชุดคําถามสัมภาษณ์งานบนพ้ืนฐานสมรรถนะ โดยขั้นที่ 1กําหนด
สมรรถนะแตํละประเภท แตํละองค์กรจะต๎องกําหนดวําสมรรถนะที่จะนํามาใช๎นั้นวํามีกี่ประเภท และ
แตํละประเภทมีชื่อ รวมถึงคําจํากัดความของสมรรถนะอยํางไร จากนั้นจึงกําหนดสมรรถนะยํอยใน  
แตํละประเภทวําจะเป็นตัวใดบ๎าง โดยทั่วไปในหนึ่งตําแหนํงงานไมํควรเกินกวํา 10 -15 ตัว ขั้นที่ 2 
กําหนดความหมายของสมรรถนะ เมื่อกําหนดสมรรถนะของบุคลากรได๎แล๎ว ต๎องบอกได๎วําแตํละ
สมรรถนะที่กําหนดขึ้นมามีความหมายวําอยํางไรบ๎าง เพ่ือให๎บุคลากรในองค์กรทุกคนเกิดความเข๎าใจ
ที่ตรงกัน ขั้นที่ 3 กําหนดผลลัพธ์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะแตํละตัวจะต๎องมีผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมที่
แตกตํางกันไป โดยพฤติกรรมนั้นจะต๎องประเมินได๎จากการแสดงออกของบุคลากร เขียนสรุป
พฤติกรรมที่ต๎องการให๎บุคลากรแสดงออกตามสมรรถนะนั้น โดยขึ้นต๎นด๎วยคํากริยา และสุดท๎าย     
ขั้นที่ 4 กําหนดคําถามในการสัมภาษณ์งาน ภายหลังจากกําหนดผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมได๎แล๎ว ถัดมา
เป็นการกําหนดชุดคําถามตามผลลัพธ์ที่คาดหวังให๎บุคลากรแสดงออก โดยคําถามควรเป็นคําถาม
ปลายเปิด เพ่ือให๎ผู๎สมัครสามารถตอบคําถามได๎อยํางอิสระและจะชํวยให๎ผู๎สัมภาษณ์ได๎ข๎อมูลที่เป็น
ประโยชน์ตํอการพิจารณาคัดเลือก จากขั้นตอนในการกําหนดคําถามเพ่ือการสัมภาษณ์บนพ้ืนฐาน
สมรรถนะแสดงได๎ดังภาพที่ 2.5 ตํอไปนี้ 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.5 ขั้นตอนการกําหนดคําถามเพ่ือการสัมภาษณ์บนพ้ืนฐานสมรรถนะ 
แหล่งที่มา: อาภรณ์ ภูํวิทยพันธุ์, 2553 
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ตัวอยํางการกําหนดคําถามสัมภาษณ์งานบนพ้ืนฐานสมรรถนะ (Competency-Based 
Questions) แสดงได๎ดังตารางที่ 2.2 ตํอไปนี้  

ตารางท่ี 2.2 ตัวอยํางการกําหนดคําถามสัมภาษณ์งานบนพ้ืนฐานสมรรถนะ 
สมรรถนะ การใช๎อุปกรณ์หรือเครื่องมือ (Equipment Using) 

ความหมาย การจัดหาและเตรียมความพร๎อมของอุปกรณ์ / เครื่องมือประเภทตํางๆ ได๎ รวมถึงความสามารถ
ในการใช๎ บํารุงรักษา และแก๎ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได๎จากการใช๎อุปกรณ์หรือ เครื่องมือ
ประเภทตําง ๆ  

ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรม ชุดค าถาม 
สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการทํางาน
ตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 เทําที่ผํานมาคุณ คุณเคยลืมเตรียมอุปกรณ์หรือ
เครื่องมือเพื่อใช๎ในการประชุมหรือจัดกิจกรรมตํางๆ 
บ๎างหรือไมํ ขอให๎คุณยกตัวอยํางเหตุการณ์และแนว
ทางแก๎ไขปัญหาของคุณในครั้งนั้น 

 
ความเข๎าใจถึงวิธีการดูแลบํารุงรักษาอุปกรณ์หรือ
เครื่องมือตําง ๆ 

 ชํวยยกตัวอยํางอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่คุณใช๎งาน
เป็นประจําคุณมีวิธีการดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณ์
เหลํานั้นอยํางไร ขอให๎ยกตัวอยํางอุปกรณ์ที่สําคัญๆ 
มา 2 ช้ิน 

 

แหล่งที่มา: อาภรณ์ ภูํวิทยพันธุ์, 2551 
 

นอกจากวิธีการกําหนดชุดคําถามสัมภาษณ์งานบนพ้ืนฐานสมรรถนะข๎างต๎น อาภรณ์ ภูํวิทย
พันธุ์ (2553) ยังกลําวถึงแนวทางในการวิเคราะห์คําตอบของ Competency-Based Questions 
ด๎วย STAR Technique ซึ่งเชื่อวําเป็นเทคนิคที่จะชํวยวิเคราะห์คําตอบของ Competency Based 
Questions ได๎ดีที่สุด บางครั้งอาจเรียกชื่อยํอของเทคนิคนี้วํา SAR หรือ PAR Technique โดย STAR 
หรือ SAR ยํอมาจาก Situation หมายถึง สถานการณ์ เหตุการณ์ หรืองานที่เกี่ยวข๎อง Action
หมายถึง การกระทําทั้งทางบวกและทางลบ และ Result หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทํา 
โดยเทคนิค STAR จะเน๎นให๎ผู๎สมัครเลําตัวอยํางเหตุการณ์หรือพฤติกรรมการทํางานของตนให๎
ครอบคลุมทั้ง 3 องค์ประกอบดังตารางที่ 2.3 ตํอไปนี้ 
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ตารางท่ี 2.3 แนวทางในการวิเคราะห์คําตอบตามหลัก STAR Technique 

Situation หรือ Task 
การเลําถึงเหตุการณ์ สถานการณ์ ปัญหา หรืองานที่ผู๎สมัครต๎องการทําให๎สําเร็จ โดย
เหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้นอาจเป็นประสบการณ์ที่ผู๎สมัครเคยทํามาแล๎วก็ได๎ 

Action การอธิบายสิ่งที่ผู๎สมัครได๎ทําลงไปเพื่อให๎งานนั้นสําเร็จหรือเพื่อแก๎ไขปัญหานั้นๆ 

Results 
การอธิบายผลของการกระทํา วํามีอะไรเกิดขึ้นบ๎าง เหตุการณ์หรือ สถานการณ์นั้นจบลง
ได๎อยํางไร ผลของความสําเร็จนั้นคืออะไร และผู๎สมัครได๎เรียนรู๎อะไรจากเหตุการณ์นั้นๆ 

แหล่งที่มา: สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2550 
 

ตัวอยํางการวิเคราะห์คําตอบของผู๎สมัครด๎วย STAR Technique แสดงได๎ดังตารางที่ 2.4 ตํอไปนี้ 

ตารางท่ี 2.4 ตัวอยํางการวิเคราะห์คําตอบของผู๎สมัครด๎วย STAR Technique 
สมรรถนะ การให๎ความสําคัญกับลูกค๎า (Customer Focus) 
ค าถาม กรุณาเลําถึงเหตุการณ์ที่คุณเคยเข๎าไปชํวยเหลือลูกค๎าแก๎ไขปัญหาที่ลูกค๎าไมํพึงพอใจและ

ผลลัพธ์ที่ทําให๎คุณภาคภูมิใจในการแก๎ปัญหา 
ค าตอบ Situation: ฉันได๎พบลูกค๎าคนหนึ่งที่ไมํต๎องการฟังคําอธิบายใดๆ ของฉันเกี่ยวกับคุณสมบัติของ

สินค๎าท่ีฉันเสนอขาย เพราะกํอนหน๎านี้มีความไมํพอใจตํอบริษัท 
Action: ฉันรับฟังเรื่องที่เธอร๎องทุกข์ ด๎วยการปลํอยให๎เธออธิบายและตํอวําบริษัทในเรื่องตํางๆ
จนเธอพอใจ จากน้ันฉันจึงเริ่มพยายามอธิบายวําฉันจะจัดการเรื่องดังกลําวให๎ดีที่สุด และวิธีการ
ของฉันจะไมํเหมือนพนักงานอื่นๆที่เธอเคยประสบและผิดหวังมาแล๎ว ฉันพยายามสร๎างความ
มั่นใจให๎เธอด๎วยการยืนยันวํา ฉันจะให๎การบริการที่ดีท่ีสุดแกํเธอ 
Result: ผลสุดท๎ายเธอยอมซื้อสินค๎าที่ฉันเสนอขาย อีกทั้งยังขอบคุณที่ฉันได๎พยายามดูแลเธอ
อยํางดี ปัจจุบันลูกค๎ารายนี้เป็นลูกค๎าที่ดีที่สุดรายหนึ่งของฉัน 

แหล่งที่มา: สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2550 
 

สําหรับองค์กรที่ใช๎คําถามแบบ Competency-Based Questions ในการสัมภาษณ์งานและ    
ใช๎การวิเคราะห์คําตอบด๎วย STAR Technique องค์กรจะต๎องฝึกฝนฝุายทรัพยากรมนุษย์ของตนให๎
เข๎าใจเทคนิค STAR Technique เป็นอยํางดี เนื่องจากผู๎สัมภาษณ์จะต๎องจับประเด็นให๎ได๎วําผู๎สมัคร
ตอบคําถามได๎ครบถ๎วนทั้ง 3 องค์ประกอบตามหลักเทคนิค STAR หรือไมํ หากคําตอบที่ได๎ยังไมํ
สมบูรณ์ ผู๎สัมภาษณ์จะต๎องถามคําถามอ่ืนแกํผู๎สมัครเพ่ือให๎ผู๎สมัครตอบคําถามตามที่ต๎องการได๎   
อยํางครบถ๎วนมากท่ีสุด (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2550) 
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อยํางไรก็ตาม การใช๎แบบสัมภาษณ์ Competency Based Questions จะเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดยังขึ้นอยูํกับการใช๎ในชํวงเวลาที่เหมาะสมด๎วยเชํนกัน โดย Arthur (1998 อ๎างถึงใน มาดารัตน์ 
สุขสงํา, 2554) ได๎แบํงชํวงเวลาในการสัมภาษณ์ออกเป็น 5 ชํวงเวลา ดังนี้ 

1. ชํวงสร๎างความคุ๎นเคย ผู๎สัมภาษณ์จะทําความคุ๎นเคยกับผู๎สมัครเพ่ือให๎ผู๎สมัครรู๎สึกผํอน
คลายมากขึ้น ชํวงเวลานี้จะไมํมีการถามคําถามเกี่ยวกับงาน ดังนั้นหากใช๎ Competency Based 
Questions ในชํวงเวลานี้จึงไมํเกิดประโยชน์ใดๆ  

2. ชํวงการแนะนําตนเอง เป็นชํวงที่ผู๎สัมภาษณ์จะให๎ผู๎สมัครเลําถึงหัวข๎อทั่วไป ซึ่งคําถามที่    
ผู๎สัมภาษณ์ใช๎จะเป็นคําถามกว๎างๆ เพ่ือสอบถามข๎อมูลเพ่ิมเติมจากผู๎สมัคร หากผู๎สัมภาษณ์ต๎องการ
ประเมินถึงทักษะในการใช๎คําพูดและความคิดที่เป็นระบบของผู๎สมัครโดยการใช๎ Competency 
Based Questions จะเกิดประสิทธิภาพต่ํา  

3. ชํวงการสัมภาษณ์หลัก ชํวงนี้ผู๎สัมภาษณ์จะเก็บข๎อมูลเกี่ยวกับทักษะทางด๎านเทคนิคในงาน
ตํางๆ ทั้งความรู๎ ทักษะ และคุณลักษณะสํวนบุคคลของผู๎สมัคร ซึ่งเป็นชํวงเวลาที่จะทดสอบผลการ
ปฏิบัติงานที่ผํานมา รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานในอนาคต โดยผู๎สัมภาษณ์สามารถนําข๎อมูลที่ได๎
จากชํวงเวลานี้ไปใช๎ในการตัดสินใจวําจ๎าง ดังนั้นการใช๎ Competency Based Questions ในชํวง
เวลานี้จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

4. ชํวงการยืนยัน ผู๎สัมภาษณ์จะใช๎ชํวงเวลานี้ในการตรวจสอบข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับ Job-
Specific Competency ที่พวกเขาได๎รับมาจากผู๎สมัครในชํวงการสัมภาษณ์หลัก โดยคําถามจะ
เกี่ยวกับประสบการณ์ทํางานหรือการศึกษาที่ผู๎สมัครได๎กลําวถึงในชํวงการสัมภาษณ์หลักเทํานั้น 
ดังนั้นการใช๎ Competency Based Questions ในชํวงเวลานี้จะเกิดประสิทธิภาพต่ํา  

5. ชํวงปิดการสัมภาษณ์ เป็นชํวงเวลาที่ผู๎สัมภาษณ์จะทําการตรวจสอบวําได๎สอบถามผู๎สมัคร
ครอบคลุมสมรรถนะทั้งหมดแล๎วหรือไมํและเป็นชํวงเวลาสุดท๎ายที่ผู๎สมัครจะสามารถให๎ข๎อมูลที่มี
ประโยชน์ตํอตนเองและแกํผู๎สัมภาษณ์ ดังนั้นการใช๎ Competency Based Questions ในชํวงเวลานี้
จะเกิดประสิทธิภาพสูง  

จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคัดเลือกตามแนวสมรรถนะข๎างต๎น จะถูกนําไปประยุกต์ใช๎
ในการวิเคราะห์ข๎อมูลเพ่ือเสนอแนวทางการใช๎สมรรถนะในการคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎า
สําหรับโรงแรม 3 ดาว ในบทที่ 5 ตํอไป 
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2.5 มาตรฐานและโครงสร้างโรงแรม 
 

การศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานและโครงสร๎างโรงแรม ผู๎วิจัยได๎ศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข๎อง 
ได๎แกํ 2.5.1 มาตรฐานโรงแรม 2.5.2 โครงสร๎างการบริหารโรงแรม และ 2.5.3 แผนกบริการสํวนหน๎า 
ดังนี้ 
 

“โรงแรม” ตามความหมายของพระราชบัญญัติโรงแรมพุทธศักราช 2478 ในมาตรา 3 
หมายถึง สถานที่ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให๎บริการแกํคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนที่ต๎องการที่พักชั่วคราว โดยมี
คําตอบแทน ทั้งนี้ไมํรวมถึงสถานที่พักซึ่งดําเนินการโดยสํวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หรือ
หนํวยงานอ่ืนของรัฐ รวมถึงสถานที่พักที่คิดคําบริการเป็นรายเดือนขึ้นไปและสถานที่ พักอ่ืนๆ ตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2547) 

 
2.5.1 มาตรฐานโรงแรม 
มาตรฐานโรงแรมไทย ทางสมาคมโรงแรมไทย การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย และสมาคม

ไทยธุรกิจการทํองเที่ยว (2545) ได๎จัดระดับมาตรฐานโรงแรมไทยโดยใช๎สัญลักษณ์รูปดาวห๎าแฉกเป็น
สื่อสากลในการบอกระดับมาตรฐานของแตํละโรงแรม โดยเรียงลําดับตามจํานวนสัญลักษณ์รูปดาว
จากน๎อยไปหามาก ซึ่งหมายถึงยิ่งโรงแรมมีจํานวนสัญลักษณ์รูปดาวมากเทําใด โรงแรมจะได๎มาตรฐาน
และมีคุณภาพในการให๎บริการมากขึ้นเทํานั้น การแบํงระดับมาตรฐานโรงแรมแบํงออกเป็น 5 ระดับ 
ดังนี้ 

ก. รูปดาวห๎าแฉกหนึ่งดวง  หมายถึง  โรงแรมมาตรฐานหนึ่งดาว 
ข. รูปดาวห๎าแฉกสองดวง หมายถึง  โรงแรมมาตรฐานสองดาว 
ค. รูปดาวห๎าแฉกสามดวง หมายถึง  โรงแรมมาตรฐานสามดาว 
ง. รูปดาวห๎าแฉกสี่ดวง หมายถึง  โรงแรมมาตรฐานสี่ดาว 
จ. รูปดาวห๎าแฉกห๎าดวง หมายถึง  โรงแรมมาตรฐานห๎าดาว 

นอกจากนี้มูลนิธิพัฒนามาตรฐานและบุคลาการในอุตสาหกรรมบริการและการทํองเที่ยว    
อันเป็นองค์กรความรํวมมือระหวํางการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (ททท.) สมาคมโรงแรมไทย (THA) 
และสมาคมไทยธุรกิจการทํองเที่ยว (ATTA) ยังได๎กําหนดมาตรฐานโรงแรมในแตํละดาววําต๎องผําน
ตัวชี้วัดและเกณฑ์ในเรื่องใดบ๎างที่นอกเหนือไปจากความสะอาดและความปลอดภัยที่ โรงแรมใน      
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ทุกระดับจําเป็นต๎องมีอยูํแล๎ว ซึ่งสํวนใหญํเป็นเรื่องการมีสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานทั่วไป (อ๎างถึง
ใน ทิพย์วิมล เมืองเกิด, 2555) ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 

มาตรฐานโรงแรม 1 ดาว เป็นโรงแรมที่เน๎นสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานทั่วไป เชํน 
ห๎องพักขนาดไมํเล็กกวํา 10 ตารางเมตร พร๎อมเตียงนอนขนาด 3 ฟุต ภายในห๎องประกอบไปด๎วย
กระจกแตํงหน๎า ชุดโต๏ะ-เก๎าอ้ี และถังขยะ รวมถึงมีผ๎าเช็ดตัวและกระดาษชําระไว๎บริการภายใน
ห๎องน้ํา เป็นต๎น 

มาตรฐานโรงแรม 2 ดาว เป็นโรงแรมที่มีเฟอร์นิเจอร์ตกแตํงภายในโรงแรม และมีสิ่งอํานวย
ความสะดวก เชํน ขนาดของห๎องพักไมํเล็กกวํา 14 ตารางเมตร พร๎อมเตียงนอนขนาด 3 ฟุต ประตู
ห๎องต๎องมีตาแมวและติดโซํคล๎องประตู ภายในห๎องประกอบไปด๎วย โทรทัศน์ขนาด 14 นิ้วขึ้นไป 
โทรศัพท์ติดตํอภายใน กระจกแตํงหน๎า ชุดโต๏ะ-เก๎าอ้ี ถังขยะ มีบริการน้ําดื่ม รวมถึงมีบริการห๎องน้ํา
แบบชักโครก พร๎อมด๎วยผ๎าเช็ดตัว และกระดาษชําระภายในห๎องน้ํา เป็นต๎น 

มาตรฐานโรงแรม 3 ดาว เป็นโรงแรมที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกปานกลาง เชํน ห๎องพัก
ขนาดไมํเล็กกวํา 18 ตารางเมตร ภายในห๎องพักมีโทรทัศน์ขนาด 14 นิ้วขึ้นไป พร๎อมรีโมทคอนโทรล 
ตู๎เสื้อผ๎า เครื่องเขียนและมีไฟที่หัวเตียงนอน มีบริการห๎องน้ําที่มีอํางอาบน้ําและระบบน้ําร๎อน–น้ําเย็น 
อุปกรณ์อาบน้ํา เชํน หมวกอาบน้ํา สบูํ แก๎ว ผ๎าเช็ดหน๎า ผ๎าเช็ดเท๎า ถุงใสํผ๎าอนามัย นอกจากนี้     
ทางโรงแรมอาจมีบริการอ่ืนๆ เชํน รูมเซอร์วิส คอฟฟ่ีช็อป ห๎องประชุมพร๎อมอุปกรณ์ที่จําเป็น 
Business Center ห๎องน้ําสาธารณะและห๎องน้ําคนพิการ เป็นต๎น 
 มาตรฐานโรงแรม 4 ดาว เป็นโรงแรมที่มีการตกแตํงอยํางสวยงามพร๎อมทั้งการบริการ    
และสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานตํางๆ เชํน ขนาดของห๎องพักไมํเล็กกวํา 24 ตารางเมตร พร๎อมด๎วย
เตียงนอนขนาดไมํเล็กกวํา 3.5 ฟุต มีบริการโทรทัศน์ขนาด 20 นิ้วขึ้นไปและมีรายการให๎ชมมากกวํา        
8 ชํองรายการ โทรศัพท์ที่สามารถโทรทางไกลและตํางประเทศได๎โดยตรง มีบริการตู๎เย็น กาต๎มน้ํา
ร๎อนพร๎อมกาแฟและชา ชุดขัดรองเท๎า ถุงซักผ๎า เสื้อคลุมอาบน้ํา รองเท๎าแตะ ภายในห๎องน้ํามีอุปกรณ์
อาบน้ําที่ครบถ๎วนโดยเพ่ิมเติมจากโรงแรม 3 ดาว ได๎แกํ Foam Bath แชมพู ผ๎าเช็ดมือ Sewing Kit 
ไดร์เปุาผม ปลั๊กไฟสําหรับโกนหนวด เป็นต๎น นอกจากนี้โรงแรมต๎องมีห๎องชุดให๎บริการอยํางน๎อย      
2 แบบ มีห๎องอาหาร ห๎องออกกําลังกายที่มีอุปกรณ์มากกวํา 5 ชนิด ห๎องอบไอน้ํา ห๎องนวด สระวําย
น้ํา Business Center ห๎องประชุมใหญํและห๎องประชุมยํอยอีกไมํน๎อยกวํา 2 ห๎อง รวมถึงมีระบบ  
การตรวจเช็คและอุปกรณ์ด๎านความปลอดภัย 

มาตรฐานโรงแรม 5 ดาว เป็นโรงแรมที่มีการตกแตํงอยํางสวยงามทั้งภายในและภายนอก
โรงแรม เพียบพร๎อมด๎วยสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานและการบริการที่ได๎มาตรฐานและมีคุณภาพ 
รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช๎ตํางๆ ได๎รับการดูแลรักษาให๎อยูํในสภาพดี มีห๎องพักขนาดมาตรฐานกว๎างกวํา 
30 ตารางเมตร พร๎อมด๎วยเตียงนอนขนาดไมํน๎อยกวํา 4 ฟุต มีบริการโทรทัศน์ขนาด 20 นิ้วขึ้นไป  
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และมีรายการให๎ชมมากกวํา 12 ชํองรายการ มีอุปกรณ์การติดตํอสื่อสารที่ครบครัน บริการตู๎เย็น มินิ
บาร์ บริการห๎องน้ําขนาดใหญํ สุขภัณฑ์มีความสะอาดและสวยงาม อุปกรณ์อาบน้ําที่ครบถ๎วน พร๎อม
เครื่องชั่งน้ําหนักและโทรศัพท์ที่พํวงอยูํภายใน นอกจากนี้โรงแรมต๎องมีห๎องชุดให๎ เลือกพักอยํางน๎อย   
3 แบบ มีบริการห๎องอาหารไทยและนานาชาติ ห๎องออกกําลังกายที่มีอุปกรณ์มากกวํา 7 ชนิด ห๎องอบ
ไอน้ํา ห๎องนวด สระวํายน้ํา ห๎องประชุมใหญํพร๎อมด๎วยอุปกรณ์ ห๎องประชุมเล็กไมํน๎อยกวํา 4 ห๎อง 
และมีระบบการตรวจเช็คความปลอดภัยและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย 
 จากมาตรฐานโรงแรมระดับดาวตํางๆ ที่ทางมูลนิธิพัฒนามาตรฐานและบุคลาการใน
อุตสาหกรรมบริการและการทํองเที่ยวได๎กําหนดขึ้น โดยเฉพาะในสํวนของมาตรฐานโรงแรม 3 ดาว 
จะถูกนําไปใช๎เป็นเกณฑ์พิจารณาเลือกโรงแรม 3 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือใช๎ในการเก็บ
รวบรวมข๎อมูลสําหรับการศึกษาครั้งนี้ 
 

2.5.2 โครงสร้างการบริหารโรงแรม   
การจัดโครงสร๎างการบริหารโรงแรม โดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพ่ือแบํงหน๎าที่ความรับผิดชอบ

และแสดงถึงรายละเอียดของงานที่ในแตํละฝุายที่จะต๎องรํวมมือกันทํา เพ่ือให๎การดําเนินงานใน
โรงแรมเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงสร๎างการบริหารในโรงแรมทั่วไปจะแบํงออกเป็นหลาย
แผนก เชํน แผนกบริการสํวนหน๎า (Front Office Department) แผนกอาหารและเครื่องดื่ม    
(Food and Beverage Department) แผนกแมํบ๎าน (Housekeeping Department) แผนกบัญชี 
(Accounting Department) แผนกชําง (Engineering Department) แผนกบุคคล (Personnel 
Department) และแผนกการตลาด (Marketing Department) (สไบทิพย์ มงคลนิมิตร์, 2554)  

อยํางไรก็ตาม งานวิจัยครั้งนี้ได๎มุํงศึกษาเฉพาะแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม เนื่องจาก
แผนกบริการสํวนหน๎าไมํเพียงแตํจะเป็นตัวแทนในการนําเสนอภาพลักษณ์โรงแรมแล๎ว ยังเป็นจุด
บริการแรกท่ีต๎องพบกับลูกค๎า ดังนั้นการให๎บริการอยํางมีคุณภาพของพนักงานบริการสํวนหน๎าจะชํวย
สร๎างความประทับใจให๎แกํลูกค๎าและอาจสํงผลตํอการกลับมาใช๎บริการอีกครั้งในอนาคต (ศุภลักษณ์ 
สุริยะ, 2556) ดังนั้นจากเหตุผลที่กลําวมาผู๎วิจัยจึงเห็นถึงความสําคัญและสนใจที่จะศึกษาแผนก
บริการสํวนหน๎าในครั้งนี้ ซึ่งรายละเอียดของแผนกบริการสํวนหน๎าจะกลําวถึงในลําดับตํอไป  
 

2.5.3 แผนกบริการส่วนหน้า 
 แผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม มีความสําคัญอยํางยิ่งตํอการดําเนินงานและการให๎บริการ
ของโรงแรม คือ นอกจากจะเป็นจุดให๎บริการแรกที่ต๎องพบเจอกับลูกค๎าที่เข๎ามาใช๎บริการแล๎ว ยังมี
หน๎าที่สําคัญที่ต๎องสร๎างความประทับใจให๎แกํลูกค๎าที่มาใช๎บริการตั้งแตํวินาทีแรก ทั้งบุคลิกทําทาง 
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กิริยามารยาท การใช๎ภาษาในการสื่อสาร การสร๎างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค๎า รวมถึงการตอบสนอง
ตํอความต๎องการของลูกค๎าได๎อยํางมีประสิทธิภาพ (จิตตินันท์ นันทไพบูลย์, 2555)  

สําหรับหน๎าที่ความรับผิดชอบของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรม โดยทั่วไปจะครอบคลุม
ตั้งแตํการเปิดประตูรถ ขนกระเป๋า เปิดประตูโรงแรม ต๎อนรับลูกค๎า ลงทะเบียน มอบกุญแจ ให๎ข๎อมูล
ขําวสาร รวมถึงรับชําระเงินและรับคืนห๎องพัก เป็นต๎น แตํจากการศึกษาสามารถจําแนกตําแหนํงงาน
ที่สําคัญของพนักงานบริการสํวนหน๎าออกเป็น 8 ตําแหนํง (จิตตินันท์ นันทไพบลูย์, 2555; ชุติมา จักร
จรัส, 2553; เนตรนภา เหลืองสะอาด, 2558) ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 

1. ผู๎จัดการแผนกบริการสํวนหน๎า (Front Office Manager) มีหน๎าที่คอยดูแลและควบคุม
กําลังคน เวลา วิธีการทํางานเอกสาร ตลอดจนอุปกรณ์ในสํานักงานตํางๆ เพ่ือให๎การดําเนินงานของ
แผนกบริการสํวนหน๎าเป็นไปอยํางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู๎จัดการยังมีหน๎าที่เกี่ยวข๎อง
กับการสรรหาและการคัดเลือกบุคคลเข๎าทํางาน การจัดฝึกอบรมบุคลากร รวมถึงวางงบประมาณและ
ควบคุมคําใช๎จํายของแผนกให๎เป็นไปตามที่กําหนด  

2. ผู๎ชํวยผู๎จัดการแผนกบริการสํวนหน๎า (Assistant Front Office Manager) มีหน๎าที่คอย
ชํวยเหลือผู๎จัดการและควบคุมรายละเอียดของงานแผนกบริการสํวนหน๎า เป็นผู๎กําหนดตารางการ
ปฏิบัติงานและตรวจตราการทํางานของบุคลากรให๎เป็นไปตามที่กําหนด พร๎อมทั้งคอยต๎อนรับลูกค๎า
ที่มาเข๎าพัก รวมถึงประสานงานกับฝุายรักษาความปลอดภัย เพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ภายในโรงแรม  

3. พนักงานต๎อนรับ (Reception) เป็นบุคคลแรกที่ต๎องพบเจอกับลูกค๎าที่มาใช๎บริการ ซึ่ง
จะต๎องทักทายและให๎การต๎อนรับลูกค๎าที่มาใช๎บริการเสมอ ทําหน๎าที่ลงทะเบียนเข๎าพัก จํายสํารอง
ห๎องพัก จํายกุญแจให๎กับลูกค๎า ให๎บริการข๎อมูลขําวสาร และจัดการปัญหาที่ลูกค๎าไมํพอใจ  

4. พนักงานสํารองห๎องพัก (Reservation) มีหน๎าที่ดูแลเรื่องการจองห๎องพักให๎แกํลูกค๎าที่
ต๎องการเข๎าพักลํวงหน๎าและคอยจัดเตรียมเอกสารการยืนยันการจองห๎องพักทางจดหมายหรือแฟกซ์ 

 5. พนักงานรับโทรศัพท์ (Telephone Operator) มีหน๎าที่ในการรับ โอน ตํอโทรศัพท์ และ
รับฝากข๎อความให๎แกํลูกค๎าท่ีเข๎าพักและบุคคลภายนอกที่เข๎ามาติดตํอ รวมถึงการให๎ข๎อมูลบริการอ่ืนๆ 
เชํน การโทรศัพท์ปลุกลูกค๎าตามเวลาที่ลูกค๎าสั่งไว๎  

6. พนักงานแคชเชียร์ (Front Cashier) มีหน๎าที่รับผิดชอบออกใบเสร็จและเก็บคําบริการ
จากลูกค๎าที่เข๎าพักและให๎บริการอ่ืนๆ เกี่ยวกับการเงิน เชํน บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศ 

 7. งานบริการที่สัมพันธ์กับงานสํวนหน๎า คอยบริการลูกค๎าในหลายๆสํวน เชํน พนักงาน
บริการข๎อมูลขําวสาร (Concierge) ทําหน๎าที่อํานวยความสะดวกด๎านข๎อมูลขําวสารทั่วไปแกํลูกค๎าที่
เข๎าพัก พนักงานขนสัมภาระ (Bellboy) มีหน๎าที่ขนสัมภาระของลูกค๎าและพาลูกค๎าไปยังห๎องพัก
ภายหลังจากลงทะเบียนเข๎าพักเรียบร๎อยแล๎ว พนักงานเฝูาประตู (Doorman) มีหน๎าที่ต๎อนรับลูกค๎า
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และคอยเปิดและปิดประตูให๎กับลูกค๎า พนักงานขับรถ (Transportation Personnel) บริการขับรถ
พาลูกค๎าไปยังสถานที่ท่ีต๎องการ พนักงานจอดรถ (Valet Service) คอยนํารถของลูกค๎าไปยังที่จอดรถ
ของโรงแรม เป็นต๎น 

8. ผู๎ประสานงานคณะทัวร์ (Tour Coordinator) ทําหน๎าที่ต๎อนรับคณะทัวร์ที่จะเข๎าพัก    
นําหัวหน๎าคณะทัวร์ไปลงทะเบียนเข๎าพัก เป็นต๎น  
 อยํางไรก็ตาม งานวิจัยครั้งนี้ได๎ทําการศึกษาเฉพาะโรงแรม 3 ดาว ซึ่งเป็นโรงแรมขนาดกลาง 
การจ๎างพนักงานในตําแหนํงตํางๆ ของแผนกบริการสํวนหน๎าอาจน๎อยกวําที่กลําวมาข๎างต๎น เนื่องจาก
การจ๎างพนักงานในโรงแรมขนาดกลางจะจ๎างเฉพาะตําแหนํงงานที่จําเป็นและเน๎นการให๎บริการลูกค๎า
ในรูปแบบของการชํวยเหลือกัน นอกจากพนักงานแตํละคนที่ปฏิบัติงานในตําแหนํงตํางๆ จะมีงาน
หลักซ่ึงเป็นหน๎าที่ความรับผิดชอบของตนเองแล๎ว บางครั้งอาจต๎องไปชํวยงานในตําแหนํงอ่ืนบ๎าง เชํน 
พนักงานต๎อนรับสํวนหน๎า มีหน๎าที่ในการต๎อนรับและลงทะเบียนลูกค๎าที่ เข๎าพัก มอบกุญแจ และทํา
การบันทึกข๎อมูลการเข๎าพักของลูกค๎าลงในเอกสารตํางๆ แตํหากหากมีลูกค๎าเข๎ามามาก อาจเข๎าไป
ชํวยงานของพนักงานรับจองห๎องพักด๎วย รวมถึงบางโรงแรมพนักงานเฝูาประตูเป็นคนเดียวกับ
พนักงานจอดรถหรือพนักงานขนสัมภาระ นอกจากนี้บางโรงแรมยังใช๎วิธีการจ๎างพนักงานชั่วคราวเข๎า
มาปฏิบัติงานในบางตําแหนํงเวลาที่มีกลุํมลูกค๎าเข๎ามาใช๎บริการจํานวนมาก และเมื่อลูกค๎าที่มาใช๎
บริการน๎อยลงจึงเลิกจ๎างพนักงานเหลํานั้นไป เชํน ผู๎ประสานงานคณะทัวร์ (Tour Coordinator) เป็น
ต๎น (จิตตินันท์ นันทไพบลูย์, 2555) 

ดังนั้นเพื่อให๎เกิดความชัดเจนของตําแหนํงงานในแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม 3 ดาวใน
การศึกษาครั้งนี้ จากการปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา ผู๎วิจัยจะแบํงตําแหนํงงานในแผนกบริการสํวนหน๎า
ออกเป็น Front Office Manager, Assistant Front Office Manager, Reception, Reservation,  
Telephone Operator, Front Cashier, Concierge, Bellboy/Doorman  

นอกจากนี้การศึกษาวิจัยของกฤษฎิ์ วิภาสสุวรรณ (2557) ได๎กลําวถึง การแบํงตําแหนํงงาน
ของแผนกบริการสํวนหน๎าออกเป็นตําแหนํงงานระดับบริหาร (Management) และตําแหนํงงาน
ระดับปฏิบัติการ (Operation) จากตําแหนํงงานในแผนกบริการสํวนหน๎าข๎างต๎น สามารถนํามา
พิจารณาแบํงออกเป็นตําแหนํงงานในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการได๎ดังตารางที่ 2.5 ตํอไปนี้ 
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ตารางท่ี 2.5 ตําแหนํงงานระดับบริหารและระดับปฏิบัติการของแผนกบริการสํวนหน๎า 
ต าแหน่งงานระดับบริหาร (Management) ต าแหน่งงานระดับปฏิบัติการ (Operation) 

1. Front Office Manager 
2. Assistant Front Office Manager 

 

1. Reception 
2. Reservation 

3. Telephone Operator 
4. Front Cashier 

5. Concierge 
6. Bellboy/Doorman 

แหล่งที่มา: พัฒนาจากกฤษฎิ์ วิภาสสุวรรณ, 2557 
 

จากตารางที่ 2.5 จะเห็นได๎วําตําแหนํงงานระดับบริหาร (Management) ประกอบไปด๎วย 
Front Office Manager และ Assistant Front Office Manager สํวนตําแหนํงงานระดับปฏิบัติ  
การ (Operation) ประกอบไปด๎วย Receptionist, Reservation, Telephone Operator, Front 
Cashier, Concierge, Bellboy/Doorman ซึ่ งรูปแบบการทํางานในระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติการโดยทั่วไปจะมีความแตกตํางกัน อันจะสํงผลตํอความต๎องการในเรื่องสมรรถนะของบุคลากร
ที่แตกตํางกันด๎วย ดังนั้นเพ่ือไมํให๎ผลงานวิจัยเกิดความคลาดเคลื่อนการศึกษาครั้งนี้จึงเลือกศึกษา
เฉพาะสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่  (Functional 
Competency) ที่สําคัญตํอการปฏิบัติงานในแผนกบริการสํวนหน๎าของพนักงานระดับปฏิบัติการ    
อันได๎แกํ Receptionist, Reservation, Telephone Operator, Front Cashier, Concierge และ 
Bellboy/Doorman  
 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

งานวิจัยเรื่องแนวทางการใช๎สมรรถนะในการคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎าสําหรับ
โรงแรม 3 ดาว กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร ผู๎วิจัยได๎ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ 2.6.1 งานวิจัยที่
เกี่ยวข๎องกับสมรรถนะของผู๎ปฏิบัติงานในด๎านธุรกิจโรงแรม 2.6.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการใช๎
แนวคิดสมรรถนะในการคัดเลือก และ 2.6.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับคุณสมบัติของผู๎ปฏิบัติงานในด๎าน
ธุรกิจโรงแรม ดังนี้ 
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2.6.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานในด้านธุรกิจโรงแรม 
เบญจพร แย๎มจําเมือง (2557) ได๎ศึกษาการเตรียมความพร๎อมของบุคลากรด๎าน  

อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวเพ่ือเข๎าสูํประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาพนักงานในโรงแรม 3 ดาว ในเขต
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบและวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงานใน  
โรงแรม 3 ดาว ตามมาตรฐานวิชาชีพการโรงแรมตามกรอบอาเซียน ซึ่งได๎แกํ สมรรถนะหลัก (Core 
Competency) และสมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ (Functional Competency) ของงานสํวนหน๎า 
งานแมํบ๎าน งานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม และงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม พร๎อมจัดทํา
แผนพัฒนาพนักงานในโรงแรม 3 ดาว สําหรับการเตรียมตัวเข๎าสูํประชาคมอาเซียน ผลการศึกษา
พบวํา สมรรถนะงานสํวนหน๎ามีระดับสมรรถนะอยูํในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะสมรรถนะเรื่อง  
ความรู๎ในอุตสาหกรรมการต๎อนรับและการพัฒนาความรู๎เกี่ยวกับท๎องถิ่นให๎เป็นปัจจุบัน สมรรถนะงาน
แมํบ๎านมีระดับสมรรถนะอยูํในระดับน๎อยที่สุด โดยเฉพาะสมรรถนะเรื่องการบริหารธุรกิจให๎
สอดคล๎องกับกฎหมาย รองลงมา คือ งานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะสมรรถนะการเป็นโค๎ช
ทักษะในงานให๎คนอ่ืนๆ และพบวําศักยภาพของพนักงานโรงแรมระดับ 3 ดาว มีศักยภาพอยูํในระดับ
ปานกลาง พร๎อมทั้งผู๎บริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความได๎เปรียบทางการแขํงขันของโรงแรมอยูํใน
ระดับปานกลางและภาพรวมความพึงใจของผู๎เข๎ารับบริการโรงแรมระดับ 3 ดาว ในเขตจังหวัด
สมุทรสงครามอยูํในระดับมาก 

เอกพล วงศ์เสรี เฉลิมพร วรพันธกิจ และกมลวรรณ กิตติอุดมรัตน์ (2556) ได๎ศึกษาการ
พัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ในภาคธุรกิจบริการ เพ่ือเตรียมความพร๎อมรองรับประชาคม
อาเซียน กรณีศึกษากลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง ทั้งในสํวนของ 
ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจการบิน ผลการศึกษาในสํวนของธุรกิจโรงแรม พบวํา มีรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะในปัจจุบันมาก คือ การศึกษาตํอและการพัฒนาตนเอง สําหรับอนาคตควรจะเป็นการ
พัฒนาตนเองและการใช๎คอมพิวเตอร์ชํวยสอน และสมรรถนะในภาพรวมของธุรกิจบริการ พบวํา มี
ความโดดเดํนในทักษะการจัดห๎องพักและปูเตียง คุณลักษณะสํวนบุคคล มีความยิ้มแย๎มแจํมใส 
สําหรับในอนาคต ควรมีความโดดเดํนในความรู๎การทํองเที่ยว ทักษะภาษาอังกฤษ และคุณลักษณะ
สํวนบุคคล มีความยิ้มแย๎มแจํมใส ขณะที่ชํองวํางสมรรถนะที่สําคัญ ประกอบด๎วย ความรู๎สุขภาพและ
ความปลอดภัย ทักษะภาษาตํางประเทศอ่ืน และคุณลักษณะสํวนบุคคล ความตรงตํอเวลา 

จิราพร ทัดพินิจ ทองประวิตร จําปาเงิน และปรัชญนันท์ นิลสุข (2555) ได๎ศึกษาการ
วิเคราะห์สมรรถนะอาชีพของพํอครัวในโรงแรม โดยกลุํมผู๎เชี่ยวชาญที่ใช๎ในการวิเคราะห์สมรรถนะ
อาชีพของพํอครัวโรงแรม ได๎แกํ บุคลากรตําแหนํงงานในครัวโรงแรมของโรงแรมที่อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี และอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จํานวน 13 คนโดยวิธีการสัมมนากลุํมยํอย 
(Focus Group) ผลการศึกษาพบวํา ตําแหนํงงานของพํอครัวโรงแรมมี 6 ระดับ ได๎แกํ พํอครัวใหญํ 
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(Executive Chef) ผู๎ชํวยพํอครัวใหญํ (Sous Chef) หัวหน๎าพํอครัวเฉพาะ (De Partie) ผู๎ชํวยหัวหน๎า
พํอครัวเฉพาะ (Demi de Partie) พํอครัว (Commis Chef หรือ Cook) และผู๎ชํวยพํอครัว (Cook 
Helper) และหน๎าที่งานของพํอครัวตามตําแหนํงงานในครัวของโรงแรมทั้ง 6 ระดับ ประกอบไปด๎วย 
60 ตัวบํงชี้ 

สุพิชชา ชีวพฤกษ์ (2549) ได๎ศึกษาสมรรถนะแรงงานอาชีพที่ต๎องการของพนักงานแผนก
บริการสํวนหน๎าของธุรกิจโรงแรมห๎าดาวในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวํา ลําดับหน๎าที่
ความรับผิดชอบในตําแหนํงของพนักงานบริการสํวนหน๎าที่สําคัญ ได๎แกํ การดูแลเอาใจใสํลูกค๎า     
การรักษาสภาพแวดล๎อม การทํางานให๎ปลอดภัย การจัดการข๎อมูล (ด๎านการจัดสํงสินค๎าและบริการ) 
การดูแลและจัดการกับการชําระเงินของลูกค๎า รวมถึงการจัดการการจองห๎องพัก  

 
2.6.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้แนวคิดสมรรถนะในการคัดเลือก 
มารดารัตน์ สุขสงํา (2554) ได๎ศึกษาขีดความสามารถหลักที่พึงประสงค์ในการสรรหา       

และคัดเลือกบุคลากรขององค์กรชั้นนําในประเทศไทย กรณีศึกษา บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด 
(มหาชน) ผลการศึกษาพบวํา ขีดความสามารถหลักที่พึงประสงค์ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร          
ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) 10 ลําดับ เรียงจากความสําคัญมากที่สุด ได๎แกํ ความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความมุํงมั่นเพ่ือความสําเร็จ การคิดสิ่งใหมํ การคิดเชิงกลยุทธ์ ความสามารถใน
การปรับตัวพร๎อมรับการเปลี่ยนแปลง ใฝุเรียนรู๎ การเป็นผู๎นําในทีม ความสามารถในการใช๎ภาษา 
ความมีจริยธรรม และคิดนอกกรอบ ตามลําดับ นอกจากนี้แนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
บนพ้ืนฐานขีดความสามารถหลักของบุคลากร (Core Competency) ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทยได๎ใช๎
แนวคิดการบริหารขีดความสามารถ (Competency Based Management) ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล ตั้งแตํระบบการสรรหาและคัดเลือก การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบการพัฒนา
บุคลากร รวมทั้งปลูกฝังจริยธรรมการดําเนินธุรกิจตลอดจนดูแลผลตอบแทน สวัสดิการ และ
สภาพแวดล๎อมในการทํางานให๎สอดคล๎องกับความหลากหลายของพนักงาน โดยเฉพาะกระบวนการ
สรรหาบุคลากรใหมํท่ีดีที่สุดเสมอนั่นคือ Best recruit and Retain เน๎นการสัมภาษณ์บนพ้ืนฐานของ 
Competency Based Interview เพ่ือให๎ได๎ทั้งคนเกํงและคนดีมีคุณภาพสูงและซื่อสัตย์เข๎ามารํวม
งาน โดยบุคลากรหรือผู๎สมัครที่จะผํานการสัมภาษณ์ และเข๎าสูํกระบวนการอ่ืนขององค์กรตํอไปได๎นั้น
คะแนนการสัมภาษณ์จะต๎องมีเสียงเป็นเอกฉันท์เทํานั้น 

สุนิสา พรหมวรุณรักษ์ และสุชาดา เตชะวิริยะกุล (2547) ได๎ศึกษาการสัมภาษณ์โดยยึดหลัก
ขีดความสามารถสําหรับบริษัทไทยเบเวอร์เรจแคน จํากัด (Competency based Interview for 
Thai Beverage Can Company Limited) ผลการศึกษาพบวํา กระบวนการสัมภาษณ์และการ
ดําเนินการสัมภาษณ์ที่ดีเป็นสํวนหนึ่งที่จะทําให๎การสัมภาษณ์งานโดยยึดหลักขีดความสามารถประสบ
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ความสําเร็จ ได๎แกํ ความสอดคล๎องของวิธีการ กระบวนการคัดเลือก แบบฟอร์มและหลักเกณฑ์
จะต๎องเหมาะสมกับตําแหนํงงานที่ต๎องการและสะท๎อนถึงคํานิยมหลักขององค์กรด๎วย 

 
2.6.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานในด้านธุรกิจโรงแรม 

 ปัณณทัต กัลยา กนกอร ศิริฐิติ สยุมภู อุนยะพันธ์ และเกศณีย์ สัตตรัตนขจร (2558)  ได๎
ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรตามความต๎องการของผู๎บริหารโรงแรมในจังหวัดลําปาง 
โดยกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในงานวิจัย คือ ผู๎บริหารโรงแรมในจังหวัดลําปางที่ดํารงตําแหนํงผู๎จัดการแผนก
ต๎อนรับสํวนหน๎า ผู๎จัดการแผนกแมํบ๎าน ผู๎จัดการแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม ผู๎จัดการทั่วไป
และผู๎จัดการแผนกบุคคล ผลการศึกษาพบวํา ความพึงประสงค์ตํอพนักงานในด๎านพุทธิพิสัย คือ 
ความสามารถในการปฏิบัติหน๎าที่ โดยรักษาระเบียบด๎านความปลอดภัยและสุขอนามัย ด๎านจิตพิสัย 
คือ ความสามารถทางานในสภาพสังคมที่หลากหลายได๎เหมือนกันทุกแผนก สํวนด๎านทักษะพิสัย คือ 
งานสํวนหน๎าที่มุํงเน๎นในความสามารถในการทํางานรํวมกันระหวํางเพ่ือนรํวมงานและลูกค๎าอยําง     
มีประสิทธิภาพ โดยผู๎บริหารงานแมํบ๎านต๎องการบุคลากรที่มีความอดทนอดกลั้น รู๎จักกาลเทศะ  
ในขณะที่ผู๎บริหารงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ได๎มุํงเน๎นความสามารถในการสํงเสริมการบริการ 
การขายสินค๎าและการต๎อนรับ ซึ่งนอกจากคุณสมบัติข๎างต๎นแล๎ว ผู๎บริหารได๎ให๎ข๎อคิดวํา พนักงานควร
มีความรู๎ตามตําแหนํงงาน มีภาษาดี บุคลิกภาพดี เป็นผู๎มีคุณธรรมและจริยธรรม 

วริษฐา พันธุ์วิริยะเวช (2554) ได๎ศึกษาความต๎องการของโรงแรมระดับ 3 ดาวเกี่ยวกับ
นักศึกษาฝึกงานฝุายบริการสํวนหน๎าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามเพศกของประชากรที่ใช๎
ในการวิจัย คือ หัวหน๎างานฝุายบริการสํวนหน๎าในฝุายบริการสํวนหน๎าของโรงแรมระดับ 3 ดาว      
ผลการศึกษาพบวํา หัวหน๎างานฝุายบริการสํวนหน๎าที่เป็นเพศชายต๎องการให๎นักศึกษาฝึกงานฝุาย
บริการสํวนหน๎าโดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน มี 4 ด๎านอยูํในระดับมาก โดย
เรียงลําดับจากมากไปน๎อยดังนี้ 1) ด๎านมนุษยสัมพันธ์ 2) ด๎านทัศนคติและพฤติกรรม 3) ด๎าน
บุคลิกภาพ 4) ด๎านทักษะ และด๎านความรู๎อยูํในระดับปานกลาง สํวนหัวหน๎างานฝุายบริการสํวนหน๎า
เพศหญิงความต๎องการให๎นักศึกษาฝึกงานฝุายบริการสํวนหน๎าโดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด๎าน มี 5 ด๎านอยูํในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปน๎อยดังนี้ 1) ด๎านมนุษยสัมพันธ์      
2) ด๎านทัศนคติและพฤติกรรม 3) ด๎านบุคลิกภาพ 4) ด๎านทักษะ และ 5) ด๎านความรู๎ 

กชพร ศิริผํอง (2552) ได๎ทําการศึกษาระดับความสําคัญในคุณภาพการบริการของโรงแรม
เอ็ม. อาร์. พาเลซ จังหวัดลําปาง โดยจําแนกตามผู๎ใช๎บริการและคุณภาพการบริการ ผลการศึกษา
พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามให๎ระดับความสําคัญในคุณภาพการบริการของโรงแรมเอ็ม.อาร์. พาเลซ 
จังหวัดลําปาง อยูํในระดับมากเรียงตามลําดับ คือ ด๎านการติดตํอสื่อสาร (Communication) ด๎าน
ความสามารถ (Competence) ด๎านการตอบสนองลูกค๎า(Responsiveness) เทํากันกับด๎านความ    
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มีน้ําใจ (Courtesy) ความนําเชื่อถือ (Credibility) ด๎านความปลอดภัย (Security) ความไว๎วางใจ 
(Culpability) ด๎านการสร๎างบริการให๎เป็นที่รู๎จัก (Tangible) ด๎านการเข๎าถึงลูกค๎า (Access) และด๎าน
การเข๎าใจและรู๎จักลูกค๎า (Understanding/Knowing Customer) 

เกรียงไกร เชียงกา และปฏิพัทธ์ เจริญสุข (2545) ได๎ศึกษาคุณสมบัติและคุณลักษณะของ
นักศึกษาที่ต๎องเข๎าฝึกงานในแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม ผลการศึกษาพบวํา ความสามารถ                   
ด๎านภาษาตํางประเทศ ทั้งในสํวนของทักษะการฟัง การพูด การอําน และการเขียน เป็นความสามารถ
ในการทํางานที่แผนกบริการสํวนหน๎าต๎องการมากที่สุด สํวนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติด๎านการ
ทํางานในแผนกบริการสํวนหน๎าที่ต๎องการ ได๎แกํ ทักษะการรับโทรศัพท์และการติดตํอประสานงาน 
การพิมพ์สัมผัส ความสามารถในการใช๎คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สํานักงานตํางๆ และทักษะด๎านงาน
เลขานุการ พบวํา มีความต๎องการอยูํในระดับมาก สํวนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะทางด๎าน
รูปรํางหน๎าตา ความซื่อสัตย์สุจริต ความตรงตํอเวลา ความรับผิดชอบในการทํางาน ความมีไหวพริบ
ในการแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎า รวมถึงความกระตือรือร๎นในการทํางาน และความมั่นใจในตัวเองอยูํใน
ระดับความต๎องการมากที่สุด  
 

2.7 ทฤษฎีและกรอบแนวคิดงานวิจัย 
 

งานวิจัยเรื่องแนวทางการใช๎สมรรถนะในการคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎าสําหรับ
โรงแรม 3 ดาว กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร หลังจากที่ได๎ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีผู๎วิจัยได๎กรอบ
แนวคิดในการศึกษาโดยพัฒนามาจากทฤษฎีสมรรถนะของบุคลากรของสุกัญญา รัศมีธรรมโชติ 
(2548) และอานนท์ ศักดิ์ วรวิชญ์ (2547) ซึ่งแบํงสมรรถนะออกเป็น 2 ประเภท ได๎แกํ สมรรถนะ
หลัก (Core Competency) และสมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ (Functional Competency) สําหรับ
ตัวแบบสมรรถนะที่ใช๎ในการศึกษา จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับสมรรถนะในงานด๎านธุรกิจ
โรงแรมของ Nolan et al. (2010), Chung-Herrera et al. (2003), Kay and Russette (2000), 
Breiter and Clements (1996) Okeiyi et al. (1994), Hsu et al. (1992) และ Tas (1988) ผู๎วิจัย
สามารถนํามาสรุปเฉพาะสมรรถนะที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงานในแผนกบริการสํวนหน๎าได๎ 8 
สมรรถนะที่สําคัญ ได๎แกํ 1) สมรรถนะความเป็นมืออาชีพ (Professional) 2) สมรรถนะความเป็น
ผู๎นํา (Leadership) 3) สมรรถนะการติดตํอสื่อสาร (Communication) 4) สมรรถนะความสัมพันธ์
กับพนักงาน (Employee Relations) 5) สมรรถนะความสัมพันธ์กับลูกค๎า (Customer Relations) 
6) สมรรถนะความรู๎ด๎านเทคนิคและการดําเนินงาน (Technical and Operational Knowledge)   
7) สมรรถนะการจัดการตนเอง (Self-Management) และ 8) สมรรถนะความรู๎ด๎านกฎหมาย (Legal 
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Knowledge) ซึ่งสมรรถนะเหลํานี้ ได๎ถูกนํามาพิจารณาแยกตามประเภทสมรรถนะของบุคลากรตาม
การวิเคราะห์ของผู๎วิจัย เพ่ือนําไปศึกษาสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ที่สําคัญตํอ
การปฏิบัติงานในแผนกบริการสํวนหน๎า พร๎อมทั้งข๎อมูลที่ได๎จะถูกนํามาวิเคราะห์และเสนอเป็นแนว
ทางการใช๎สมรรถนะในการคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎าสําหรับโรงแรม 3 ดาว ดังภาพที่ 2.6 
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ภาพที่ 2.6 กรอบแนวคิดงานวิจัยเรื่องแนวทางการใช๎สมรรถนะในการคัดเลือกพนักงานบริการ 
สํวนหน๎าสําหรับโรงแรม 3 ดาว กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร 

แหล่งที่มา: พัฒนาเพ่ือใช๎ในงานวิจัยครั้งนี้ 

1. ความรู๎เกี่ยวกับสินค๎าและบริการ 
2. ความรู๎พื้นฐานในการปฏิบัติงานบริการสํวนหน๎า 

แนวทางการใช้สมรรถนะในการคัดเลือกพนักงานบริการส่วนหนา้ 
ส าหรับโรงแรม 3 ดาว กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร 

Core Competency 
 

Functional Competency 
 

Professionalism 
 

Employee Relations 
 

Self-Management 

Communication 

Customer Relations 

Technical and Operational 

Knowledge 

Legal Knowledge 

1. สร๎างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานคนอืน่ๆ  
2. เข๎าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
3. สามารถทํางานรํวมกับผู๎อื่นได๎  
4. สร๎างความไว๎วางใจให๎แกํผู๎อื่น 1. ทักษะด๎านภาษาตํางประเทศ 

2. ทักษะการฟังที่ดี 
3. ทักษะการส่ือสารด๎วยวาจาอยํางมีประสทิธิภาพ 
4. ทักษะการเขียนที่ด ี
 

1. รักษาไว๎ซ่ึงมาตรฐานและจริยธรรมทางวิชาชีพ 
2. มีความสุขุมและรอบคอบ  
3. การติดตํอทางธุรกจิด๎วยความซ่ือสัตย์  
4. การเปิดกวา๎งด๎านความคิด  
 

1. กฎและข๎อบังคับของสุขอนามยัและความปลอดภัย  
2. กฎหมายของสมาคมการโรงแรม  

1. จัดการเวลาเพือ่ให๎ได๎ผลงานตามเปูาหมา 
2. จัดลําดับความสําคัญของงาน   
3. มีการพัฒนาตนเอง  
4. มีแรงจูงใจในการทํางาน 
5. มีการเปูาหมายในสายอาชพี  
 

1. การจัดการความต๎องการของลูกค๎า  
2. การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดกีับลูกค๎า 
3. การสร๎างความพึงพอใจแกํลูกคา๎ 
4. การแก๎ไขปัญหาให๎ลูกค๎า 
 

Leadership 

1. แสดงออกซ่ึงความเป็นผู๎นําที่ด ี
2. ความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  
3. การดําเนินงานภายใต๎แรงกดดันหรือสถานการณ์วกิฤต 
4. การจูงใจผู๎อื่น 
5. การทํางานแบบยืดหยุํน 
6. ความสามารถในการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 
7. มีความคิดสร๎างสรรค์ 
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2.8 บทสรุป 
 
จากการทบทวนวรรณกรรมข๎างต๎นจะเห็นได๎วําการนําสมรรถนะมาประยุกต์ใช๎ในการ

คัดเลือกบุคลากรถือเป็นวิธีสําคัญที่จะชํวยให๎การคัดเลือกบุคลากรเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและยัง
ชํวยลดปัญหาความผิดพลาดในการรับบุคลากรเข๎ามาใหมํ อันมีสาเหตุจากการที่ผู๎สัมภาษณ์เชื่อถือ
ข๎อมูลของผู๎สมัครจากใบสมัครมากเกินไป การเชื่อในคําพูดของบุคคลอ๎างอิง การสัมภาษณ์แบบไมํมี
โครงสร๎างคําถาม ตลอดจนการละเลยปัจจัยความสําเร็จในด๎านผลงานและสมรรถนะของผู๎สมัคร 
เนื่องจากการคัดเลือกบนพ้ืนฐานสมรรถนะจะเป็นการมุํงหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเฉพาะที่สะท๎อนทั้ง
ความรู๎ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะสํวนบุคคล (Attributes) ตามที่ระบุในตําแหนํง
งานตํางๆ ซึ่งการใช๎วิธีนี้มีความเที่ยงตรงสูงและจะชํวยให๎องค์กรได๎รับบุคลากรที่มีคุณภาพมารํวมงาน 
ทั้งนี้การจะนําสมรรถนะมาใช๎ในการคัดเลือกพนักงาน เริ่มแรกองค์กรจะต๎องมีการกําหนดสมรรถนะ
ของพนักงานที่จําเป็นตํอการปฏิบัติงานในตําแหนํงตํางๆขององค์กร รวมถึ งการกําหนดความหมาย
ของแตํละสมรรถนะ เพ่ือให๎บุคลากรในองค์กรทุกคนเกิดความเข๎าใจในสมรรถนะที่ตรงกัน ถัดมา     
การกําหนดผลลัพธ์เชิงพฤติกรรม เป็นการกําหนดพฤติกรรมที่องค์กรคาดหวังให๎บุคลากรแสดงออก
เพ่ือให๎เกิดผลลัพธ์การทํางานที่ตอบสนองตํอเปูาหมายขององค์กรและการกําหนดพฤติกรรมยังเป็น
ปัจจัยสําคัญที่นําไปสูํการกําหนดชุดคําถามในการสัมภาษณ์งานบนพ้ืนฐานสมรรถนะเพ่ือใช๎คัดเลือก
ผู๎สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่องค์กรต๎องการมากที่สุด งานวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปได๎วํา สมรรถนะของ    
ผู๎ที่ปฏิบัติงานในแผนกบริการสํวนหน๎ามี 2 ประเภท ได๎แกํ สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
ประกอบด๎วย สมรรถนะความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) สมรรถนะความสัมพันธ์กับพนักงาน 
(Employee Relations) สมรรถนะการจัดการตนเอง (Self-Management) และสมรรถนะความรู๎
ด๎านกฎหมาย (Legal Knowledge) และสมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ (Functional Competency) 
ป ร ะก อบด๎ ว ย  ส ม ร ร ถนะค ว าม เป็ น ผู๎ นํ า  ( Leadership) ส ม ร รถ นะก า รติ ด ตํ อ สื่ อ ส า ร
(Communication) สมรรถนะความสัมพันธ์กับลูกค๎า (Customer Relations) และสมรรถนะความรู๎
ด๎านเทคนิคและการดําเนินงาน (Technical and Operational Knowledge) จากการทบทวน
วรรณกรรมนี้ได๎ถูกยึดเป็นแนวทางในการศึกษาและนําไปสูํการกําหนดระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งจะกลําวถึง
ในบทที่ 3 ตํอไป 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

3.1 บทน า 
 

ในบทนี้ระเบียบวิธีวิจัยจะเป็นการกลําวถึงกระบวนการดําเนินงานวิจัยทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแตํ 
การกําหนดประชากรและกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษา การกําหนดเครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูล 
การเก็บรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูล และการนําเสนอข๎อมูล (รัตนะ บัวสนธ์, 2551) 

งานวิจัยเรื่องแนวทางการใช๎สมรรถนะในการคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎าสําหรับ
โรงแรม 3 ดาว กรณีศึกษากรุงเทพมหานครเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
เนื่องจากข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ์ การบันทึก หรือการสังเกต จะถูกนํามาวิเคราะห์และสรุป    
ความคิดเห็นตามปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นจริง (สุวิมล ติรกานันท์, 2556) และการศึกษาครั้งนี้
ได๎ใช๎แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข๎อมูล อันจะชํวย
ผู๎วิจัยให๎ได๎รับข๎อมูลในเรื่องท่ีต๎องการศึกษาอยํางชัดเจนและครอบคลุมทุกๆสํวน (ประวิต เอราวรรณ์, 
2545) และนําข๎อมูลเหลํานั้นมาวิเคราะห์เป็นผลการศึกษา 

สําหรับระเบียบวิธีวิจัยของการศึกษาครั้งนี้ ภายหลังจากบทนําในหัวข๎อที่ 3.1 จะเริ่มจาก
หัวข๎อที่ 3.2 จะกลําวถึงประชากรและกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษา หัวข๎อที่ 3.3 กลําวถึงเครื่องมือที่
ใช๎ในงานวิจัย หัวข๎อที่ 3.4 กลําวถึงการทดสอบเครื่องมือวิจัย หัวข๎อที่ 3.5 กลําวถึงการเก็บรวบรวม
ข๎อมูล หัวข๎อที่ 3.6 กลําวถึงการวิเคราะห์ข๎อมูล หัวข๎อที่ 3.7 กลําวถึงจรรยาบรรณนักวิจัย หัวข๎อที่ 
3.8 กลําวถึงงบประมาณที่ใช๎ในงานวิจัย หัวข๎อที่ 3.9 กลําวถึงระยะเวลาดําเนินงานวิจัย และสุดท๎าย
หัวข๎อที่ 3.10 บทสรุป จะกลําวถึงระเบียบวิธีวิจัยของการศึกษาครั้งนี้โดยภาพรวมตามลําดับ ดังนี้  
 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
 

ภายหลังจากกําหนดประเด็นคําถามงานวิจัย ตลอดจนการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข๎อง ขั้นตํอมาผู๎วิจัยต๎องทราบวําตนเองต๎องเก็บข๎อมูลอะไรและจากแหลํงใด ซึ่งในขั้นตอนนี้ 
เรียกวํา การกําหนดประชากรและกลุํมตัวอยํางของข๎อมูลที่จะใช๎ในการศึกษา โดยประชากร หมายถึง 
กลุํมของคน สัตว์ หรือสิ่งใดๆ ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ผู๎วิจัยสนใจศึกษาและกลุํมตัวอยําง หมายถึง 
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กลุํมยํอยของประชากรที่ผู๎วิจัยนํามาศึกษาแทนประชากรทั้งหมด (สุวิมล ติรกานันท์, 2556)  
ดังนั้นประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ได๎แกํ ผู๎จัดการแผนกบริการสํวนหน๎า เจ๎าหน๎าที่ฝุาย

ทรัพยากรมนุษย์ ผู๎จัดการการดําเนินงาน และผู๎จัดการโรงแรมที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการคัดเลือก
พนักงานบริการสํวนหน๎า จํานวนโรงแรมละ 1 คน จากโรงแรม 3 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
โรงแรม 3 ดาว ได๎พิจารณาเลือกตามเกณฑ์มาตรฐานที่ทางมูลนิธิพัฒนามาตรฐานและบุคลาการใน
อุตสาหกรรมบริการและการทํองเที่ยวกําหนดไว๎ คือ เป็นโรงแรมที่มีสิ่งอํานวยความสะดวก ระดับปาน
กลาง เชํนห๎องพักขนาดไมํเล็กกวํา 18 ตารางเมตร ภายในห๎องพักมีโทรทัศน์ขนาด 14 นิ้วขึ้นไป 
พร๎อมด๎วยรีโมทคอนโทรล ตู๎เสื้อผ๎า เครื่องเขียนและมีไฟที่หัวเตียงนอน มีบริการห๎องน้ําที่มีอํางอาบน้ํา
และระบบน้ําร๎อน-น้ําเย็น อุปกรณ์อาบน้ํา เชํน หมวกอาบน้ํา สบูํ แก๎ว ผ๎าเช็ดหน๎า ผ๎าเช็ดเท๎า ถุงใสํ
ผ๎าอนามัย รวมถึงทางโรงแรมอาจมีบริการอ่ืนๆ เชํน รูมเซอร์วิส คอฟฟ่ีช็อป ห๎องประชุมพร๎อม
อุปกรณ์ท่ีจําเป็น Business Center ห๎องน้ําสาธารณะ และห๎องน้ําคนพิการ เป็นต๎น  

สําหรับกลุํมตัวอยํางผู๎วิจัยได๎กําหนดตามแนวทางงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยกลุํมตัวอยํางที่
ทําการศึกษาในครั้งนี้มาจากผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎า ได๎แกํ 
ผู๎จัดการแผนกบริการสํวนหน๎า เจ๎าหน๎าที่ฝุายทรัพยากรมนุษย์ ผู๎จัดการการดําเนินงานและผู๎จัดการ
โรงแรมของโรงแรม 3 ดาว จํานวน 15 คน ซึ่งคิดเป็นร๎อยละ 10 ของจํานวนโรงแรม 3 ดาวในเขต
กรุงเทพมหานครที่ได๎ทําการติดตํอขออนุญาตเข๎าไปเก็บข๎อมูลจํานวนทั้งสิ้น 147 แหํง โดยขนาดของ
กลุํมตัวอยํางจํานวน 15 คน เกิดจากผู๎วิจัยสัมภาษณ์จนได๎ข๎อมูลซ้ํา (Redundancy) ดังที่ Glaser 
and Strauss (2009) กลําววํา ขนาดของกลุํมตัวอยํางจะชัดเจนเมื่อผู๎วิจัยสัมภาษณ์จนไมํมีข๎อมูลใด
แตกตํางไปจากเดิมหรือเกิดการซ้ําของข๎อมูล 

 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใช๎ในงานวิจัย หมายถึง เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเทคนิคที่ผู๎วิจัยใช๎ในการเก็บข๎อมูล
วิจัย (สุวิมล ติรกานันท์, 2556) สําหรับงานวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎เลือกแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือใน
การเก็บข๎อมูล เพราะแบบสัมภาษณ์ไมํเพียงแตํจะเป็นเครื่องมือที่นิยมใช๎ในการเก็บข๎อมูลเชิงคุณภาพ
แล๎ว แตํยังเป็นการเก็บข๎อมูลโดยอาศัยการสนทนาและการซักถามโต๎ตอบระหวํางผู๎สัมภาษณ์ 
(Interviewer) กับผู๎ให๎สัมภาษณ์ (Interviewee) ซึ่งจะชํวยให๎ผู๎วิจัยได๎มีโอกาสสังเกตพฤติกรรมทาง
กายและวาจาของผู๎ให๎สัมภาษณ์และสามารถนําข๎อมูลนั้นมาตีความหมายเชิงพฤติกรรมของผู๎ให๎
สัมภาษณ์ประกอบกับคําสัมภาษณ์ได๎ (ชาย โพธิสิตา, 2552) อีกทั้งการเลือกแบบสัมภาษณ์เป็น
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เครื่องมือเก็บข๎อมูล ผู๎วิจัยยังได๎พิจารณาจากข๎อดีและข๎อจํากัดตามดังที่ Macintyre (2000) และ 
Schmuck (2006) กลําวไว๎ (อ๎างถึงใน ประวิต เอราวรรณ์, 2545) ดังตารางที่ 3.1 ตํอไปนี้ 

ตารางท่ี 3.1 ข๎อดีและข๎อจํากัดของการเก็บข๎อมูลด๎วยแบบสัมภาษณ์ 
ข้อดี ข้อจ ากัด 

1. สามารถถามในประเด็นสําคัญจนได๎รายละเอียด   
ลึกซึ้งและครบถ๎วนสมบูรณ์  

1. ใช๎เวลานานและเกิดความลําเอียงได๎จากวิธีการถาม
และจากตัวผู๎สัมภาษณ์  

2. ได๎ข๎อมูลย๎อนกลับจากผู๎ให๎สัมภาษณ์ขณะทําการ
สัมภาษณ์  

2. เป็นการยากในการเก็บประเด็นหรือจุดที่สําคัญจาก
ข๎อมูลย๎อนกลับ  

3. ผู๎รวบรวมข๎อมูลสามารถสร๎างความสัมพันธ์ ที่ดีกํอน
สัมภาษณ์ทําให๎ได๎รับความไว๎วางใจ  

3. การเลือกกลุํมตัวอยํางที่เหมาะสมทําได๎ยากหาก    
ผู๎ให๎ข๎อมูลไมํเต็มใจ  

4.  เหมาะสําหรับผู๎ ให๎ข๎อมูลที่ ไมํสามารถถํายทอด
ความคิด ความรู๎สึกออกมาได๎ด๎วยการเขียน 

4. ไมํเหมาะกับข๎อมูลที่เป็นเรื่องลบัหรือประเด็นอํอนไหว
ที่ผู๎ให๎ข๎อมูลอึดอัดหากต๎องพูดออกมา  

5. เหมาะกับข๎อมูลที่เป็นเรื่องลับหรือประเด็นอํอนไหวที่
ผู๎ให๎ข๎อมูลไมํต๎องการบันทึกไว๎เป็นหลักฐาน แตํต๎องการ
พูดให๎ฟัง 

5. ลักษณะทางกายภาพและตําแหนํ งหน๎าที่ ของ            
ผู๎สัมภาษณ์อาจมีผลตํอความลําเอียงในการให๎สัมภาษณ์  

6. สามารถบันทึกเสียงเพื่อเปิดฟังซ้ํา เมื่อต๎องการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต๎องในการ
ตีความหมาย 

6. การบันทึกเสียงอาจทําให๎เกิดความกลัวจากสิ่งที่ให๎
สัมภาษณ์และไมํสามารถบันทึกบรรยากาศอื่นๆ ไว๎ได๎ 
ต๎องใช๎วิธีการจดรายละเอียดประกอบ  

แหล่งที่มา: ประวิต เอราวรรณ์, 2545 
 

นอกจากนี้ผู๎วิจัยเลือกใช๎แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลที่
ชัดเจนในเรื่องที่ต๎องการศึกษาและได๎จัดทําแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎างคําถาม (Structured 
Interview) เพ่ือเก็บข๎อมูลในประเด็นความคิดเห็นของผู๎จัดการแผนกบริการสํวนหน๎า เจ๎าหน๎าที่ฝุาย
ทรัพยากรมนุษย์ ผู๎จัดการการดําเนินงาน และผู๎จัดการโรงแรมที่มี สํวนเกี่ยวข๎องในการคัดเลือก
พนักงานบริการสํวนหน๎าเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะตามบทบาท
หน๎าที่ (Functional Competency) ที่มีความสําคัญตํอการปฏิบัติงานในแผนกบริการสํวนหน๎าของ
โรงแรม 3 ดาว เนื่องจากการใช๎แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎างคําถาม จะมีการกําหนดคําถามไว๎
ลํวงหน๎าและไมํสามารถเปลี่ยนแปลงได๎ ซึ่งชํวยลดอคติของผู๎วิจัยในขณะสัมภาษณ์และชํวยสร๎าง
มาตรฐานเดียวกันกับการสัมภาษณ์ผู๎ให๎สัมภาษณ์รายอ่ืน (ชาย โพธิสิตา , 2552; สุภางค์ จันทวนิช, 
2537) 

สําหรับคําถามที่ใช๎ในการสัมภาษณ์ ผู๎วิจัยได๎พัฒนามาจากทฤษฎีและกรอบแนวคิดงานวิจัย 
รวมถึงงานวิจัยของวรวิชญ์ จันทร์ฉาย และอรุโณทัย พงษ์วาท (2556) โดยแบํงออกเป็น 3 สํวน ดังนี้ 
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สํวนที่ 1 คําถามเก่ียวกับข๎อมูลเบื้องต๎นของผู๎ให๎สัมภาษณ์  
สํวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก (Core Competency) ที่มีความสําคัญตํอการ

ปฏิบัติงานในแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม 3 ดาว ประกอบไปด๎วย สมรรถนะความเป็นมืออาชีพ 
(Professionalism) สมรรถนะความสัมพันธ์กับพนักงาน (Employee Relations) สมรรถนะการ
จัดการตนเอง (Self-Management) และสมรรถนะความรู๎ด๎านกฎหมาย (Legal Knowledge) 
รวมถึงคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาสมรรถนะหลักในแตํละด๎านของพนักงานให๎
ประสบความสําเร็จ พร๎อมทั้งข๎อเสนอแนะที่จะชํวยพัฒนาพนักงานแผนกบริการสํวนหน๎า 

สํวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับสมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ (Functional Competency) ที่มี
ความสําคัญตํอการปฏิบัติงานในแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม 3 ดาว ประกอบไปด๎วย สมรรถนะ
ความเป็นผู๎ นํ า  (Leadership) สมรรถนะการติดตํอสื่ อสาร (Communication) สมรรถนะ
ความสัมพันธ์กับลูกค๎า (Customer Relations) และสมรรถนะความรู๎ด๎านเทคนิคและการดําเนินงาน 
(Technical and Operational Knowledge) รวมถึงคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอุปสรรคตํอการพัฒนา
สมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ในแตํละด๎านของพนักงานให๎ประสบความสําเร็จ พร๎อมทั้งข๎อเสนอแนะที่
จะชํวยพัฒนาพนักงานแผนกบริการสํวนหน๎า 

 
3.4 การทดสอบเครื่องมือวิจัย 

  
การทดสอบเครื่องมือวิจัย หมายถึง การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช๎ในงานวิจัย 

กํอนที่จะนําไปใช๎เก็บข๎อมูลจริง เพ่ือให๎แนํใจวําเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพ อันจะสํงผลตํอความถูกต๎อง
และนําเชื่อถือของข๎อมูล เพราะหากเครื่องมือที่นําไปใช๎เก็บข๎อมูลไมํมีคุณภาพ ข๎อมูลที่ได๎อาจจะมี
ความคลาดเคลื่อน เมื่อนําไปวิเคราะห์หรือแปลความหมายอาจผิดพลาดและทําให๎ ผลการวิจัยไมํ
นําเชื่อถือ (สุวิมล ติรกานันท์, 2556)  

เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ ดังนั้นผู๎ วิจัยจึงใช๎การทดสอบ 
ความเที่ยงตรง (Validity) โดยการใช๎คณะบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในหัวข๎อที่ศึกษาทําการตรวจ
เครื่องมือวิจัย ซึ่งอาจเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผู๎ทรงคุณวุฒิ หรือผู๎เชี่ยวชาญ พร๎อมทั้งกําหนดจํานวนให๎
เป็นเลขคี่เพ่ือมาให๎คะแนนรายข๎อคําถามและดูความครอบคลุมในประเด็นคําถามงานวิจัย (สุวิมล    
ติรกานันท,์ 2556) ดังนั้นผู๎วิจัยจึงนําแบบสัมภาษณ์ไปเสนอตํอผู๎ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทําน ได๎แกํ  

1. อาจารย์ ดร. แสงแข บุญศิริ ตําแหนํงรองคณบดีฝุายวางแผนและพัฒนาและอาจารย์
ประจําคณะการจัดการการทํองเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 
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2. อาจารย์ ดร. ไพฑูรย์ มนต์พานทอง ตําแหนํงรองคณบดีฝุายวิชาการและอาจารย์ประจํา
คณะการจัดการการทํองเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 

3. อาจารย์ ดร. วรรักษ์ สุเฌอ ตําแหนํงผู๎อํานวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ภาค
พิเศษและอาจารย์ประจําคณะการจัดการการทํองเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์  

เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของข๎อคําถามวําตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาหรือไมํ โดยวิธีการตรวจสอบหาคําความสอดคล๎องระหวํางข๎อคําถามกับ
วัตถุประสงค์งานวิจัย (Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งคําดัชนี IOC มีหลักเกณฑ์ในการให๎
คะแนน ดังนี้ (กรมวิชาการ, 2545) 

1  หมายถึง ข๎อคําถามมีความสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ 
0  หมายถึง ไมํแนํใจวําข๎อคําถามมีความสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ 
-1  หมายถึง ข๎อคําถามไมํมีความสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ 

โดยมีสูตรการคํานวณหาคําดัชนี IOC ดังนี้ 
 

      
N

RIOC 
  

 เมื่อ 
   IOC คือ  ความสอดคล๎องระหวํางข๎อคําถามกับวัตถุประสงค์ 

   R คือ  ผลรวมของคะแนนจากผู๎ทรงคุณวุฒิ 3 ทําน 
   N คือ  จํานวนผู๎ทรงคุณวุฒิ 

สําหรับเกณฑ์การพิจารณาหากข๎อคําถามมีคํา IOC ตั้งแตํ 0.5–1 แสดงวํามีคําความเที่ยงตรง
ใช๎ได๎ แตํหากมีคํา IOC ต่ํากวํา 0.5 จะต๎องทําการปรับปรุงแก๎ไข ซึ่งคําดัชนี IOC ของแตํละข๎อคําถาม
ในแบบสัมภาษณ์ครั้งนี้เทํากับ 0.67-1 ถือเป็นข๎อคําถามที่มีความเที่ยงตรงสูงผู๎วิจัยนําไปใช๎ศึกษาเก็บ
ข๎อมูลได๎ นอกจากนี้ผู๎วิจัยยังได๎นําแบบสัมภาษณ์ไปทดสอบสัมภาษณ์ (Try Out) กับกลุํมประชากรที่
เป็นเปูาหมายของการศึกษาจํานวน 3 ตัวอยําง ซึ่งผลการทดสอบสัมภาษณ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์   
ที่คาดหวังไว๎  

 

 



                                                                        49 

3.5 ขั้นตอนการเก็บข้อมูล 
 
ขั้นตอนการเก็บข๎อมูลในงานวิจัยเรื่องแนวทางการใช๎สมรรถนะในการคัดเลือกพนักงาน

บริการสํวนหน๎าสําหรับโรงแรม 3 ดาว กรณีศึกษากรุงเทพมหานครมีข้ันตอนดําเนินงาน ดังนี้ 
 
1. ผู๎วิจัยทําเรื่องขอหนังสือจากคณะการจัดการการทํองเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ไปถึงผู๎จัดการแผนกบริการสํวนหน๎า เจ๎าหน๎าที่ฝุายทรัพยากรมนุษย์ ผู๎จัดการการดําเนินงาน
และผู๎จัดการโรงแรมที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎าของโรงแรม 3 ดาว ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผํานทาง E-mail Address ที่ได๎จากการสืบค๎นในเว็บไซต์ของแตํละโรงแรม 
พร๎อมทั้งแนบเอกสารคําชี้แจงและแบบสัมภาษณ์ที่ใช๎ในงานวิจัยเสนอตํอผู๎จัดการแผนกบริการสํวน
หน๎า เจ๎าหน๎าที่ฝุายทรัพยากรมนุษย์ ผู๎จัดการการดําเนินงาน และผู๎จัดการโรงแรม เพ่ือขออนุญาต  
และความอนุเคราะห์ในการเข๎าไปเก็บข๎อมูล เมื่อได๎รับการอนุญาตจึงดําเนินการติดตํอนัดหมาย      
ผู๎ให๎สัมภาษณ ์

2. ในการสัมภาษณ์ผู๎วิจัยได๎ใช๎แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร๎างคําถามเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก 
(Core Competency) และสมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ (Functional Competency) ที่มี
ความสําคัญตํอการปฏิบัติงานในแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม 3 ดาว สําหรับระยะเวลาใน    
การสัมภาษณ์อยูํระหวําง 30-45 นาที และไมํเกิน 1 ชั่วโมงในการสัมภาษณ์แตํละครั้ง (สมศักดิ์ ศรี
สันติ สุข, 2538) นอกจากนี้ขณะที่สัมภาษณ์ ผู๎วิจัยได๎ใช๎เครื่องอัดเสียงเพ่ือบันทึกการสนทนาระหวําง
ผู๎วิจัยและผู๎ให๎สัมภาษณ์ โดยผู๎วิจัยทําการขออนุญาตผู๎ให๎สัมภาษณ์กํอนที่จะทําการบันทึกการสนทนา 
รวมถึงทําการจดบันทึกความคิดเห็นเพ่ิมเติมของผู๎ให๎สัมภาษณ์ที่ เกิดขึ้นในระหวํางการสัมภาษณ์และ
นํามาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข๎อมูลตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย พร๎อมทั้งในชํวงท๎ายของการ
สัมภาษณ์แตํละครั้ง ผู๎วิจัยทําการตรวจสอบและพิจารณาความครบถ๎วนของข๎อมูล หากพบวําข๎อมูลที่
ได๎ยังไมํสมบูรณ์ผู๎วิจัยได๎มีการถามคําถามเพ่ิมแกํผู๎ให๎สัมภาษณ์เพ่ือเก็บข๎อมูลให๎ครบถ๎วนที่สุด 

3. ภายหลังจากการสัมภาษณ์ ผู๎วิจัยจึงนําผลสัมภาษณ์ที่ได๎มาทําการถอดเทปเพ่ือรวบรวม
ข๎อมูลในการตอบวัตถุประสงค์แตํละข๎อของงานวิจัย  

4. วิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อนําไปสูํผลการศึกษา การสรุปอภิปรายผล และข๎อเสนอแนะ 
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3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข๎อมูล (Data Analysis) เป็นขั้นตอนสําคัญในงานวิจัยเชิงคุณภาพเนื่องจาก   
เป็นกระบวนการวิเคราะห์ สร๎างข๎อสรุปจากการศึกษาวิจัยโดยไมํใช๎สถิติชํวยในการวิเคราะห์ข๎อมูล 
ดังนั้นผู๎วิจัยจึงต๎องมีความรู๎และเข๎าใจในแนวคิดและทฤษฎีอยํางแท๎จริงจึงสามารถสร๎างข๎อสรุปเป็น
กรอบแนวคิดได๎ (สุภางค์ จันทวานิช, 2537) 

งานวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยใช๎แบบสัมภาษณ์ในการเก็บข๎อมูล ดังนั้นจะใช๎การวิเคราะห์ข๎อมูลตาม
แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งเป็นกาวิเคราะห์
ข๎อมูลตามหมวดหมูํเนื้อหาที่แบํงไว๎และสร๎างข๎อสรุปขึ้นมาเป็นปรากฏการณ์ที่ค๎นพบในการศึกษา 
(สุวิมล ติรกานันท์, 2556) โดยกระบวนการวิเคราะห์ข๎อมูลผู๎วิจัยได๎ดําเนินตามขั้นตอนและวิธีของ 
Mile and Huberman (1994) ที่ประกอบด๎วย 4 ขั้นตอน ได๎แกํ 1) การเก็บข๎อมูล 2) การแสดง
ข๎อมูล 3) การลอดทอนข๎อมูล และ 4) ตีความ หาข๎อสรุป รวมถึงและการตรวจสอบความถูกต๎องตาม
ประเด็นของผลงานวิจัย (อ๎างถึงใน ชาย โพธิสิตา, 2552) ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บข๎อมูล ผู๎วิจัยรวบรวมข๎อมูลจากการสัมภาษณ์เพ่ือนํามาวิเคราะห์ตอบ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ขั้นตอนที่ 2 การแสดงข๎อมูล ผู๎วิจัยเชื่อมโยงข๎อมูลเข๎าด๎วยกันตาม
วัตถุประสงค์แตํละข๎อ เนื่องจากข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ์และการบันทึกมีขนาดใหญํและมีลักษณะ
กระจัดกระจาย ดังนั้นขั้นตอนนี้ชํวยให๎ผู๎วิจัยได๎ทําการวิเคราะห์ในทุกขั้นตอนและชํวยให๎ผลงานวิจัยมี
ความถูกต๎องมากขึ้น ขั้นตอนที่ 3 การลดทอนข๎อมูล เมื่อเก็บข๎อมูลได๎ทุกครั้ง ผู๎วิจัยได๎ทําการใสํรหัส
หรือเขียนข๎อความเพ่ือเตือนความจํา พร๎อมทั้งเรียบเรียง จัดกลุํม และแบํงสํวนข๎อมูล นําข๎อมูล
เหลํานั้นมาสร๎างเป็นแนวความคิดรวบยอดที่นําไปสูํการอธิบายโดยสรุป และสุดท๎ายขั้นตอนที่  4    
การตีความ หาข๎อสรุป และการตรวจสอบความถูกต๎องตามประเด็นของผลงานวิจัย ผู๎วิจัยทําการ
ตีความและหาข๎อสรุปของข๎อค๎นพบที่ได๎จากการลดทอนข๎อมูล รวมถึงตรวจสอบวําข๎อสรุปที่ได๎นั้นมี
ความถูกต๎องและนําเชื่อถือหรือไมํ โดยข๎อสรุปและสิ่งที่ตีความออกมาจะแสดงอยูํในรูปของคําอธิบาย
และกรอบแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ผู๎วิจัยศึกษา 

 

3.7 จรรยาบรรณนักวิจัย 
 

ผลงานวิจัยจะมีความสําคัญอยํางมากตํอการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ หากงานวิจัยที่
เผยแพรํสูํสาธารณชนมีความเที่ยงตรงและนําเสนอสิ่งที่สะท๎อนให๎เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริง          
ยํอมนําไปสูํการแก๎ไขปัญหาได๎อยํางตรงจุดและมีประสิทธิภาพ แตํทุกครั้งที่ มีการดําเนินงานวิจัย 
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นักวิจัยมักต๎องเข๎าไปมีสํวนเกี่ยวข๎องกับสิ่งที่ตนศึกษาไมํวําสิ่งนั้นจะมีชีวิตหรือไมํก็ตาม ซึ่งหากผู๎วิจัย
ขาดความระมัดระวังงานวิจัยยํอมสํงผลกระทบด๎านลบตํอสิ่งที่ศึกษา นอกจากนี้งานวิจัยยังมี
ความสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศดังนั้น
คุณภาพของงานวิจัยจึงเป็นสิ่งสําคัญ คุณภาพของงานวิจัยไมํได๎ขึ้นอยูํกับความรู๎ความสามารถของ
นักวิจัยเทํานั้น แตํยังขึ้นอยูํกับคุณธรรมและจริยธรรมของนักวิจัยด๎วย หากงานวิจัยที่ด๎อยคุณภาพถูก
เผยแพรํออกไปสูํสาธารณชน ไมํเพียงแตํจะกํอให๎เกิดผลเสียตํอวงวิชาการยังสํงผลเสียตํอประเทศชาติ
อยํางแนํนอน ด๎วยเหตุนี้ทางสภาวิจัยแหํงชาติจึงได๎ตระหนักถึงความสําคัญและกําหนดจรรยาบรรณ
ของนักวิจัย เพื่อให๎นักวิจัยทุกคนได๎ยึดเป็นหลักในการดําเนินงานวิจัยที่ตั้งอยูํบนพ้ืนฐานของจริยธรรม
และหลักวิชาการที่เหมาะสม และเป็นประกันมาตรฐานของการศึกษาค๎นคว๎าให๎เป็นไปอยํางสมศักดิ์
ศรีและเกียรติของนักวิจัยไว๎ 9 ประการ (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ, 2541) ดังนี้ 

ข๎อที่ 1 นักวิจัยต๎องมีความซื่อสัตย์ตํอตนเองไมํลอกเลียนแบบหรือนําผลงานของผู๎อ่ืนมาเป็น
ของตน ต๎องให๎เกียรติ อ๎างถึงบุคคลหรือแหลํงที่มาของข๎อมูลที่นํามาใช๎ในงานวิจัยเสมอ พร๎อมทั้งต๎อง
ซื่อตรงตํอการแสวงหาทุนวิจัยและมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได๎จากงานวิจัย 

ข๎อที่ 2 นักวิจัยต๎องปฏิบัติตามพันธกรณีและข๎อตกลงในการทําวิจัยที่ทําไว๎กับหนํวยงานที่
สนับสนุนการวิจัยหรือหนํวยงานที่ตนสังกัด อุทิศเวลาทํางานวิจัยให๎ได๎ผลดีที่สุดและเป็นไปตาม
กําหนดเวลา มีความรับผิดชอบไมํละทิ้งงานระหวํางดําเนินการ 

ข๎อที่ 3 นักวิจัยต๎องมีพ้ืนฐานความรู๎ในสาขาวิชาการที่ทําวิจัยอยํางเพียงพอ รวมถึงมี
ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ทําวิจัยเพ่ือนําไปสูํงานวิจัยที่มีคุณภาพและเพ่ือปูองกันปัญหาการ
วิเคราะห์ การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาดที่อาจกํอให๎เกิดความเสียหายตํองานวิจัย 

ข๎อที่ 4 นักวิจัยต๎องมีความรับผิดชอบตํอสิ่งที่ตนกําลังศึกษาไมํวําสิ่งนั้นจะมีชีวิตหรือไมํก็ตาม 
นักวิจัยต๎องดําเนินการด๎วยความระมัดระวังและมีความเที่ยงตรงในการทําวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับคน สัตว์ 
พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล๎อม มีจิตสํานึกและปณิธานที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม 

ข๎อที่ 5 นักวิจัยต๎องเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์ที่ใช๎เป็นตัวอยํางในการวิจัยไมํคํานึงถึง
ผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยและขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพ่ือนมนุษย์ ต๎องอธิบาย
จุดมุํงหมายของการวิจัยแกํบุคคลที่เป็นกลุํมตัวอยําง โดยไมํหลอกลวง บีบบังคับ และไมํละเมิดสิทธิ
สํวนบุคคล   

ข๎อที่ 6 นักวิจัยต๎องมีอิสระทางความคิด ปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย โดย
ตระหนักเสมอวําอคติสํวนตนหรือความลําเอียงทางวิชาการ อาจสํ งผลให๎มีการบิดเบือนข๎อมูลและ   
ข๎อค๎นพบทางวิชาการ 
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ข๎อที่ 7 นักวิจัยนําผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์ในทางที่ชอบ เผยแพรํผลงานเพ่ือประโยชน์ทาง
วิชาการและสังคม ไมํนําผลงานวิจัยไปใช๎ในทางที่มิชอบหรือขยายผลข๎อค๎นพบจนเกินจริง 

ข๎อที่ 8 นักวิจัยต๎องเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู๎อ่ืน มีใจกว๎างยอมรับฟังความ
คิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผู๎อื่นและพร๎อมที่จะนํามาปรับปรุงแก๎ไขงานวิจัยของตนให๎ถูกต๎อง 

ข๎อที่ 9 นักวิจัยต๎องมีความรับผิดชอบตํอสังคมทุกระดับ มีจิตสํานึกที่จะอุทิศกําลังและ
สติปัญญาในการทําวิจัยเพ่ือความก๎าวหน๎าทางวิชาการ เพ่ือความเจริญและประโยชน์สุขของสังคม
และมวลมนุษยชาติ 

นอกจากจรรยาบรรณนักวิจัยตามที่สภาวิจัยแหํงชาติได๎กําหนดไว๎ การศึกษาครั้งนี้ผู๎วิจัยต๎อง
เข๎าไปเก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาซึ่งก็คือ คน หมายถึง ผู๎เข๎ารํวมการวิจัยหรือผู๎ให๎
ข๎อมูลการวิจัย (Research Participants) ดังนั้นเพ่ือให๎การดําเนินงานวิจัยเป็นไปอยํางราบรื่นและอยูํ
บนพื้นฐานศีลธรรม ผู๎วิจัยจะยึดหลักปฏิบัติในเรื่องจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวกับคนในระหวํางการเก็บ
รวบรวมข๎อมูล (Jennings, 2001) ดังนี้ 

ข๎อที่ 1 การยินยอมด๎วยความสมัครใจของผู๎เข๎ารํวมการวิจัย โดยปราศจากการบังคับ ขํมขูํ 
หรือให๎สินบนแกํผู๎เข๎ารํวมการวิจัย 

ข๎อที่ 2 สิทธิของผู๎เข๎ารํวมการวิจัยในการปฏิเสธที่จะให๎คําตอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
ทั้งหมด 

ข๎อที่ 3 สิทธิของผู๎เข๎ารํวมการวิจัยในการถอนตัวจากโครงการวิจัยได๎ตลอดเวลา 
ข๎อที่ 4 สิทธิของผู๎เข๎ารํวมการวิจัยที่จะไมํถูกปิดปังข๎อมูลตํางๆเกี่ยวกับการวิจัย 
ข๎อที่ 5 สิทธิของผู๎เข๎ารํวมการวิจัยในการได๎รับการปกปูองไมํให๎ได๎รับอันตรายระหวําง      

การวิจัยหรือภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัย 
ข๎อที่ 6 สิทธิของผู๎เข๎ารํวมการวิจัยที่จะได๎รับการปกปิดและรักษาข๎อมูลสํวนตัว 
ข๎อที่ 7 สิทธิของผู๎เข๎ารํวมการวิจัยในการเข๎าถึงผลการวิจัย 
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3.8 งบประมาณที่ใช้ในงานวิจัย 
 

รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน (บาท) 

ค่าใช้สอย  

 คํารถในการเดินทางไปลงพ้ืนที่เก็บข๎อมูล 4,000 

 คําอาหารในชํวงลงพื้นที่เก็บข๎อมูล 3,000 

ค่าวัสดุ  

 คําถํายเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 500 

 คํากระดาษ A4  สําหรับ Print งาน 2,000 

 คําอุปกรณ์เครื่องเขียน 200 

 คําเข๎าเลํม/ทําปก 3,000 

 คําใช๎จํายเบ็ดเตล็ด 500 

รวม 13,200 
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3.9 ระยะเวลาด าเนินงานวิจัย: เดือนมกราคม 2559–กรกฎาคม 2560 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
1. ศึกษาปัญหาและกําหนดวัตถุประสงค์
งานวิจัย 

                   

2. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง                    
3. สอบหัวข๎อและเค๎าโครงวิทยานิพนธ์                    
4. สร๎างเครื่องมือในการวิจัย                    
5. ทดสอบและแก๎ไขเครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย                    
6. ติดตํอโรงแรมและรวบรวมข๎อมูลที่จําเป็น                    
7. สัมภาษณ์กลุํมตัวอยําง                    
8. วิเคราะห์ผลข๎อมูล                    
9. เขียนรายงาน                    
10. สอบปูองกันวิทยานิพนธ ์                    
11. ดําเนินการให๎ผลงานวิจัยได๎ตอบรับ
ตีพิมพ์ในสิ่ งพิมพ์ที่ ได๎มาตรฐานที่  สกอ.
กําหนด  

                   

12. สํงวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให๎คณะ                    

54 
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3.10 บทสรุป 
  

งานวิจัยเรื่องแนวทางการใช๎สมรรถนะในการคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎าสําหรับธุรกิจ
โรงแรม 3 ดาว กรณีศึกษากรุงเทพมหานครเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีประชากรและกลุํมตัวอยําง
ที่ใช๎ในการศึกษา คือ ผู๎จัดการแผนกบริการสํวนหน๎า หัวหน๎าฝุายทรัพยากรมนุษย์ ผู๎จัดการการ
ดําเนินงานและผู๎จัดการโรงแรมที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎าของโรงแรม 
3 ดาว จํานวน 15 คน จากโรงแรม 3 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานครที่ทําการติดตํอทั้งสิ้น 147 แหํง 
และการศึกษาครั้งนี้ใช๎แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร๎างคําถาม เพ่ือสํารวจความคิดเห็น    
เกี่ยวกับสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ (Functional 
Competency) ที่สําคัญตํอการปฏิบัติงานในแผนกบริการสํวนหน๎า สําหรับการทดสอบเครื่องมือวิจัย 
ผู๎วิจัยได๎ใช๎วิธีการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยนําแบบสัมภาษณ์ไปเสนอตํอผู๎ทรงคุณวุฒิและ
ผู๎เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทําน เพ่ือทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของ
ข๎อคําถามวําตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือไมํ ซึ่งผลความเที่ยงตรงของแตํละข๎อคําถามอยูํที่ 
0.67-1 รวมถึงนําแบบสัมภาษณ์ไปทดสอบสัมภาษณ์ (Try Out) กับกลุํมประชากรที่เป็นเปูาหมาย
การศึกษาจํานวน 3 ตัวอยําง ซึ่งผลออกมาเป็นไปตามที่คาดหวังไว๎และหลังจากได๎แบบสัมภาษณ์ที่
สมบูรณ์จึงนําไปศึกษาลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข๎อมูล สําหรับการลงพ้ืนที่เก็บข๎อมูลผู๎วิจัยเริ่มจากทําเรื่องขอ
หนังสือจากคณะการจัดการการทํองเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สํงไปยังโรงแรม 3 ดาว 
ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือขออนุญาตและความอนุเคราะห์ในการเก็บข๎อมูล เมื่อได๎รับการอนุญาต
จึงดําเนินการติดตํอนัดหมายผู๎ให๎สัมภาษณ์ ในสํวนขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู๎วิจัยใช๎แบบสัมภาษณ์ที่
เตรียมไว๎ รวมถึงขณะที่สัมภาษณ์มีการใช๎เครื่องอัดเสียงและการจดบันทึกเพ่ือบันทึกการสนทนา
ระหวํางผู๎วิจัยและผู๎ให๎สัมภาษณ์ ภายหลังจากการสัมภาษณ์จึงนําผลสัมภาษณ์ที่ได๎มาทําการถอดเทป 
รวบรวมข๎อมูลในการตอบวัตถุประสงค์แตํละข๎อของงานวิจัยและทําการวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Data Analysis) เพ่ือนําไปสูํผลการศึกษา พร๎อมทั้งสรุปอภิปรายผลและ
ข๎อเสนอแนะ 

สําหรับการดําเนินงานวิจัยครั้งนี้เริ่มตั้งแตํเดือนมกราคม 2559-กรกฎาคม 2560 และมีการ
กําหนดงบประมาณท่ีใช๎ในการศึกษา นอกจากนี้ตลอดการศึกษาผู๎วิจัยยังปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
ของนักวิจัยและหลักปฏิบัติในเรื่องจริยธรรมการวิจัยที่ เกี่ยวกับคนเพ่ือให๎การศึกษาครั้งนี้ไมํ 
สํงผลกระทบด๎านลบตํอสิ่งที่ผู๎วิจัยศึกษา ซึ่งจากระเบียบวิธีวิจัยนี้ได๎ถูกนํามาเป็นกรอบแนวทางใน  
การดําเนินงานวิจัยจนได๎มาซึ่งผลการศึกษาโดยจะกลําวถึงในบทที่ 4 ตํอไป  
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บทท่ี 4 

ผลงานวิจัย 

4.1 บทน า 
 

บทนี้เป็นการแสดงผลงานวิจัยเรื่องแนวทางการใช๎สมรรถนะในการคัดเลือกพนักงานบริการ
สํวนหน๎าสําหรับโรงแรม 3 ดาว กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร โดยผู๎วิจัยได๎เก็บรวบรวมข๎อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู๎จัดการแผนกบริการสํวนหน๎า เจ๎าหน๎าที่ฝุายทรัพยากร
มนุษย์ ผู๎จัดการการดําเนินงานและผู๎จัดการโรงแรมที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการคัดเลือกพนักงานบริการ
สํวนหน๎าของโรงแรมจํานวน 15 คน จากโรงแรม 3 ดาว 147 แหํงที่ทําการติดตํอขอเข๎าไปเก็บข๎อมูล 
เพ่ือสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะตามบทบาท
หน๎าที่  (Functional Competency) ที่สําคัญตํอการปฏิบัติงานในแผนกบริการสํวนหน๎า ซึ่งผล
การศึกษาทั้งหมดได๎ถูกนําไปวิเคราะห์เสนอเป็นแนวทางการใช๎สมรรถนะในการคัดเลือกพนักงาน
บริการสํวนหน๎าของโรงแรม 3 ดาวตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

สําหรับผลการศึกษาผู๎วิจัยได๎แสดงผลการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาของข๎อมูลโดยแบํงออกเป็น     
5 สํวน ภายหลังจากบทนําในหัวข๎อที่ 4.1 โดยเริ่มจากหัวข๎อที่ 4.2 กลําวถึงข๎อมูลทั่วไปของผู๎ให๎
สัมภาษณ์ ประกอบไปด๎วย รายชื่อของโรงแรมที่เก็บข๎อมูล เพศ อายุ และตําแหนํงงานของผู๎ให๎
สัมภาษณ์ หัวข๎อที่ 4.3 กลําวถึงผลการศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก (Core Competency) ที่สําคัญ
ตํอการปฏิบัติงานในแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม 3 ดาว ประกอบไปด๎วย 4 สมรรถนะ ได๎แกํ 
4.3.1 สมรรถนะความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 4.3.2 สมรรถนะความสัมพันธ์กับพนักงาน 
(Employee Relations) 4.3.3 สมรรถนะการจัดการตนเอง (Self-Management) และ 4.3.4 
สมรรถนะความรู๎ด๎านกฎหมาย (Legal Knowledge) หัวข๎อที่ 4.4 กลําวถึงผลการศึกษาเกี่ยวกับ
สมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ (Functional Competency) ที่สําคัญตํอการปฏิบัติงานในแผนกบริการ
สํวนหน๎าของโรงแรม 3 ดาว ประกอบไปด๎วย 4 สมรรถนะ ได๎แกํ 4.4.1 สมรรถนะความเป็นผู๎นํา 
(Leadership) 4.4.2 สมรรถนะการติดตํอสื่อสาร (Communication) 4.4.3 สมรรถนะความสัมพันธ์
กับลูกค๎า (Customer Relations) และ 4.4.4 สมรรถนะความรู๎ด๎านเทคนิคและการดําเนินงาน 
(Technical and Operational Knowledge) และสุดท๎ายหัวข๎อที่ 4.5 บทสรุปผลงานวิจัย จะ
กลําวถึงผลที่ได๎รับจากการศึกษาครั้งนี้ในภาพรวม  
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4.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใหส้ัมภาษณ์ 
 

จากการเก็บข๎อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู๎จัดการแผนกบริการสํวนหน๎า เจ๎าหน๎าที่ฝุาย
ทรัพยากรมนุษย์ ผู๎จัดการการดําเนินงานและผู๎จัดการโรงแรมที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการคัดเลือก
พนักงานบริการสํวนหน๎าของโรงแรม 3 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 15 คน พบวํา กลุํม
ตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิงจํานวน 11 คน และเป็นเพศชายจํานวน 4 คน โดยมีอายุระหวําง 30-
39 ปี จํานวน 9 คน อายุระหวําง 40-49 ปี จํานวน 3 คน และอายุน๎อยกวํา 30 ปี จํานวน 3 คน 
ตําแหนํงงานในปัจจุบันที่ปฏิบัติหน๎าที่อยูํสํวนใหญํมีลักษณะงาน Front Office Manager จํานวน     
8 คน Personal Officer จํานวน 3 คน Operation Manager จํานวน 2 คน Personal Supervisor 
จํานวน 1 คน และ Hotel Manager จํานวน 1 คน นอกจากนี้ผู๎ให๎สัมภาษณ์มีประสบการณ์การ
ทํางานในตําแหนํงที่ปฏิบัติหน๎าที่อยูํไมํต่ํากวํา 5 ปีขึ้นไปทุกคน ดังตารางที่ 4.1 ตํอไปนี้ 

ตารางท่ี 4.1 รายชื่อโรงแรม 3 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานครที่เป็นผู๎ให๎สัมภาษณ์ในการศึกษา 
ล าดับที ่ รายชื่อโรงแรม เพศ อาย ุ ต าแหน่งงาน 

1 The Dawin Hotel ชาย 33 Front Office Manager 
2 Paradiso Boutique Suites หญิง 36 Personal Officer 
3 Bangkok City Inn Hotel หญิง 40 Personal Supervisor 
4 Grace Hotel หญิง 41 Front Office Manager 
5 RetrOasis Hotel ชาย 37 Operation Manager 
6 The Suan Dusit Place หญิง 36 Front Office Manager 
7 Northgate Ratchayothin ชาย 34 Operation Manager 
8 The Moonite Hotel หญิง 38 Personal Officer 
9 Airport Bed Hotel หญิง 28 Front Office Manager 
10 The 93 Hotel หญิง 27 Hotel Manager 
11 KU Home หญิง 42 Front Office Manager 
12 The Green Bells Onnut หญิง 35 Front Office Manager 
13 Centric Place Hotel ชาย 28 Front Office Manager 
14 Cozy at Ten หญิง 31 Front Office Manager 
15 New Travel Lodge Hotel หญิง 32 Personal Officer 
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4.3 สมรรถนะหลัก (Core Competency) ที่ส าคัญต่อการปฏิบัติงานในแผนกบริการ
ส่วนหน้าของโรงแรม 3 ดาว 
 

จากวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของผู๎ที่มีอํานาจในการคัดเลือกพนักงานบริการ  
สํวนหน๎าเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก (Core Competency)  ที่สําคัญตํอการปฏิบัติงานในแผนกบริการ
สํวนหน๎าของโรงแรม 3 ดาว จากการเก็บข๎อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู๎จัดการแผนกบริการสํวน
หน๎า เจ๎าหน๎าที่ฝุายทรัพยากรมนุษย์ ผู๎จัดการการดําเนินงานและผู๎จัดการโรงแรมที่มีสํวนที่มีสํวน
เกี่ยวข๎องในการคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎าของโรงแรม 3 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 
15 คน ผลการศึกษาพบวํา สมรรถนะหลักจะประกอบไปด๎วย 4 สมรรถนะ ได๎แกํ 1) สมรรถนะความ
เป็นมืออาชีพ (Professionalism) 2) สมรรถนะความสัมพันธ์กับพนักงาน (Employee Relations) 
3) สมรรถนะการจัดการตนเอง (Self-Management) และ 4) สมรรถนะความรู๎ด๎านกฎหมาย (Legal 
Knowledge) ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 

 
4.3.1 สมรรถนะความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
ผลการศึกษาสมรรถนะความเป็นมืออาชีพของพนักงานบริการสํวนหน๎า สามารถสรุปลักษณะ

พฤติกรรมความเป็นมืออาชีพของพนักงานบริการสํวนหน๎าได๎ 5 ลักษณะ ได๎แกํ 1) การมีใจรักในงาน
บริการ (Service Mind) 2) ความสามารถในการแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎า 3) มีความอดทนสามารถ
ทํางานภายใต๎ความกดดัน 4) มีความซื่อสัตย์ในการทํางาน และ 5) มีบุคลิกภาพที่ดี ดังนี้ 

1. การมีใจรักในงานบริการ (Service Mind) ลักษณะความเป็นมืออาชีพที่สําคัญของ
พนักงานบริการสํวนหน๎าอันดับแรกผู๎ให๎สัมภาษณ์สํวนใหญํให๎ความคิดเห็นวํา คือ การมีใจรักในงาน
บริการ (Service Mind) เนื่องจากหากพนักงานรักในอาชีพของตน การทํางานด๎วยใจรัก และทัศนคติ
ที่ดีจะทําให๎เกิดงานบริการที่มีคุณภาพ สามารถทําให๎หัวหน๎างานเกิดความไว๎วางใจ รวมถึงเมื่อลูกค๎า
เข๎ามาใช๎บริการจะสัมผัสได๎ถึงความพร๎อมที่จะให๎บริการของพนักงาน แตํถ๎าพนักงานมีทัศนคติที่ไมํดี
ตํออาชีพของตนเอง จะทําให๎พนักงานขาดความกระตือรือร๎นที่จะปฏิบัติงานและสํงผลตํอคุณภาพของ
การบริการที่ลดลง ดังที่ผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 10 ให๎ความคิดเห็นวํา “ความเป็นมืออาชีพพนักงาน   
ควรจะมี แตํมากกวํานั้นต๎องรักในงานที่ตัวเองทํา ถ๎ารักงานแล๎วทุกอยํางมันจะตามมาเอง” และ    
ผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 11 ที่ให๎ความคิดเห็นวํา “ไมํวําลูกค๎าจะเข๎ามาด๎วยสีหน๎าแบบไหน บึ้งตึง โกรธ 
แตํเรามีหน๎าที่ที่ต๎องต๎อนรับลูกค๎า การมี Service Mind รอยยิ้ม การสบสายตาลูกค๎า ความ
กระตือรือร๎น พร๎อมที่จะชํวยเหลือลูกค๎าจะทําให๎อารมณ์ของลูกค๎าอํอนลง พออารมณ์ลูกค๎าอํอนลง
การทํางานก็จะงํายขึ้น อันนี้อันแรกเลยต๎องมี Service Mind”  
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2. ความสามารถในการแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎า เนื่องจากพนักงานบริการสํวนหน๎าต๎องพบ
เจอกับลูกค๎ามากกวําพนักงานโรงแรมในแผนกอ่ืนและเป็นสํวนงานที่มีปัญหาเกิดขึ้นอยูํตลอดเวลา 
เมื่อเกิดปัญหาพนักงานต๎องพร๎อมที่จะชํวยเหลือลูกค๎า มีไหวพริบในการคิดแก๎ปัญหาให๎เร็วที่สุด ดังที่
ผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 1 ให๎ความคิดเห็นวํา “คุณสมบัติเรื่องภาษา การจัดการตํางๆ ถือวําเป็นเรื่อง
ธรรมดาใครๆ ก็ทําได๎ แตํจะวัดวําพนักงานบริการสํวนหน๎าคนนี้มีความเป็นมืออาชีพหรือไมํ คุณ
สามารถแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎าได๎ดีแคํไหนเป็นสิ่งที่ต๎องประเมินอยํางแรก เพราะงานสํวนหน๎าเป็น
งานที่ต๎องรับมือกับคน”  

3. มีความอดทนสามารถทํางานภายใต๎แรงกดดัน การทํางานในแผนกบริการสํวนหน๎า 
พนักงานจะต๎องมีความอดทนอดกลั้นที่จะรับฟัง คําตําหนิ คําร๎องเรียน หรือคําวิจารณ์ตํางๆ ของ
ลูกค๎าโดยไมํแสดงปฏิกิริยาตอบโต๎ ดังนั้นพนักงานจําเป็นต๎องควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ตํางๆ โดย
ที่ไมํแสดงความรู๎สึกไมํพอใจออกมาทางสีหน๎าหรือคําพูด ถึงแม๎จะได๎รับคําตําหนิซึ่งๆหน๎า  ดังผู๎ให๎
สัมภาษณ์รหัสที่ 7 ให๎ความคิดเห็นวํา “อยํางที่เรารู๎กันอยูํแล๎ววําปัญหาหรือความต๎องการของลูกค๎า
มันมีมากมาย ฉะนั้นความเป็นมืออาชีพของพนักงานที่จะอยูํตรงนั้นต๎องทํางานภายใต๎แรงกดดันและ
อดทนรับกับสภาพตํางๆ ที่ไมํสามารถจะคาดการณ์ได๎วําจะเกิดอะไรขึ้น”  

4. มีความซื่อสัตย์ในการทํางาน อีกหนึ่งลักษณะของความเป็นมืออาชีพของพนักงานบริการ
สํวนหน๎าที่สําคัญ ผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 1, 7 และ 8 ให๎ความคิดเห็นวํา พนักงานบริการสํวนหน๎าต๎องมี
ความซื่อสัตย์ในการทํางาน เนื่องจากตัวพนักงานจะต๎องมีสํวนเกี่ยวข๎องในเรื่องเงิน ความยับยั้งชั่งใจ
ของตนเองและความซื่อตรงในการทําหน๎าที่ทั้งตํอเพ่ือนรํวมงานและองค์กรจึงเป็นสิ่งสําคัญ  

5. มีบุคลิกภาพที่ดี การมีบุคลิกภาพที่ดี ความดูนําเชื่อถือ และมีความนําไว๎วางใจ พนักงาน
บริการสํวนหน๎าจะต๎องมีบุคลิกภาพที่เป็นที่ประทับใจตํอลูกค๎า เพราะบุคลิกภาพที่ดีจะเป็นสิ่งดึงดูด
ลูกค๎าให๎เข๎ามาติดตํอ ดังความคิดเห็นของผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 4 ที่วํา “บุคลิกภาพภายนอกของ
พนักงานบริการสํวนหน๎าถือเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพ การแตํงกายที่สะอาดเรียบร๎อย 
การแตํงหน๎าและทําผม ทําทางการยืน การยกมือไหว๎ ความกระฉับกระเฉงหรือความคลํองตัวใน    
การทํางาน เพราะงานบริการสํวนหน๎าเป็นจุดบริการแรกที่ลูกค๎าสังเกตเห็นได๎ตั้งแตํแรก ดังนั้น
พนักงานต๎องดูนําเชื่อถือและสร๎างความไว๎วางใจให๎กับลูกค๎าที่เข๎ามา”  
 

4.3.2 สมรรถนะความสัมพันธ์กับพนักงาน (Employee Relations)                 
ผลการศึกษาสมรรถนะความสัมพันธ์กับพนักงาน สามารถสรุปลักษณะพฤติกรรมการมี

ความสัมพันธ์ที่ดีในการทํางานระหวํางเพื่อนรํวมงานของพนักงานบริการสํวนหน๎าออกเป็น 4 ลักษณะ 
ได๎แกํ 1) ให๎เกียรติเพ่ือนรํวมงานและเคารพผู๎อาวุโส 2) มีการสื่อสารที่ดีกับเพ่ือนรํวมงาน 3) มี
ความสามารถในการทํางานเป็นทีม และ 4) มีน้ําใจเอ้ือเฟ้ือ ชํวยเหลือเพ่ือนรํวมงาน ดังนี้  
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1. ให๎เกรียติเพ่ือนรํวมงานและเคารพผู๎อาวุโส ความสัมพันธ์กับเพ่ือนพนักงานในการทํางาน
ของพนักงานบริการสํวนหน๎า ผู๎ให๎สัมภาษณ์สํวนใหญํให๎ความคิดเห็นวํา สิ่งแรกต๎องให๎เกียรติซึ่งกัน
และกัน รวมถึงการมีสัมมาคารวะตํอผู๎ที่อาวุโสกวําทั้งกับผู๎ที่ทํางานในแผนกเดียวกันและตํางแผนกกัน 
การกลําวทักทายกัน ยกมือไหว๎กัน ยิ้มแย๎มแจํมใสให๎กัน ถือเป็นการสร๎างมิตรภาพที่ดีระหวํางผู๎ที่
ทํางานอยูํในองค์กรเดียวกัน เมื่อพนักงานทุกคนตํางมีความสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน การติดตํอประสานงาน
ระหวํางแผนกจึงดําเนินไปอยํางราบรื่น ดังที่ผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 7 ให๎ความคิดเห็นวํา “การเจอหน๎า
คนอ่ืน ยิ้มทักทาย กลําวทักทาย มันเป็นการเปิดประตูในเรื่องของมิตรภาพ ทําให๎มีเพ่ือนมากขึ้น เป็น
คนยิ้มแย๎มแจํมใส ไมํใชํหน๎าบึ้งตึงหรือวําเป็นคนที่ไมํสนใจเรื่องอ่ืนๆเลย ถ๎าเรามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
เหมือนเรามีเพื่อนที่ดีเยอะแยะมากมาย เวลาเราจะทําอะไร เราก็ขอความชํวยเหลือจากเขาจะเป็นสิ่ง
ที่ดีกวําด๎วย”  

2. มีการสื่อสารที่ดีกับเพ่ือนรํวมงาน การใช๎ภาษาที่สุภาพ การลงท๎ายคําด๎วยคํะ/คะ รวมถึง
ความชัดเจนในการสื่อสาร เนื่องจากแผนกบริการสํวนหน๎าเปรียบเสมือนเป็นสํวนกลางที่ต๎องคอย
ประสานงานกับแผนกตํางๆ เชํน แผนกแมํบ๎าน แผนกซํอมบํารุง ดังนั้นการสื่อสารเรื่องงานจะต๎องมี
ความชัดเจนและเป็นการสื่อสารที่ต๎องรับรู๎กันทั้งสองฝุายหรือภาษาอังกฤษเรียกวํา “Two-way 
Communication” ซึ่งการสื่อสารในรูปแบบนี้จะชํวยให๎พนักงานบริการสํวนหน๎าเกิดความเข๎าใจใน
งานที่ตรงกันและชํวยลดความผิดพลาดในงานที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงจะชํวยลดการทะเลาะระหวําง
พนักงานด๎วยกันเอง นอกจากนี้ผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 10 ยังให๎ความคิดเห็นวํา “เพ่ือนรํวมงานต๎องมี
ความจริงใจตํอกัน มีอะไรต๎องคุยกันตรงๆ ไมํควรจะเอาเรื่องงานไปพูดนอกเวลางาน ถ๎าใครทําผิดหรือ
แม๎แตํเป็นหัวหน๎างานเอง ทุกคนมีสิทธ์ที่จะเตือนหรือบอกกลําวกันได๎”  

3. มีความสามารถในการทํางานเป็นทีม เนื่องจากพนักงานบริการสํวนหน๎าสามารถแบํง
ออกเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานในชํวงเวลากลางวันและพนักงานที่ปฏิบัติงานในชํวงเวลากลางคืน 
ดังนั้นการสํงตํองานคือหัวใจสําคัญ พนักงานที่ปฏิบัติงานในตอนกลางวันต๎องมีหน๎าที่บอกตํองานให๎แกํ
พนักงานตอนกลางคืนที่จะมารับชํวงตํอ เชํน มีลูกค๎าทํานใดได๎สั่งอะไรไว๎บ๎าง มีสิ่งใดที่ต๎องเตรียมไว๎
ให๎กับลูกค๎าทํานไหนบ๎าง หรือการบอกกลําวถึงปัญหาระหวํางวันที่เกิดขึ้น การสํงตํองานจะทําให๎
พนักงานที่มารับชํวงตํอสามารถเข๎าใจในสถานการณ์ที่เป็นอยูํและปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความไว๎วางใจในการทํางานระหวํางเพ่ือนพนักงานด๎วยกัน (ผู๎ให๎
สัมภาษณ์รหัสที่ 3, 5, 9 และ 14)  

4. มีน้ําใจเอ้ือเฟ้ือ ชํวยเหลือเพ่ือนรํวมงาน ผู๎ให๎สัมภาษณ์บางสํวนได๎ให๎ความคิดเห็นที่ตรง  
กันวํา โรงแรม 3 ดาว เป็นโรงแรมขนาดเล็ก พนักงานบริการสํวนหน๎าในแตํละรอบมีจํานวนไมํมากนัก 
การที่จะทํางานรํวมกันได๎ดี ทุกคนต๎องมีความเอ้ือเฟ้ือตํอกัน พร๎อมที่จะชํวยเหลือซึ่งกันและกัน ดังที่
ผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 6 ให๎ความคิดเห็นวํา “การปกครองแบบครอบครัวทุกคนเปรียบเหมือนพ่ีน๎อง 
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ไมํใชํปกครองแบบหัวหน๎ากับลูกน๎องจะทําให๎ตัวเราเองและพนักงานทํางานด๎วยใจรัก ถ๎าเกิดพนักงาน
คนไหนมีปัญหาในเรื่องงานหรือปัญหาสํวนตัวก็มาปรึกษากันได๎ ชํวยเหลือกัน เอ้ือเฟ้ือกันแบบนี้จะทํา
ให๎พนักงานไมํรู๎สึกกดดันและสามารถเต็มที่กับงานได๎มากข้ึน” 

 
4.3.3 สมรรถนะการจัดการตนเอง (Self-Management) 
สําหรับสมรรถนะการจัดการตนเองเป็นสมรรถนะที่ไมํสามารถประเมินได๎ตั้งแตํการรับสมัคร

พนักงาน แตํจะประเมินได๎ภายหลังจากที่พนักงานได๎ลงมือปฏิบัติงานจริง ดังนั้นผู๎วิจัยจึงเก็บข๎อมูล
โดยให๎ผู๎ให๎สัมภาษณ์บอกเลําถึงวิธีการที่เกี่ยวข๎องในด๎านตํางๆ ได๎แกํ 1) วิธีการที่จะทําให๎พนักงาน
สามารถทํางานได๎บรรลุตามเปูาหมาย 2) วิธีการที่จะทําให๎พนักงานจัดลําดับความสําคัญของงานกํอน
และหลัง 3) วิธีการสร๎างแรงจูงใจให๎พนักงานเกิดความต๎องการที่จะพัฒนาตนเอง และ 4) นโยบายที่
จะชํวยพัฒนาความก๎าวหน๎าในสายอาชีพของพนักงาน เพ่ือนําข๎อมูลมาวิเคราะห์เป็ นลักษณะ
พฤติกรรมในการจัดการตนเองของพนักงานบริการสํวนหน๎าตามที่โรงแรมต๎องการ ดังนี้ 

ผลการสัมภาษณ์หัวหน๎าฝุายทรัพยากรมนุษย์และผู๎จัดการแผนกบริการสํวนหน๎า พบวํา    
การที่จะทําให๎พนักงานสามารถทํางานได๎บรรลุตามเปูาหมาย เมื่อรับพนักงานเข๎ามาใหมํ อันดับแรก
จะต๎องอธิบายถึงขอบขํายความรับผิดชอบที่พนักงานต๎องทํา ซึ่งจะชํวยให๎พนักงานทํางานได๎ดีและ
ตอบสนองตํอเปูาหมายของโรงแรม โดยเฉพาะการให๎บริการอยํางมีคุณภาพ สํวนการจะทําให๎
พนักงานสามารถจัดลําดับความสําคัญของงานกํอนและหลังได๎ ตัวอยํางเชํน กรณีการจัดสรรเวลาใน
การให๎บริการลูกค๎าที่เข๎ามาพร๎อมกัน ต๎องสามารถบริการลูกค๎าได๎ครบทุกคนและไมํสํงผลกระทบตํอ
ลูกค๎าทํานอ่ืนในสํวนนี้จะอยูํในขั้นตอนการสอนงาน ซึ่งภายหลังจากการอธิบายถึงขอบขํายความ
รับผิดชอบในงานแล๎ว ขั้นตอนถัดมา พนักงานจะต๎องทําความเข๎าใจในวัฒนธรรมขององค์กรและมีการ
สอบถามพนักงานวํามีใจรักท่ีอยากจะทํางานในสํวนนี้หรือไมํ หากพนักงานพร๎อมที่จะทํางานในสํวนนี้ 
ผู๎ให๎สัมภาษณ์ก็พร๎อมที่จะสอนงานในขั้นตอนตํางๆ โดยสํวนใหญํการสอนงานจะสอนในขณะที่ทํางาน
ไปด๎วยหรือที่เรียกวํา “On The Job Training” เนื่องจากการสอนลักษณะนี้จะชํวยให๎พนักงานได๎
เห็นภาพการทํางานที่ชัดเจนและเกิดความเข๎าใจในงานอยํางรวดเร็ว ดังผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 9 ที่ให๎
ความคิดเห็นวํา  

“จําเป็นที่ต๎องอธิบายให๎พนักงานฟังกํอนวําหน๎าที่ของตนเองคืออะไรบ๎างและ
พนักงานชอบงานที่ตนเองทําหรือไมํ เพราะพนักงานบางคนเข๎ามาเหมือนยังไมํได๎
ค๎นพบตัวเองซึ่งเป็นหน๎าที่เราที่ต๎องอธิบายให๎ฟัง ถ๎าพนักงานชอบงานตรงนี้ อยากที่
จะทําเราก็จะสอน ขั้นแรกต๎องทําอะไรบ๎าง ขั้นถัดไปแบบนี้นะ หรือถ๎าเจอเหตุการณ์
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แบบนี้ควรทําอยํางไร ซึ่งสํวนใหญํจะเป็นการสอนกันหน๎างานเพราะมันจะเห็นภาพ
จริงกวํา”  

และผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 14 ที่ให๎ความคิดเห็นวํา “งานบริการไมํมีเขียนบอกเป็นตํารา
เหมือนที่เข๎าไปเรียนในคลาสทั่วๆไป การสอนจากประสบการณ์จริง สอนจากหน๎างานเลยจะชํวยให๎
พนักงานเข๎าใจในงานได๎เร็วกวํา”  

นอกจากนี้ผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 7 และ 15 ยังให๎ความคิดเห็นเพิ่มเติมวํา ในชํวงทดลองงานจะ
มีการประเมินผลพนักงานวําสามารถทํางานได๎ตามที่โรงแรมต๎องการหรือไมํ โดยการประเมินผลจะ
ชํวยให๎พนักงานทราบวําตนเองยังมีข๎อบกพรํองหรือมีสิ่งใดที่ต๎องปรับปรุง โดยทางโรงแรมจะ มีการ
ตักเตือนหรือให๎คําแนะนําเสมอ หากพนักงานรักที่จะทํางานในตําแหนํงนี้ พนักงานก็ต๎องพร๎อมที่จะ
พัฒนาตนเอง 

อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญ คือ การสร๎างแรงจูงใจให๎พนักงานเกิดความต๎องการที่จะพัฒนาตนเอง 
ผู๎ให๎สัมภาษณ์ให๎ความคิดเห็นวํา การพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนหรือการให๎โบนัสปลายปี การให๎
สวัสดิการ และการเพิ่ม Service Charge จะกระตุ๎นให๎พนักงานเกิดความกระตือรือร๎นอยากจะพัฒนา
ตนเองให๎ทํางานได๎ดีขึ้นเพ่ือที่จะได๎รับคําตอบแทนเหลํานั้น ดังความคิดเห็นของผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 
12 ที่ให๎ความคิดเห็นวํา “การสร๎างแรงจูงใจในการทํางานไมํวําจะเป็นเรื่องเงินเดือนและสวัสดิการสิ่ง
เหลํานี้ล๎วนแล๎วสํงผลตํองานบรรลุตามเปูาหมายทั้งสิ้น” ซึ่งสอดคล๎องกับผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 15 ที่วํา 

“สวัสดิการถือเป็นแรงจูงใจที่สําคัญของพนักงาน เชํน สวัสดิการในเรื่องอาหารของ
พนักงาน การจัดเตรียมบริการอาหารและน้ําให๎พนักงานตลอดทั้ง 3 มื้อ จะเป็นการ
ชํวยลดรายจํายของพนักงานที่ต๎องออกไปหาทานข๎างนอก รวมถึงการให๎สวัสดิการ
อ่ืนๆ เชํน เงินชํวยเหลือในโอกาสพิเศษตํางๆ วันเกิดของพนักงาน การลาคลอดบุตร 
คําอุบัติเหตุ สิ่งเหลํานี้จะชํวยให๎พนักงานรู๎สึกมีความสุขในการทํางานยิ่งขึ้น”  

สํวนนโยบายที่จะชํวยพัฒนาความก๎าวหน๎าในสายอาชีพของพนักงาน ผู๎ให๎สัมภาษณ์สํวนใหญํ
ได๎ให๎ความคิดเห็นวํา โดยทั่วไปจะมีการจัดอบรมพนักงานภายในองค์กร การจ๎างวิทยากรเข๎ามาให๎
ความรู๎แกํพนักงานหรือการจัดสํงพนักงานไปอบรมนอกสถานที่ ซึ่งจะเป็นการชํวยเพ่ิมพูนความรู๎และ
ทักษะการทํางานให๎แกํพนักงานได๎ โดยผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 4 ให๎ความคิดเห็นวํา “การสํงพนักงานไป
อบรมอยํางน๎อยได๎เปิดโลกทัศน์ให๎แกํพนักงานได๎ไปเจอโรงแรมอ่ืนๆ ไปเจอพนักงานโรงแรมอ่ืนๆ ก็จะ
ได๎เครือขําย เวลามีปัญหาเครือขํายพวกนี้จะแจ๎งขําวกัน ชํวยกันแก๎ปัญหาไวมาก ก็จะดีตํอโรงแรมเรา
ด๎วย” อีกทั้งผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 15 ยังให๎ความคิดเห็นวํา “การชํวยพัฒนาความก๎าวหน๎าในสาย
อาชีพของพนักงานจะเป็นในเรื่องของการปรับตําแหนํงงาน พนักงานที่มีความสามารถโดดเดํน ก็จะ
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ได๎รับการพิจารณาให๎โยกย๎ายไปในตําแหนํงที่สูงกวําและวํางอยูํ” ซึ่งสอดคล๎องกับความคิดเห็นของ
ผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 7 ที่วํา “การเลื่อนตําแหนํงงาน เป็นการสร๎างขวัญและกําลังใจให๎พนักงาน
อยากจะแสดงศักยภาพให๎เราเห็น อยากจะทํางานให๎ดีข้ึน”  

อยํางไรก็ตาม ผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 1 , 10 และ 14 ให๎ความคิดเห็นที่ตรงกันวํา สําหรับ
นโยบายหรือแผนงานที่จะชํวยพัฒนาความก๎าวหน๎าในสายอาชีพของพนักงานในโรงแรม 3 ดาวนั้นไมํ
คํอยมีและมักจะถูกเมินเฉยจากผู๎บริหารโรงแรม เนื่องจากตัวผู๎บริหารไมํได๎เข๎ามายุํงเกี่ยวกับการ
ทํางานของพนักงานมากนัก อีกทั้งด๎วยขนาดโรงแรมที่เล็กการจ๎างพนักงานประจําในแผนกบริการสํวน
หน๎ามีจํานวนเพียง 2-3 คน เทํานั้น จึงไมํคุ๎มกับการที่จะต๎องสํงพนักงานไปอบรมหรือจ๎างหนํวยงาน
ภายนอกเข๎ามาอบรมพนักงาน ดังนั้นการพัฒนาพนักงานบริการสํวนหน๎าจึงเป็นไปในลักษณะของ  
การพูดคุยกันภายในแผนกมากกวําและเป็นหน๎าที่ของหัวหน๎างานที่จะต๎องดูแลฝึกฝนพนักงาน แตํสิ่ง
ที่สําคัญที่สุดพนักงานต๎องเป็นผู๎ที่อยากเรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยูํตลอดเวลา  

 
4.3.4 สมรรถนะความรู้ด้านกฎหมาย (Legal Knowledge)  
ผลการศึกษาสมรรถนะความรู๎ด๎านกฎหมาย สามารถสรุปความรู๎ด๎านกฎหมายที่สําคัญ

สําหรับพนักงานบริการสํวนหน๎าได๎ 3 เรื่อง ได๎แกํ 1) กฎหมายสิทธิมนุษยชน 2) กฎหมายความ
ปลอดภัยทั่วไป และ 3) กฎหมายแรงงานภายใต๎อุตสาหกรรมโรงแรม ดังนี้ 

1. กฎหมายสิทธิมนุษยชน ผู๎ให๎สัมภาษณ์สํวนใหญํให๎ความคิดเห็นวํา ความรู๎ในเรื่องกฎหมาย
ที่พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าควรรู๎เป็นอันดับแรก คือ กฎหมายในเรื่องสิทธิมนุษยชน เนื่องจากใน
สํวนงานบริการสํวนหน๎าจะเป็นจุดที่ลูกค๎าต๎องเข๎ามาทําการลงทะเบียนเข๎าพัก พนักงานต๎อง
ดําเนินการขอหนังสือเดินทางจากนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติหรือบัตรประจําตัวประชาชนในกรณีที่
ลูกค๎าเป็นชาวไทย เพ่ือสํงข๎อมูลให๎กับสํานักงานตรวจคนเข๎าเมืองภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งมีหลายครั้งที่
ลูกค๎าเกิดความไมํเข๎าใจและพยายามบํายเบี่ยงที่จะไมํให๎หลักฐานเหลํานั้นแกํทางโรงแรม จึงเป็น
หน๎าที่ของพนักงานบริการสํวนหน๎าที่จะต๎องอธิบายให๎กับลูกค๎าให๎เข๎าใจ  

2. กฎหมายความปลอดภัยทั่วไป เชํน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน การเกิดไฟไหม๎ภายใน
อาคาร พนักงานจะต๎องรู๎ขั้นตอนปฏิบัติ การทราบชํองทางการหนีไฟหรือการพาลูกค๎าออกมายังที่
ปลอดภัย การเกิดเหตุการณ์ทรัพย์สินของลูกค๎าสูญหาย พนักงานต๎องรู๎ถึงขอบเขตความรับผิดชอบใน
การชดใช๎คําเสียหายของทางโรงแรม หรือแม๎แตํในกรณีเกิดเหตุการณ์ลูกค๎าทะเลาะวิวาทกัน หาก
ลูกค๎าต๎องการที่จะเรียกตํารวจหรือต๎องการไปสถานีตํารวจ พนักงานบริการสํวนหน๎าจะต๎องมีหน๎าที่
ประสานงานให๎แกํลูกค๎า  

3. กฎหมายแรงงานภายใต๎อุตสาหกรรมโรงแรม ผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 12 และ 15 ให๎ความ
คิดเห็นวํา กฎหมายแรงงานเป็นอีกกฎหมายสําคัญที่อยากให๎พนักงานทราบไว๎ วําด๎วยเรื่องของการ
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จํายคําตอบแทน การจํายสินไหมทดแทน สวัสดิการการลาหยุดตํางๆ เพ่ือปูองกันการเอาเปรียบจาก
นายจ๎าง  

อยํางไรก็ตาม ผู๎ให๎สัมภาษณ์สํวนใหญํให๎ความคิดเห็นตรงกันวํา ความรู๎ในด๎านกฎหมายไมํใชํ
สิ่งสําคัญตํอการเป็นพนักงานบริการสํวนหน๎ามากนัก เนื่องจากหน๎าที่หลักของพนักงานบริการสํวน
หน๎าเป็นงานบริการลูกค๎ามากกวํา จึงไมํจําเป็นที่จะต๎องมีความรู๎ในเรื่องกฎหมายอยํางลึกซึ้ง ดังที่    
ผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 14 ให๎ความคิดเห็นวํา “ความรู๎ในเรื่องกฎหมายควรมีในจุดๆ หนึ่งที่พอเอาตัว
รอดได๎ แตํไมํถึงกับต๎องลึกซึ้งมากก็ได๎เอาแคํพ้ืนฐานความปลอดภัยทั่วไปก็พอ” และผู๎ให๎สัมภาษณ์
รหัสที่ 10 ที่ให๎ความคิดเห็นวํา  

“เรื่องกฎหมายในโรงแรม 3 ดาวมันคลุมเครือ เพราะถ๎าถามวําต๎องรู๎ไหม ใชํเป็นสิ่งที่
ต๎องรู๎ แตํไมํรู๎วําเราต๎องไปรู๎ตรงไหนมากมายเทําไหรํ โรงแรม 3 ดาว เป็นโรงแรมขนาด
เล็กถ๎าเทียบกับโรงแรม 4-5 ดาว เวลาเกิดเหตุการณ์ของลูกค๎าหาย มันไมํได๎มี
กฎหมายอะไรมารองรับสําหรับโรงแรม 3 ดาวเลย เราทําได๎แคํพาลูกค๎าไปสถานี
ตํารวจลงบันทึกประจําวัน”  

จากสมรรถนะหลักที่สําคัญตํอการปฏิบัติงานในแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม ซึ่ง
ประกอบไปด๎วย 4 สมรรถนะข๎างต๎น ได๎แกํ 1) สมรรถนะความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 2) 
สมรรถนะความสัมพันธ์กับพนักงาน (Employee Relations) 3) สมรรถนะการจัดการตนเอง (Self-
Management) และ4) สมรรถนะความรู๎ด๎านกฎหมาย (Legal Knowledge) หากให๎จัดลําดับ
ความสําคัญของสมรรถนะในแตํละด๎าน จากผลการสัมภาษณ์พบวํา โรงแรมสํวนใหญํให๎ความคิดเห็นที่
ตรงกัน คือ สมรรถนะความสัมพันธ์กับพนักงานมีความสําคัญมากที่สุด เนื่องจากเพ่ือนรํวมงานเป็น
บุคคลที่ต๎องพบเจออยูํทุกวัน หากพ้ืนฐานของความสัมพันธ์กับเพ่ือนรํวมงานดีแล๎ว ยํอมสํงผลให๎การ
ทํางานเป็นไปอยํางราบรื่น ดังผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 14 ที่ให๎ความคิดเห็นวํา  

“ถ๎าพ้ืนฐานความสัมพันธ์กับเพ่ือนรํวมงานดี มันจะสํงผลไปถึงเรื่ องงานที่เราทํา 
ลูกค๎าจะรับรู๎ได๎ถึงความพร๎อมของพนักงานที่จะบริการตั้งแตํเดินเข๎ามาในโรงแรม
เลย แตํถ๎ามนุษยสัมพันธ์ของกับเพื่อนรํวมงานกันมันไมํดี มันจะแสดงให๎เห็น อาจจะ
ไมํได๎ชัดเจนมาก แตํบรรยากาศและความรู๎สึกที่ลูกค๎าจะได๎รับเมื่อเขาเดินเข๎ามามัน
สามารถสัมผัสได”๎  

ในขณะที่ผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 2, 7 และ 8 ให๎ความคิดเห็นวํา สมรรถนะความเป็นมืออาชีพมี
ความสําคัญไมํน๎อยไปกวํากัน โดยให๎เหตุผลวํา การที่พนักงานแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพใน   
การทํางาน เป็นการแสดงให๎เห็นถึงศักยภาพของตัวพนักงานที่จะรับมือกับปัญหาและความต๎องการ
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ของลูกค๎าได๎ดี ซึ่งตรงกันข๎ามกับผู๎ให๎สัมภาษณ์สํวนใหญํที่ให๎ความคิดเห็นวํา สมรรถนะความเป็นมือ
อาชีพ สมรรถนะความรู๎ด๎านกฎหมาย และสมรรถนะการจัดการตนเองตํางเป็นสิ่งที่มาเก็บเกี่ยว
ประสบการณ์จากหน๎างานได๎ ดังที่ผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 4 ให๎ความคิดเห็นสนับสนุนวํา  

“ความเป็นมืออาชีพมันต๎องอาศัยการฝึกฝน ขยันหมั่นทํา ต๎องอยูํที่ตัวพนักงานด๎วย
วําอยากที่จะเป็นมืออาชีพในสายงานนี้ไหม ไมํใชํวําชั้นทํางานไปวันๆ การที่เรา
อยากให๎ตัวเราเป็นมืออาชีพเราต๎องฝึกฝนศึกษาหาความรู๎ทุกอยําง ทุกอาชีพมัน
สามารถตํอยอดกันไปได๎ ความรู๎มันไมํมีที่สิ้นสุด บางคนคิดวําฉันทํางานสํวนหน๎า    
ก็แคํ Check-in/Check-out แคํนี้จบ แตํถ๎าคุณต๎องการที่จะก๎าวหน๎า คุณต๎องการที่
จะขึ้นมาเป็นหัวหน๎าคน คุณก็ต๎องแสดงตัวตนหรือทําให๎หัวหน๎างานเห็นวําคุณมี
ศักยภาพพอ การจัดการตัวเองหรือการมีความรู๎ในเรื่องกฎหมายก็เหมือนกัน”  

และผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 11 ที่ให๎ความคิดเห็นวํา “เรื่องกฎหมายหรือการจัดการ
ตนเองอาจจะรองลงมา เพราะสุดท๎ายพนักงานต๎องปรึกษากับหัวหน๎างานหรือ
ผู๎จัดการทั่วไปของโรงแรมที่จะต๎องเป็นคนตัดสินใจไมํใชํพนักงาน แตํเรื่องมนุษย
สัมพันธ์ต๎องอันดับหนึ่ง โรงแรมถึงจะเลือกมาเป็นผู๎ให๎บริการแกํลูกค๎า”  

นอกจากนี้ผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 6, 12 และ 15 ให๎ความคิดเห็นวํา สมรรถนะทั้ง 4 ด๎าน มี
ความสําคัญเทํากันหมด หากพนักงานบริการสํวนหน๎าขาดสมรรถนะด๎านใดด๎านหนึ่งไป อาจสํงผลให๎
พนักงานไมํสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพและกํอให๎เกิดความผิดพลาดในงานได๎ 

จากผลการศึกษาสมรรถนะหลัก (Core Competency) ที่สําคัญตํอการปฏิบัติงานในแผนก
บริการสํวนหน๎าของโรงแรม 3 ดาวข๎างต๎น สามารถสรุปได๎ดังตารางที่ 4.2 โดยเรียงลําดับความสําคัญ
ของแตํละสมรรถนะตามผลการศึกษา ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.2 สมรรถนะหลักที่สําคัญของผู๎ปฏิบัติงานในแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม 3 ดาว  
เรียงตามลําดับความสําคัญของแตํละสมรรถนะ 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) 

ล าดับท ี สมรรถนะ (Competency) ลักษณะพฤติกรรม ผู้ให้สัมภาษณ์ที่เห็นด้วย 

1 
ความสัมพันธ์กับพนักงาน 
(Employee Relations) 

1. ให๎ เกียรติ เพื่อนรํ วมงานและ
เคารพผู๎อาวุโส 

2. มีการสื่อสารที่ดีกับเพื่อนรํวมงาน 
 

3. มีความสามารถในการทํางาน
เป็นทีม 

4. มีน้ําใจเอื้อเฟื้อ ชํวยเหลือเพื่อน
รํวมงาน 

ID 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 
12, 13, 14, 15 
ID 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 
12, 14 
ID 3, 4, 5,7, 9, 12, 13, 14  
 
ID 1, 3, 6, 10, 12, 15 

2 
ความเป็นมืออาชีพ 
(Professionalism) 

1. มีใจรักในงานบริการ (Service 
Mind) 

2. มีความสามารถในการแก๎ ไข
ปัญหาเฉพาะหน๎า 

3. มีความอดทนสามารถทํางาน
ภายใต๎แรงกดดัน 

4. มีความซื่อสัตย์ในการทํางาน 
5. มีบุคลิกภาพท่ีดี 

ID 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 
11, 13, 14, 15 
ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
12, 15 
ID 1, 5, 7, 8, 12, 14, 15 
 
ID 1, 2, 3, 4, 7, 8, 14 
ID 4,  11, 13, 15 

3 
การจัดการตนเอง 

(Self-Management) 

1. ทํางานได๎ตามเปูาหมายที่กําหนด 
 

2. จัดลําดับความสําคัญกํอนและ
หลังของงาน 

3. พัฒนาตนเองในการทํางาน 
 

4. มีแรงจูงใจในการทํางาน 

ID 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 
13, 14, 15 
ID 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 
14, 15 
ID 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 
13, 14, 15  
ID 2, 4, 7, 12, 15 

4 
ความรู๎ด๎านกฎหมาย 
(Legal Knowledge) 

1. กฎหมายสิทธิมนุษยชน 
2. กฎหมายความปลอดภัยทั่วไป 
3. กฎหมายแรงงาน 

ID 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13 
ID 1, 2, 3, 8, 11, 14 
ID 1, 12, 15 
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4.4 สมรรถนะตามบทบาทหน้าที่  (Functional Competency) ที่ส าคัญต่อการ
ปฏิบัติงานในแผนกบริการส่วนหน้าของโรงแรม 3 ดาว 
 

จากวัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึงความคิดเห็นของผู๎ที่มีอํานาจในการคัดเลือกพนักงานบริการ
สํวนหน๎าเกี่ยวกับสมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ (Functional Competency)  ที่สําคัญตํอการ
ปฏิบัติงานในแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม 3 ดาว จากการเก็บข๎อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู๎จัดการแผนกบริการสํวนหน๎า เจ๎าหน๎าที่ฝุายทรัพยากรมนุษย์ ผู๎จัดการการดําเนินงานและผู๎จัดการ
โรงแรมที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎าของโรงแรม 3 ดาว ในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 15 คน ผลการศึกษาพบวํา สมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ประกอบไปด๎วย    
4 สมรรถนะ ได๎แกํ 1) สมรรถนะความเป็นผู๎นํา (Leadership) 2) สมรรถนะการติดตํอสื่อสาร 
(Communication) 3) สมรรถนะความสัมพันธ์กับลูกค๎า (Customer Relations) และ 4) สมรรถนะ
ความรู๎ด๎านเทคนิคและการดําเนินงาน (Technical and Operational Knowledge) ดังนี้ 

 
4.4.1 สมรรถนะความเป็นผู้น า (Leadership) 
ผลการศึกษาสมรรถนะความเป็นผู๎นํา สามารถสรุปลักษณะพฤติกรรมความเป็นผู๎นําของ

พนักงานบริการสํวนหน๎าได๎ 4 ลักษณะ ได๎แกํ 1) มีความกล๎าคิดกล๎าตัดสินใจ 2) มีความรับผิดชอบใน
หน๎าที่ 3) ตรงตํอเวลาในการทํางาน และ 4) มีความริเริ่มสร๎างสรรค์ ดังนี้  

1. มีความกล๎าคิดกล๎าตัดสินใจ สําหรับความเป็นผู๎นําของพนักงานบริการสํวนหน๎าจะไมํใชํ
การแสดงออกในรูปแบบการปกครองอยํางหัวหน๎ากับลูกน๎องหรือการออกคําสั่ง แตํเป็นลักษณะ
พฤติกรรมที่พนักงานบริการสํวนหน๎าควรแสดงออกเพ่ือชํวยให๎การทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ดังนั้นผู๎ให๎สัมภาษณ์สํวนใหญํจึงให๎ความคิดเห็นวํา ความเป็นผู๎นําของพนักงานบริการสํวนหน๎าสิ่งแรก 
คือ กล๎าคิดกล๎าตัดสินใจ อยํางที่กลําวไปกํอนหน๎านี้แผนกบริการสํวนหน๎าต๎องคอยแก๎ไขปัญหาให๎   
แกํลูกค๎าและการแก๎ไขปัญหาจะต๎องเป็นไปอยํางรวดเร็วและทันที หากปลํอยให๎ลูกค๎ารอนาน
ภาพพจน์ของโรงแรมจะดูไมํดีไปด๎วย ดังที่ผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 2 ที่ให๎ความคิดเห็นวํา “หน๎าที่สําคัญ
ที่สุดของพนักงานบริการสํวนหน๎า คือ ต๎องเป็นที่พ่ึงแกํตนเอง กล๎าคิดกล๎าตัดสินใจเพ่ือที่จะหา
ทางออกที่ดีที่สุดให๎แกํลูกค๎า ถ๎ามีปัญหาอะไรก็กล๎าที่จะถามกล๎าที่จะบอกลูกค๎าไปเลย เพราะถ๎าไมํ
ถามไมํบอกแล๎วเมื่อเกิดปัญหาทีหลัง ลูกค๎าจะตํอวําได๎ทําไมไมํยอมแจ๎ง” และผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 15 
ให๎ความคิดเห็นวํา  

“ทุกคนมีความเป็นผู๎นําและสามารถที่จะเชื่อมั่นในตัวเองได๎ แตํต๎องอยูํในขอบเขต
หน๎าที่ตามตําแหนํงงาน สําหรับพนักงานบริการสํวนหน๎าที่อยูํในระดับปฏิบัติการ 
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บางครั้งปัญหาทั่วไปและไมํใชํเรื่องที่ร๎ายแรง ถ๎าพิจารณาแล๎วสามารถจัดการได๎      
ก็ควรดําเนินการไป แตํถ๎าเป็นปัญหาที่ต๎องอาศัยดุลยพินิจจากหัวหน๎างานหรือวํา
ต๎องรออนุมัติจากผู๎บริหารแล๎ว ยังไมํสามารถที่จะตัดสินใจได๎เอง ก็ควรสํงเรื่องตํอ
ให๎กับหัวหน๎างานตามลําดับขั้น”  

2. มีความรับผิดชอบในหน๎าที่ พนักงานบริการสํวนหน๎าต๎องมีความรับผิดชอบในหน๎าที่ 
ตระหนักถึงความสําคัญของงานที่รับผิดชอบไมํเอาเปรียบเพ่ือนรํวมงาน รวมทั้งรับผิดชอบตํอลูกค๎าที่
เข๎ามาใช๎บริการ ดังที่ผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 11 ให๎ความคิดเห็นวํา “พนักงานต๎องคํานึงถึงการบริการที่ดี
ที่สุดที่ลูกค๎าควรจะได๎รับกลับไป”  

3. ตรงตํอเวลาในการทํางาน เนื่องจากพนักงานโรงแรมจะมาทํางานเป็นชํวงกะเวลา ดังนั้น
พนักงานจะต๎องไมํเข๎างานสายเพ่ือมาเตรียมความพร๎อมกํอนเริ่มงาน และต๎องไมํทิ้งงานหรือออกกํอน
เวลาที่กําหนด  

4. มีความริเริ่มสร๎างสรรค์ พนักงานบริการสํวนหน๎าควรมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ โดยผู๎ให๎
สัมภาษณ์ให๎ความคิดเห็นวํา อยากให๎พนักงานของตนนําเสนอความคิดใหมํๆ ที่จะมาชํวยพัฒนางาน
บริการภายในโรงแรม เพ่ือที่จะชํวยสร๎างความประทับใจหรือดึงดูดความสนใจของลูกค๎าให๎มากขึ้น  
เพราะที่ผํานมาพนักงานมักจะมองวําตนเองไมํมีความสามารถหรือมีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็น       
จนท๎ายที่สุดพนักงานจะไมํกล๎าที่จะเสนอความคิดของตน ดังความคิดเห็นของผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 10 
ที่วํา  

“พนักงานทุกคนมีความเกํง มีความกล๎าทุกคน แตํไมํกล๎าที่จะพูดเพราะกลั ว
ความผิด กลัววําหากได๎ลองทําตามในสิ่งที่ตนเองคิดจะเกิดความผิดพลาดและ      
จะโดนตําหนิจากหัวหน๎างาน ซึ่งจริงๆ แล๎วงานบริการไมํได๎มีแบบแผนตายตัว      
การแลกเปลี่ยนความคิดระหวํางเพ่ือนรํวมงานหรือกับหัวหน๎างานจะชํวยให๎การ
ทํางานมีความก๎าวหน๎าขึ้น”  

สําหรับลักษณะความเป็นผู๎นําในแงํของการปกครองหรือออกคําสั่งที่กลําวในตอนต๎น พบวํา 
ไมํมีความจําเป็นสําหรับพนักงานบริการสํวนหน๎า เนื่องจากเป็นลักษณะของผู๎ที่ทํางานในระดับบริหาร
มากกวําพนักงานบริการสํวนหน๎าผู๎ที่ทํางานอยูํในระดับปฏิบัติการเทํานั้น ดังที่ผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 1 
ให๎ความคิดเห็นวํา “พนักงานบริการสํวนหน๎าที่อยูํในระดับปฏิบัติการควรมีความสามารถในการ
ตัดสินใจจริง แตํไมํจําเป็นต๎องมีลักษะของการเป็นผู๎นําที่จะเกี่ยวกับผู๎ที่ทํางานในระดับบริหาร
มากกวํา” และผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 6 ที่ให๎ความคิดเห็นวํา 
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“ความเป็นผู๎นําของพนักงานบริการสํวนหน๎าควรมีบ๎างในบางโอกาส แตํการทํางาน
รํวมกันควรเป็นไปในลักษณะของการชํวยเหลือกัน หากทีปัญหาก็ควรจะปรึกษากัน
มากกวํา เพราะจะชํวยให๎งานบริการดําเนินไปได๎ดีกวําที่พนักงานคนใดคนหนึ่งจะ
เป็นผู๎นําและอีกฝุายก็เป็นแตํผู๎ตาม กลายเป็นวําผู๎ตามก็ทําอยํางเดียว สํวนผู๎นําก็สั่ง
อยํางเดียว มันจะทําให๎บรรยากาศการทํางานเครียด”  
 
4.4.2 สมรรถนะการติดต่อสื่อสาร (Communication)    
ผลการศึกษาสมรรถนะการติดตํอสื่อสาร สามารถสรุปทักษะการติดตํอสื่อสารที่สําคัญของ

พนักงานบริการสํวนหน๎าได๎ 4 ทักษะ ได๎แกํ 1) มีความรู๎ในภาษาตํางประเทศ 2) มีทักษะการฟังที่ดี   
3) มีการใช๎น้ําเสียงในการสื่อสาร และ 4) Body Language ดังนี้ 

1. มีความรู๎ในภาษาตํางประเทศ ทักษะการติดตํอสื่อสารที่สําคัญเป็นอันดับแรก ผู๎ให๎
สัมภาษณ์สํวนใหญํให๎ความคิดเห็นที่ตรงกันวํา คือ ความรู๎ ในภาษาตํางปร ะเทศ อยํางน๎อย
ภาษาอังกฤษควรเป็นภาษาท่ีพนักงานบริการสํวนหน๎าต๎องสามารถสื่อสารกับลูกค๎าได๎ เนื่องจากลูกค๎า
ที่เข๎ามาใช๎บริการจะเป็นนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติมากกวําคนไทย นอกจากนี้ผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 14 
ยังให๎ความคิดเห็นวํา “นอกจากภาษาอังกฤษแล๎ว ภาษาที่ 3 อยํางภาษาจีน ภาษาญี่ปุุน ภาษาเกาหลี 
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน หรือภาษาเยอรมัน ถือเป็นภาษาที่ควรรู๎เพ่ิมเติมเพราะลูกค๎ากลุํมนี้เดิน
ทางเข๎ามาทํองเที่ยวเยอะและไมํชอบพูดภาษาอังกฤษ”  

2. มีทักษะการฟังที่ดี หน๎าที่ที่สําคัญอีกอยํางหนึ่งของการเป็นพนักงานบริการสํวนหน๎า คือ 
การรับฟังลูกค๎า ไมํวําจะเป็นการพูดคุยกับลูกค๎าทางโทรศัพท์หรือเป็นคําถามที่ลูกค๎ากําลังถาม  
การมีทักษะการฟังที่ดีจะชํวยให๎พนักงานสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางถูกต๎องและเป็นที่นําพอใจของ
ลูกค๎า ดังที่ผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 9 ให๎ความคิดเห็นวํา “หากพนักงานสามารถเข๎าใจสิ่งที่ลูกค๎าถาม
ตั้งแตํครั้งแรก พนักงานก็จะแก๎ปัญหาตํางๆให๎แกํลูกค๎าได๎เร็วขึ้น”  

3. มีการใช๎น้ําเสียงในการสื่อสาร การใช๎ถ๎อยคําที่สุภาพ อํอนน๎อม มีสัมมาคารวะ การลงท๎าย
คําคํะ/คะ เสียงพูดที่ไมํดังเกินไปหรือคํอยเกินไป เนื่องจากบางครั้งลูกค๎าเข๎ามาด๎วยอารมณ์โกรธ หาก
พนักงานใช๎น้ําเสียงที่สุภาพและอํอนน๎อมจะลดระดับความโกรธของลูกค๎าให๎คลายลงได๎ ดังที่ผู๎ให๎
สัมภาษณ์รหัสที่ 12 ให๎ความคิดเห็นวํา “พนักงานสํวนหน๎าต๎องมีวาทศิลป์ในการเจรจาให๎ลูกค๎าเห็น
ด๎วยหรือคล๎อยตามด๎วยการใช๎คําพูดที่อํอนหวาน ไพเราะ นําฟังและมีเหตุผล” และความคิดเห็นของ
ผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 15 ที่วํา  

“การที่จะเลือกพนักงานสํวนหน๎าเข๎ามาใหมํ คุณสมบัติเบื้องต๎นของการสื่อสาร
จะต๎องมีอยูํแล๎ว ทั้งเรื่องของการพูดจา ความชัดเจนในการสื่อสาร การลงท๎ายคํา
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เป็นยังไง ห๎วนเกินไปเวลาพูดกับลูกค๎าก็จะดูไมํดี แล๎วก็เรื่องของไหวพริบในการตอบ
คําถามที่ต๎องใช๎ควบคูํกัน เพราะพนักงานบริการสํวนหน๎าต๎องอยูํกับลูกค๎า ลูกค๎ามี
หลายรูปแบบลูกลํอลูกชน การโน๎มน๎าวลูกค๎าพนักงานต๎องมีหมด ฉะนั้นตรงนี้มัน
ต๎องเข๎มข๎นมาตั้งแตํการสัมภาษณ์เลือกผู๎สมัครแล๎วคํะ”  

อีกทั้งผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 6 ยังให๎ความคิดเห็นวํา “พนักงานสํวนหน๎าต๎องรู๎จักกาลเทศะใน
การพูด เพราะบางครั้งพนักงานจะมีความค๎ุนเคยหรือสนิทสนมกับลูกค๎าจนลืมรักษาระยะหํางระหวําง
ผู๎ให๎บริการและผู๎ที่มาใช๎บริการ ดังนั้นพนักงานจึงควรตระหนักเสมอวําสิ่งไหนควรพูดหรือสิ่งไหน     
ไมํควรพูด”  

4. Body Language นอกจากความรู๎ในภาษาตํางประเทศ ทักษะการฟังที่ดี และการใช๎
น้ําเสียงในการสื่อสารอีกหนึ่งทักษะการสื่อสารของพนักงานบริการสํวนหน๎า ผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 1 
และ 10 ให๎ความคิดเห็นที่ตรงกันวํา การใช๎ภาษากายหรือที่เรียกวํา Body Language ถึงแม๎พนักงาน
บริการสํวนหน๎าจะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได๎ แตํอยํางที่ได๎กลําวไปกํอนหน๎านี้วํามีนักทํองเที่ยว
บางกลุํมที่ไมํสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือบางครั้งใช๎ภาษาท๎องถิ่นในการสื่อสาร ซึ่งในกรณีนี้
พนักงานบริการสํวนหน๎าจะต๎องมีไหวพริบพยายามสื่อสารกับลูกค๎าโดยใช๎พฤติกรรมทางรํางกาย     
ทั้งการใช๎สัญลักษณ์มือ การเขียน การแสดงสัญลักษณ์รูปภาพตํางๆ หรือแม๎แตํการใช๎เทคโนโลยี
โทรศัพท์มือถือ การใช๎ Google Translate เพ่ือที่จะสามารถจับใจความให๎ได๎วําลูกค๎ามีความต๎องการ
อยํางไร   

 
4.4.3 สมรรถนะความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relations) 
ผลการศึกษาสมรรถนะความสัมพันธ์กับลูกค๎า สามารถสรุปลักษณะพฤติกรรมของ

ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค๎าของพนักงานบริการสํวนหน๎าได๎ 5 ลักษณะ ได๎แกํ 1) มีอัธยาศัยที่ดี  
2) มีความเอาใจใสํตํอลูกค๎า 3) การตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า 4) การแก๎ไขปัญหาให๎ลูกค๎า 
และ 5) การบริการที่เทําเทียมกัน ดังนี้ 

1. มีอัธยาศัยที่ดี ในเรื่องของการสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค๎า ผู๎ให๎สัมภาษณ์สํวนใหญํให๎
ความคิดเห็นวํา อยํางแรกเลยเมื่อลูกค๎าเดินเข๎ามาในโรงแรม พนักงานจะต๎องมีอัธยาศัยที่ดี การยิ้ม
แย๎มแจํมใส การกลําวทักทายสวัสดีคํะ/สวัสดีครับ การยิ้มในครั้งแรกจะเป็นการผูกมิตรกับลูกค๎าและ
ทําให๎ลูกค๎าที่เข๎ามาใช๎บริการรู๎สึกดีและไว๎วางใจผู๎ให๎บริการ ดังที่ผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 12 ให๎ความ
คิดเห็นวํา  

“เป็นที่ทราบกันดีอยูํแล๎ววําแผนกบริการสํวนหน๎าคือดํานแรกที่สามารถสร๎าง   
ความประทับใจแกํลูกค๎าที่มาใช๎บริการ ดังนั้นสิ่งที่ขาดไมํได๎ คือ การแสดงออกทาง  
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สีหน๎า ทําทาง ไมํวําจะเป็นการยกมือไหว๎ ยิ้มทักทายที่จะสร๎างความรู๎สึกอํุนใจเมื่อ
แรกพบ รวมถึงจะชํวยให๎บรรยากาศในการบริการเป็นไปด๎วยดี”  

2. มีความเอาใจใสํตํอลูกค๎า การจดจํารายละเอียดเล็กๆน๎อยของลูกค๎าได๎ เชํน ความชอบ
หรือไมํชอบในเรื่องใดของลูกค๎าหรือแม๎แตํการจดจําชื่อของลูกค๎าที่มาใช๎บริการเป็นประจําได๎ หาก
พนักงานจําได๎และมีความแนํใจพนักงานสามารถที่จะทักชื่อลูกค๎าได๎ เพราะลูกค๎าสํวนใหญํจะรู๎สึกดี
และพึงพอใจที่พนักงานสามารถจําชื่อของตนเองได๎ เป็นการแสดงออกถึงวํ าเขาเป็นคนสําคัญที่ทําให๎
ผู๎อื่นจดจํา ดังผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 7 ที่ให๎ความคิดเห็นวํา  

“พนักงานบริการสํวนหน๎าต๎องพยายามศึกษาความชอบและไมํชอบในสิ่งใดของ
ลูกค๎าเพ่ือที่จะให๎บริการแกํลูกค๎า เชํน ลูกค๎าคนนี้เป็นลูกค๎าประจําชอบพักอยูํห๎อง
หมายเลขนี้ พนักงานก็ไปเช็ควําห๎องนี้วํางหรือไมํ ลูกค๎าคนนี้ชอบดอกไม๎สีเหลือง 
เมื่อลูกค๎าลงทะเบียนเข๎าพักมา พนักงานก็จะสั่งดอกไม๎สีเหลืองไปวางไว๎ในห๎อง 
ลูกค๎าคนนี้ชอบรับประทานผลไม๎ ก็นํากระเช๎าผลไม๎ไปวางไว๎ให๎ ซึ่งการบริการใน
ลักษณะนี้จะชํวยให๎ลูกค๎าเกิดความประทับใจและอยากท่ีจะกลับมาใช๎บริการอีก”  

อยํางไรก็ตาม ในบางครั้งพนักงานบริการสํวนหน๎าไมํสามารถที่จะจําลูกค๎าได๎หมดทุกคน   
ทั้งนี้ต๎องอาศัยการทํางานเป็นทีม พนักงานชํวยกันจําและคอยบอกกลําวกัน  

3. การตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า พร๎อมที่จะให๎ข๎อมูลทางด๎านสินค๎าและบริการใน
โรงแรม การตอบคําถามและอธิบายข๎อสงสัยของลูกค๎าที่มาใช๎บริการได๎จะทําให๎ภาพลักษณ์ของ
โรงแรมดูดีในความรู๎สึกของลูกค๎า แตํหากพนักงานไมํสามารถที่จะให๎คําตอบลูกค๎าได๎จริง พนักงาน
สามารถแนะนําให๎ลูกค๎าติดตํอขอข๎อมูลจากแผนกงานที่เก่ียวข๎องโดยตรง  

4. การแก๎ไขปัญหาให๎ลูกค๎า เมื่อลูกค๎าเข๎ามาแจ๎งปัญหาพนักงานต๎องรับฟังปัญหาอยํางตั้งใจ
และดําเนินการแก๎ไขให๎ลูกค๎าทันทีโดยไมํผัดผํอนหรือโยนเรื่องไปให๎ผู๎อ่ืน  

5. การบริการที่เทําเทียมกัน สุดท๎ายลักษณะพฤติกรรมของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค๎า 
คือ การให๎บริการที่เทําเทียมกันกับลูกค๎าทุกคน ดังความคิดเห็นของผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 11 ที่วํา  

“พนักงานควรมีความตั้งใจที่จะบริการและเอาใจใสํกับลูกค๎าทุกคนอยํางเทําเทียม
กัน ไมํเลือกปฏิบัติวําลูกค๎าจะแตํงกายแบบไหนหรือลูกค๎าจะมีอายุน๎อยกวําตัว
พนักงานก็ตาม สิ่งสําคัญอยํามองลูกค๎าเฉพาะภายนอก พนักงานต๎องคิดวําตนเอง
เป็นผู๎ให๎บริการและคิดวําตนเองกําลังทําให๎ลูกค๎าที่เข๎ามาใช๎บริการรู๎สึกดีกลับไป 
หากพนักงานคิดได๎เชํนนั้น พนักงานก็จะบริการลูกค๎าได๎เทําเทียมกันหมด” 
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4.4.4 สมรรถนะความรู้ด้านเทคนิคและการด าเนินงาน (Technical and Operational 
Knowledge) 

ผลการศึกษาสมรรถนะความรู๎ในงานเทคนิคและการดําเนินงาน สามารถสรุปความรู๎ที่สําคัญ
ของพนักงานบริการสํวนหน๎าได๎ 5 ด๎าน ได๎แกํ 1) ความรู๎ในการลงทะเบียนทั้ง Check-In/Check-Out 
2) ความรู๎เกี่ยวกับสินค๎า บริการ และสถานที่ภายในโรงแรม 3) ความรู๎เกี่ยวกับสถานที่ทํองเที่ยว 4) 
ความรู๎ด๎านบัญชี และ 5) ทักษะคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

1. ความรู๎ในการลงทะเบียนทั้ง Check-In/Check-Out ผู๎ให๎สัมภาษณ์สํวนใหญํให๎ความคิด
เห็นวํา สิ่งแรกที่พนักงานบริการสํวนหน๎าต๎องรู๎ คือ การลงทะเบียนของลูกค๎าทั้งในสํวน Check-
in/Check-out เมื่อลูกค๎าเดินเข๎ามาในโรงแรมและต๎องการเข๎าพัก พนักงานจะต๎องทําการตรวจสอบ
ข๎อมูลประวัติของลูกค๎า การขอหนังสือเดินทางของลูกค๎า กําหนดหมายเลขห๎องพักให๎แกํลูกค๎าและ
มอบกุญแจห๎องให๎ลูกค๎า และเมื่อลูกค๎าต๎องการมาคืนห๎อง พนักงานต๎องทราบวําต๎องตรวจสอบ
อะไรบ๎าง  

2. ความรู๎เกี่ยวกับสินค๎า บริการ และสถานที่ภายในโรงแรม ความรู๎เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์      
การบริการ รวมถึงสถานที่ตํางๆ ภายในโรงแรม พนักงานบริการสํวนหน๎าจะต๎องรู๎วําห๎องพักที่ทาง
โรงแรมมีไว๎ให๎บริการมีแบบใดบ๎าง ราคาห๎องพักเทําไหรํ เพ่ือที่ จะเสนอขายให๎แกํลูกค๎าได๎อยําง
เหมาะสม รวมถึงบริการอ่ืนๆ ของโรงแรม เชํน การบริการนวดสปา การนวดแผนไทย การบริการห๎อง
ฟิตเนส รวมถึงความรู๎ในสถานที่ตํางๆ ของโรงแรม เชํน สระวํายน้ําอยูํชั้นไหน มีห๎องอาหารบริการกี่
ห๎อง การเปิดบริการกี่โมงและปิดกี่โมง กรณีท่ีลูกค๎าสอบถามพนักงานต๎องตอบได๎  

3. ความรู๎เกี่ยวกับสถานที่ทํองเที่ยว พนักงานบริการสํวนหน๎าต๎องสามารถให๎คําแนะนํา
เกี่ยวกับสถานที่ทํองเที่ยวตํางๆ รวมถึงวิธีการเดินทางและรายละเอียดที่เกี่ยวข๎องอ่ืนๆ ให๎แกํลูกค๎า 
เชํน การจองตั๋วเข๎าชม การจองทัวร์ การแนะนําร๎านค๎าที่ลูกค๎าต๎องการจะไปซื้อ หรือแม๎แตํการเรียก
รถแท็กซ่ีให๎แกํลูกค๎า  

4. ความรู๎ด๎านบัญชี พนักงานบริการสํวนหน๎าควรมีความรู๎ในด๎านบัญชี โดยผู๎ให๎สัมภาษณ์ให๎
ความคิดเหน็วํา พนักงานควรจะต๎องมีความรู๎ในด๎านบัญชีบ๎าง เพราะพนักงานบริการสํวนหน๎าจะต๎อง
รับผิดชอบในการจํายเงินของลูกค๎า ซึ่งอาจจะจํายเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิต การดูเงินเข๎าเงินออก 
รวมถึงการออกใบเสร็จให๎แกํลูกค๎า  

5. ทักษะคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพ้ืนฐานที่พนักงานบริการสํวนหน๎าสามารถใช๎ได๎ เชํน 
โปรแกรม Microsoft Office การเข๎าระบบ Internet เป็นต๎น นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมประเภท PMS 
หรือ Property Management System ซึ่งเป็นโปรแกรมบริหารจัดการสํวนหน๎าโดยเฉพาะ นํามาใช๎
แทนการ Check-in และ Check-out แบบ Manual ที่ต๎องจดทุกอยํางลงในสมุด สําหรับโปรแกรม 
PMS ที่ทางโรงแรมนิยมใช๎งานจากการสัมภาษณ์ ได๎แกํ EasyFo Fidelio และ Comanche เป็นต๎น 
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อยํางไรก็ตาม ความรู๎ของพนักงานบริการสํวนหน๎าที่กลําวมาข๎างต๎นนั้น ผู๎ให๎สัมภาษณ์สํวน
ใหญํให๎ความคิดเห็นวํา ไมํจําเป็นที่ผู๎มาสมัครงานจะต๎องมีความรู๎เหลํานี้มากํอน ทุกอยํางสามารถมา
ฝึกหรือมาเรียนรู๎กันภายหลังได๎ ดังผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 7 ให๎ความคิดเห็นวํา “ไมํมีใครที่เกิดมาเพ่ือ  
มาเป็นพนักงานสํวนหน๎าโดยกําเนิด เพราะฉะนั้นคุณต๎องมาฝึก ตํอให๎คนนี้รู๎ในบางเรื่องคุณก็ต๎องมา
เรียนรู๎ในเรื่องอ่ืนอีกอยูํดี เพราะฉะนั้นเวลามองหาพนักงานใหมํ เราไมํได๎มองหาคนที่สมบูรณ์แบบ 
เพราะมันไมํมีทางที่จะเจอคนที่สมบูรณ์ทุกด๎านหรือมีครบหมด คุณต๎องมาเรียนใหมํนะ” นอกจากนี้
ผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 1 ยังให๎ความคิดเห็นที่นําสนใจเกี่ยวกับความรู๎ของพนักงานบริการสํวนหน๎าวํา 

“พนักงานบริการสํวนหน๎าของโรงแรม 3 ดาว ต๎องมีความรู๎หลายอยํางในเวลา
เดียวกัน เนื่องจากโรงแรม 3 ดาว เป็นโรงแรมเล็กทุกอยํางจะมากระจุกอยูํที่งาน
สํวนหน๎าหมด ดังนั้นนอกจากเวลาลูกค๎าเข๎ามาลงทะเบียนเข๎าพัก เวลาลูกค๎าชําระ
เงินพนักงานก็ต๎องดูเรื่องเงิน ลูกค๎าจะเอานู๎นจะไปไหนก็ต๎องจัดเตรียมให๎ ซึ่งถ๎าเป็น
โรงแรมใหญํๆ จะมีการแบํงหน๎าที่กันหมด คนไหนทําอะไร พนักงานสํวนหน๎าของ
โรงแรม 3 ดาว มันเหมือนเป็ดแตํเป็นเป็ดที่เกํงพอสมควรนะ เพราะภาษาอังกฤษ
คุณต๎องได๎มากกวําคนอ่ืน บัญชีอาจจะรู๎น๎อยหนํอยแตํก็ต๎องรู๎โครงสร๎างบัญชีวํานี่เงิน
เข๎านะเงินออกนะ ถนนหนทาง รถเมล์ แท็กซี่ก็ต๎องรู๎  การติดตํอทัวร์ การใช๎
โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะ พูดได๎วําพนักงานสํวนหน๎าของโรงแรม 3 ดาว จะมีทักษะ
ที่รอบด๎านมากกวําพนักงานบริการสํวนหน๎าของโรแรมใหญํ” 

จากสมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ที่สําคัญตํอการปฏิบัติงานในแผนกบริการสํวนหน๎าของ
โรงแรม ซึ่งประกอบไปด๎วย 4 สมรรถนะข๎างต๎น ได๎แกํ 1) สมรรถนะความเป็นผู๎นํา (Leadership) 2) 
สมรรถนะการติดตํอสื่อสาร (Communication) 3) สมรรถนะความสัมพันธ์กับลูกค๎า (Customer 
Relations) และ 4) สมรรถนะความรู๎ด๎านเทคนิคและการดําเนินงาน (Technical and Operational 
Knowledge) หากให๎จัดลําดับความสําคัญของสมรรถนะในแตํละด๎าน ผลการสัมภาษณ์พบวํา 
โรงแรมสํวนใหญํให๎ความคิดเห็นที่ตรงกันวํา สมรรถนะการติดตํอสื่อสารสําคัญมากที่สุด เนื่องจาก  
การสื่อสารให๎เข๎าใจกับลูกค๎าเป็นสิ่งสําคัญ หากพนักงานไมํสามารถสื่อสารกับลูกค๎าได๎จะไมํทราบวํา
ลูกค๎าต๎องการอะไรและจะให๎บริการลูกค๎าไมํได๎  

รองลงมาเป็น สมรรถนะความสัมพันธ์กับลูกค๎า โดยผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 11, 14 และ 15 ให๎
ความคิดเห็นที่สอดคล๎องกันวํา หน๎าที่หลักของพนักงานในโรงแรมคืองานบริการ หากลูกค๎าเกิดความ
พึงพอใจยํอมสํงผลกับผลประกอบการของโรงแรมทั้งในเรื่องของการกลับมาใช๎บริการอีกครั้ง รวมถึง
การบอกตํอหรือแม๎แตํการโฆษณา  
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นอกจากนี้ผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 7 ได๎ให๎ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะที่สําคัญตํอการเป็น
พนักงานบริการสํวนหน๎าวํา  

“สมรรถนะความรู๎ในงานด๎านเทคนิคและการดําเนินงานเป็นสิ่งจําเป็น หาก
พนักงานขาดความรู๎และทักษะในการปฏิบัติงานหรือไมํมีความรู๎ในเรื่องงานของ
ตนเองเลย สมรรถนะด๎านอ่ืนก็จะไมํตามมา พนักงานจะไมํสามารถเป็นผู๎นําที่ดีได๎ 
จะไมํสามารถสร๎างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค๎าได๎ และพนักงานก็จะไมํสามารถที่จะมีทักษะ
ในการสื่อสารที่ดีได๎ เพราะฉะนั้นพนักงานจะต๎องมีความรู๎ในงานที่ตนเองกําลังทํา 
และพนักงานจะเติบโตในสายอาชีพนี้ได๎”  

ในขณะที่ผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 1 และ 8 ให๎ความคิดเห็นที่ตรงกันวํา ทั้ง 4 สมรรถนะ มี
ความสําคัญเทํากันหมด หากพนักงานมีอัธยาศัยดี พูดคุยและต๎อนรับลูกค๎าได๎เกํง แตํเมื่อลูกค๎าเข๎ามา
สอบถามข๎อมูลในเรื่องสถานที่ทํองเที่ยวหรือการบริการของโรงแรม พนักงานไมํสามรถให๎คําตอบแกํ
ลูกค๎าได๎ การบริการก็จะเกิดปัญหา ดังนั้นงานบริการที่มีคุณภาพต๎องมี 4 สมรรถนะนี้ประกอบรํวมกัน
จึงจะทําให๎งานบรรลุตามเปูาหมาย หากขาดสํวนใดสํวนหนึ่งไปจะไมํเรียกวําการบริการ  

จากผลการศึกษาสมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ที่สําคัญตํอการปฏิบัติงานในแผนกบริการ  
สํวนหน๎าของโรงแรม 3 ดาว สามารถสรุปได๎ดังตารางที่ 4.3 โดยเรียงลําดับความสําคัญของแตํละ
สมรรถนะตามผลการศึกษา ดังนี้ 

ตารางที่ 4.3 สมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ที่สําคัญของผู๎ปฏิบัติงานในแผนกบริการสํวนหน๎าของ   
โรงแรม 3 ดาว เรียงตามลําดับความสําคัญของแตํละสมรรถนะ 

สมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Functional Competency) 
ล าดับที ่ สมรรถนะ (Competency) ลักษณะพฤติกรรม ผู้ให้สัมภาษณ์ที่เห็นด้วย 

1 
การติดตํอสื่อสาร 

(Communication) 

1. มีความรู๎ในภาษาตํางประเทศ 
 

2. มีทักษะการฟังที่ดี 
 
3. มีการใช๎น้ําเสียงในการสื่อสาร 
4. Body Language 

ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15 
ID 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 
14 
ID 4, 5, 6, 8, 11, 12, 15 
ID 1, 2, 10, 11 

2 
ความสัมพันธ์กับลูกค๎า 

(Customer Relations) 

1. มีอัธยาศัยที่ดี 
 

2. มีความเอาใจใสํตํอลูกค๎า 
 
3. ตอบสนองความต๎องการของ

ID 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 
13, 14, 15 
ID 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 
14, 15 
ID 1, 2, 3, 4, 8, 9, 13, 15 
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ลูกค๎า 
4. แก๎ไขปัญหาให๎ลูกค๎า 
5. การบริการที่เทําเทียมกัน 

 
ID 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 15 
ID 10, 11, 12 

3 

ความรู๎ในงานเทคนิคและ 
การดําเนินงาน 

(Technical and 
Operational Knowledge) 

1. ความรู๎ในการลงทะเบียนเข๎าพัก 
 

2. ความรู๎ เกี่ยวกับสินค๎า บริการ 
และสถานท่ีภายในโรงแรม 

3. ความรู๎เกี่ยวกับสถานท่ีทํองเที่ยว 
 

4. ความรู๎ด๎านบัญชี 

 
5. ทักษะคอมพิวเตอร์ 

ID 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 
12, 13, 14, 15 
ID 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 
11, 12, 13 
ID 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 
14, 15 
ID 1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 
14, 15 
ID 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 
11, 14 

4 
ความเป็นผู๎นาํ 
(Leadership) 

1. กล๎าคิดกล๎าตัดสินใจ 
 

2. มีความรับผิดชอบในหน๎าท่ี 
 
3. การตรงตํอเวลาในการทํางาน 
4. มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ 

ID 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 
13, 14, 15 
ID 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 
15 
ID 3, 6, 7, 8, 11, 12 
ID 4, 7, 10, 12, 13 

 
นอกจากผลการศึกษาในเรื่องสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะตาม

บทบาทหน๎าที่ (Functional Competency) ที่สําคัญตํอการปฏิบัติงานในแผนกบริการสํวนหน๎าของ
โรงแรม 3 ดาวแล๎ว งานวิจัยครั้งนี้ได๎มีการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอุปสรรคและข๎อเสนอแนะในการ
พัฒนาพนักงานบริการสํวนหน๎าให๎เป็นไปตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ ซึ่งจาก
การเก็บข๎อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู๎จัดการแผนกบริการสํวนหน๎า เจ๎าหน๎าที่ฝุายทรัพยากรมนุษย์ 
ผู๎จัดการการดําเนินงานและผู๎จัดการโรงแรม จํานวน 15 คน พบวํา ทั้งอุปสรรคและข๎อเสนอแนะของ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผู๎วิจัยจึงทําการสรุป        
ผลการศึกษาในภาพรวม ดังนี้  

อุปสรรคตํอการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ของพนักงานบริการ
สํวนหน๎านั้น ผู๎ให๎สัมภาษณ์สํวนใหญํให๎ความคิดเห็นที่ตรงกันวํา คือ ทัศนคติของพนักงาน การที่
พนักงานมีมุมมองที่ไมํดีตํออาชีพของตนเอง เพ่ือนรํวมงาน หรือแม๎แตํกับองค์กรที่ตนเองทํางานอยูํ 
พนักงานจะไมํสามารถพัฒนาตัวเองให๎ก๎าวหน๎าขึ้นได๎ ดังที่ผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 6 ให๎ความคิดเห็นวํา 
“หากพนักงานมัวใสํใจแตํสิ่งที่ไมํดี งานไมํดี เพ่ือนรํวมงานไมํดี หัวหน๎าไมํดีและไมํคิดที่จะปรับปรุง
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หรือแก๎ไข ท๎ายที่สุดพนักงานจะขาดแรงจูงใจในการทํางาน เมื่อหัวหน๎างานหรือองค์กรพยายามปูอน
สิ่งที่จะชํวยพัฒนาพนักงานให๎ดีข้ึน พนักงานเหลํานี้จะไมํรับและคอยแตํปิดกลั้นตนเอง” ซึ่งสอดคล๎อง
กับผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 7 ที่ให๎ความคิดเห็นวํา “การที่พนักงานไมํรับหรือบางทีปิดกลั้นตนเอง แสดง
ให๎เห็นวําพนักงานไมํพร๎อมที่อยากจะเป็นคนใหมํหรืออยากที่จะก๎าวหน๎าในหน๎าที่การงาน คิดแคํวํา
ตนเองมาทํางานไปวันๆ และรับเงินเดือนมันก็ยากที่จะทําให๎องค์กรเชื่อมั่นในศักยภาพของพนักงาน”  

นอกจากนี้ผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 1 และ 7 ได๎ให๎ความคิดเห็นที่ตรงกันวํา ความรู๎เดิมของ
พนักงานถือเป็นอุปสรรคเชํนเดียวกัน เนื่องจากพนักงานแตํละคนมีพ้ืนฐานความรู๎ที่ไมํเทํากันและ    
แตํละคนไมํสามารถที่จะใช๎เวลาในการเรียนรู๎สิ่งตํางๆ ได๎เทํากัน พนักงานบางคนอาจเรียนรู๎งานได๎เร็ว 
แตํพนักงานบางคนอาจจะใช๎เวลาหลายอาทิตย์หรือเป็นเดือนจึงสามารถทํางานได๎ หากรับพนักงานที่มี
พ้ืนฐานที่ไมํดีต๎องมาเริ่มฝึกใหมํตั้งแตํต๎น ในสํวนนี้สามารถฝึกฝนกันได๎แตํเป็นการเสียเวลากวําที่
พนักงานจะเข๎าใจขั้นตอนตํางๆ อีกทั้งความรู๎ในงานบริการเป็นความรู๎ที่ไมํมีวันสิ้นสุด พนักงานจะต๎อง
ขวนขวายหาความรู๎ให๎ตนเองด๎วย เพราะโรงแรมไมํสามารถที่จะเพ่ิมข๎อมูลให๎พนักงานได๎ตลอดเวลา 
ดังนั้นหากพนักงานไมํคิดที่จะพัฒนาตนเอง สุดท๎ายเมื่อปฏิบัติงานไมํได๎ตามที่โรงแรมต๎องการ 
พนักงานจะไมํผํานการทดลองงานและต๎องออกจากงานในที่สุด  

อีกทั้งผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 15 ยังให๎ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอุปสรรคในการพัฒนา   
พนักงานวํา  

“เวลาถือเป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาด๎วยเชํนกัน ในบางครั้งการที่จะสํงพนักงานไป
อบรมนอกสถานที่ การจัดอบรมภายในองค์กร หรือแม๎แตํการพูดคุยกันเองภายใน
แผนกมักจะไปตรงกับชํวงเวลางาน เพราะโรงแรมไมํสามารถกําหนดได๎วําลูกค๎าจะ
เข๎ามาชํวงเวลาไหน ซึ่งหากแผนอบรมตรงกับตารางการทํางานของพนักงาน      
การอบรมก็ต๎องเลื่อนออกไป” 

สําหรับข๎อเสนอแนะที่จะชํวยพัฒนาพนักงานบริการสํวนหน๎าให๎เป็นไปตามสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ ผู๎ให๎สัมภาษณ์สํวนใหญํให๎ความคิดเห็นวํา การสํงพนักงานไปอบรม
นอกสถานที่ การจัดอบรมภายในองค์กร หรือแม๎แตํการพูดคุยกันเองภายในแผนกจะเป็นการชํวย
พัฒนาพนักงานทั้งในด๎านความรู๎และทักษะตํางๆ หัวหน๎างานต๎องมีหน๎าที่ดูแลและสอดสํองพนักงานที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ควรจะได๎รับการพัฒนาตํอยอดหรือพนักงานที่ขาดความรู๎หรือทักษะใน
บางสํวนให๎เข๎ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู๎ ทักษะ รวมถึงเป็นการเปิดโลกทัศน์ให๎แกํพนักงาน  

นอกจากนี้ผู๎ให๎สัมภาษณ์รหัสที่ 1, 2 และ 4 ได๎ให๎ความคิดเห็นวํา การที่จะชํวยพัฒนา
พนักงานอยํางแรกเลย พนักงานจะต๎องเปิดใจกับอาชีพของตนเอง มีทัศคติที่ดีตํออาชีพที่ตนเองกําลัง
ทําและการมีเปูาหมายในการทํางานจะทําให๎มีแรงจูงใจที่อยากพัฒนาตนเอง ในขณะเดียวกันพนักงาน
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ต๎องกระตือรือร๎นที่จะหาความรู๎ให๎ตนเองเสมอ รู๎วําตนเองยังมีจุดบกพรํองตรงไหนต๎องพัฒนาตนเอง
เพ่ือให๎ข๎อบกพรํองนั้นหายไปและให๎มองวําการพัฒนาศักยภาพของตนเองนั้น เป็นการเพ่ิม
ประสบการณ์ในประวัติการทํางาน เมื่อถึงเวลาที่ก๎าวขึ้นไปสูํตําแหนํงงานที่สูงขึ้น สิ่งเหลํานี้จะเป็น    
สิ่งแรกท่ีทุกองค์กรจะพิจารณา  
 

4.5 บทสรุปผลงานวิจัย 
 

ในบทนี้เป็นการแสดงผลการศึกษาสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะตาม
บทบาทหน๎าที่ (Functional Competency) ที่สําคัญตํอการปฏิบัติงานในแผนกบริการสํวนหน๎าที่ได๎
จากการเก็บข๎อมูลด๎วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู๎จัดการแผนกบริการสํวนหน๎า เจ๎าหน๎าที่ฝุายทรัพยากร
มนุษย์ ผู๎จัดการการดําเนินงานและผู๎จัดการโรงแรมที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการคัดเลือกพนักงานบริการ
สํวนหน๎าของโรงแรม 3 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 15 คน และนําข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห์
เชิงเนื้อหาสามารถสรุปผลได๎ดังนี้  

สมรรถนะหลัก (Core Competency) ที่สําคัญตํอการปฏิบัติงานในแผนกบริการสํวนหน๎า
ประกอบด๎วย 4 สมรรถนะ โดยเรียงลําดับความสําคัญตามความคิดเห็นของผู๎ให๎สัมภาษณ์ ได๎แกํ      
1) สมรรถนะความสัมพันธ์กับพนักงาน (Employee Relations) เชํน ให๎เกียรติเพ่ือนรํวมงานและ
เคารพผู๎อาวุโส มีการสื่อสารที่ดีกับเพ่ือนรํวมงาน มีความสามารถในการทํางานเป็นทีม และมีน้ําใจ
เอ้ือเฟ้ือ ชํวยเหลือเพ่ือนรํวมงาน 2) สมรรถนะความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) เชํน มีใจรักใน
งานบริการ (Service Mind) มีความสามารถในการแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎า มีความอดทนสามารถ
ทํางานภายใต๎แรงกดดัน มีความซื่อสัตย์ในการทํางานและมีบุคลิกภาพที่ดี 3) สมรรถนะการจัดการ
ตนเอง (Self-Management) เชํน ทํางานได๎ตามเปูาหมายที่กําหนด จัดลําดับความสําคัญกํอนและ
หลัง มีการพัฒนาตนเองในการทํางาน เชํน เข๎ารับการฝึกอบรมในหัวข๎อที่เกี่ยวกับสายงาน และมี
แรงจูงใจในการทํางาน เชํน ความคาดหวังในการขึ้นเงินเดือน การได๎รับโบนัส สวัสดิการตํางๆ และ
การเพ่ิม Service Charge และ 4) สมรรถนะความรู๎ด๎านกฎหมาย (Legal Knowledge) เชํน 
กฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายความปลอดภัยทั่วไป และกฎหมายแรงงานภายใต๎อุตสาหกรรม
โรงแรมตามลําดับ 

สํวนสมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ (Functional Competency) ที่สําคัญตํอการปฏิบัติงาน  
ในแผนกบริการสํวนหน๎า ประกอบด๎วย 4 สมรรถนะ โดยเรียงลําดับความสําคัญตามความคิดเห็นของ
ผู๎ ให๎สัมภาษณ์ ได๎แกํ  1) สมรรถนะการติดตํอสื่อสาร (Communication)  เชํน มีความรู๎ ใน
ภาษาตํางประเทศ มีทักษะการฟังที่ดี มีการใช๎น้ําเสียงในการสื่อสาร และ Body Language 2) 
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สมรรถนะความสัมพันธ์กับลูกค๎า (Customer Relations) เชํน มีอัธยาศัยที่ดี มีความเอาใจใสํตํอ
ลูกค๎า การตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า การแก๎ไขปัญหาให๎ลูกค๎าและการบริการที่เทําเทียมกัน 
3) สมรรถนะความรู๎ด๎านเทคนิคและการดําเนินงาน (Technical and Operational Knowledge) 
เชํน ความรู๎ในการลงทะเบียนเข๎าพัก (Check-in/Check-out) ความรู๎เกี่ยวกับสินค๎า บริการ และ
สถานที่ภายในโรงแรม ความรู๎เกี่ยวกับสถานที่ทํองเที่ยว ความรู๎ด๎านบัญชี และทักษะคอมพิวเตอร์ 
และ 4) สมรรถนะความเป็นผู๎นํา (Leadership) เชํน กล๎าคิดกล๎าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบในหน๎าที่ 
การตรงตํอเวลาในการทํางานและมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ 

นอกจากนี้ผลการสัมภาษณ์เรื่องอุปสรรคและข๎อเสนอแนะในการพัฒนาพนักงานบริการสํวน
หน๎าให๎เป็นไปตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ พบวํา ทัศนคติของพนักงานเป็น
อุปสรรคตํอการพัฒนามากที่สุด เพราะถ๎าพนักงานปิดกลั้นตนเองไมํยอมเปิดใจที่จะเรียนรู๎สิ่งใหมํๆ 
พนักงานจะไมํสามารถพัฒนาตนเองให๎ก๎าวขึ้นไปอีกขั้นได๎ รองลงมา คือ ความรู๎เดิมของพนักงาน และ
อุปสรรคในด๎านเวลาตามลําดับ ในขณะที่ข๎อเสนอแนะอันจะชํวยพัฒนาพนักงาน พบวํา การจัดการ
อบรมให๎แกํพนักงานไมํวําจะเป็นการอบรมภายในองค์กร การอบรมนอกสถานที่ หรือแม๎แตํการพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในแผนกจะเป็นวิธีชํวยเพ่ิมพูนความรู๎และทักษะในการทํางานของ
พนักงานบริการสํวนหน๎าได๎ดีที่สุด จากผลงานวิจัยทั้งหมดจึงนําไปสูํการอภิปรายผลและข๎อเสนอแนะ
ในบทที ่5 อันเป็นสํวนสุดท๎ายของการศึกษาครั้งนี้ในลําดับตํอไป 
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บทท่ี 5  

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 บทน า 
 

ในบทนี้จะเป็นการอภิปรายผลงานวิจัยเพ่ือยืนยันวําผลงานวิจัยมีความนําเชื่อถือ ถูกต๎องและ
เป็นจริง โดยจะแสดงให๎เห็นวําผลงานวิจัยมีความสอดคล๎องและแตกตํางกับแนวคิด  ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องที่ใช๎สร๎างกรอบแนวคิดในงานวิจัยอยํางไร (สุวิมล ติรกานันท์, 2556) 

สําหรับงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาแนวทางการใช๎สมรรถนะในการคัดเลือก
พนักงานบริการสํวนหน๎าสําหรับโรงแรม 3 ดาว กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมุํงเน๎นสํารวจความ
คิดเห็นของผู๎ที่มีอํานาจในการคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎าเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก (Core 
Competency) และสมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ (Functional Competency) ที่สําคัญตํอการ
ปฏิบัติงานในแผนกบริการสํวนหน๎า ซึ่งจากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู๎จัดการแผนกบริการสํวนหน๎า 
เจ๎าหน๎าที่ฝุายทรัพยากรมนุษย์ ผู๎จัดการการดําเนินงานและผู๎จัดการโรงแรมที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการ
คัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎าของโรงแรม 3 ดาว จํานวน 15 คน ผู๎วิจัยได๎นําผลการศึกษามาแสดง
ความสอดคล๎องและความแตกตํางกับแนวคิด ทฤษฎี  รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องที่ใช๎สร๎างกรอบ
แนวคิดงานวิจัย โดยการอภิปรายผลจะเริ่มจากวัตถุประสงค์งานวิจัยข๎อที่ 1 เพ่ือสํารวจความคิดเห็น
ของผู๎ที่มี อํานาจในการคัด เลือกพนักงานบริการสํวนหน๎าเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก ( Core 
Competency) ที่สําคัญตํอการปฏิบัติงานในแผนกบริการสํ วนหน๎าของโรงแรม 3 ดาว และ
วัตถุประสงค์งานวิจัยข๎อที่ 2 เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของผู๎ที่มีอํานาจในการคัดเลือกพนักงานบริการ
สํวนหน๎าเกี่ยวกับสมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่  (Functional Competency) ที่สําคัญตํอการ
ปฏิบัติงานในแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม 3 ดาว ซึ่งจะอธิบายอยูํในหัวข๎อที่ 5.2 หัวข๎อที่ 5.3 
กลําวถึงองค์ความรู๎ใหมํที่ได๎จากการศึกษาครั้งนี้ และหัวข๎อที่ 5.4 จะกลําวถึงข๎อเสนอแนะในการนํา
ผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช๎สร๎างเป็นเครื่องมือสัมภาษณ์งานเพ่ือคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎าใหมํ
สําหรับโรงแรม 3 ดาว  

นอกจากนี้ ในบทนี้ยังกลําวถึงประโยชน์ที่ ได๎รับจากผลงานวิจัยในหัวข๎อที่  5.5 และ
ข๎อเสนอแนะงานวิจัยครั้งตํอไปในหัวข๎อที่ 5.6 หัวข๎อที่ 5.7 ข๎อจํากัดของงานวิจัยและสุดท๎ายหัวข๎อที่ 
5.8 บทสรุปสํงท๎าย จะเป็นการกลําวถึงผลที่ผู๎วิจัยได๎รับจากงานวิจัยครั้งนี้ในภาพรวม ตลอดจน
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ความสําคัญของการประยุกต์ใช๎สมรรถนะในขั้นตอนการคัดเลือกและประโยชน์ของผลการศึกษาที่ทํา
ให๎ได๎แนวทางการใช๎สมรรถนะในการคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎าสําหรับโรงแรม 3 ดาว เป็นสํวน
สํงท๎าย 
 

5.2 สรุปอภิปรายผลการศึกษา 
 

จากผลการศึกษาสามารถนํามาอภิปรายโดยแบํงออกเป็น 2 สํวน ได๎แกํ 5.2.1 วัตถุประสงค์
งานวิจัยข๎อที่ 1 เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของผู๎ที่มีอํานาจในการคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎า
เกี่ยวกับสมรรถนะหลัก (Core Competency) ที่สําคัญตํอการปฏิบัติงานในแผนกบริการสํวนหน๎า
ของโรงแรม 3 ดาว และ 5.2.2 วัตถุประสงค์งานวิจัยข๎อที่ 2 เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของผู๎ที่มีอํานาจ
ในการคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎าเกี่ยวกับสมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่  ( Functional 
Competency) ที่สําคัญตํอการปฏิบัติงานในแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม 3 ดาว ดังนี้ 
 

5.2.1 วัตถุประสงค์งานวิจัยข้อที่ 1 เพื่อส ารวจความคิดเห็นของผู้ที่มีอ านาจในการ
คัดเลือกพนักงานบริการส่วนหน้าเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก (Core Competency) ที่ส าคัญต่อการ
ปฏิบัติงานในแผนกบริการส่วนหน้าของโรงแรม 3 ดาว 
 

จากผลการศึกษาพบวํา สมรรถนะหลักของพนักงานบริการสํวนหน๎าจะประกอบไปด๎วย       
4 สมรรถนะ เรียงลําดับความสําคัญของแตํละสมรรถนะตามความคิดเห็นของผู๎ให๎สัมภาษณ์ ได๎แกํ     
1) สมรรถนะความสัมพันธ์กับพนักงาน (Employee Relations) 2) สมรรถนะความเป็นมืออาชีพ 
(Professionalism) 3) สมรรถนะการจัดการตนเอง (Self-Management) และ 4) สมรรถนะความรู๎
ด๎านกฎหมาย (Legal Knowledge) สามารถนํามาอภิปรายผลได๎ ดังนี้ 
 

5.2.1.1 สมรรถนะความสัมพันธ์กับพนักงาน (Employee Relations)  
จากผลการศึกษาพบวํา สมรรถนะความสัมพันธ์กับพนักงานของพนักงานบริการสํวนหน๎า

จะต๎องมีลักษณะพฤติกรรม 4 ด๎าน โดยเรียงตามลําดับความสําคัญ ได๎แกํ 1) ให๎เกรียติเพ่ือนรํวมงาน
และเคารพผู๎อาวุโส เชํน เมื่อเจอเพ่ือนรํวมงานจากแผนกเดียวกันหรือตํางแผนกกัน ควรมีการกลําว
ทักทาย ยิ้มแย๎มแจํมใส หรือการยกมือไหว๎ผู๎ที่อาวุโสกวํา เพ่ือเป็นการสร๎างมิตรภาพที่ดีของผู๎ที่ทํางาน
อยูํในองค์กรเดียวกัน 2) มีการสื่อสารที่ดีกับเพ่ือนรํวมงาน เชํน การใช๎ภาษาที่สุภาพ การลงท๎ายคํา
ด๎วยคํะ/คะ และการสื่อสารกับเพ่ือนรํวมงานในรูปแบบ Two-way Communication ที่เป็นการ
สื่อสารแบบรับรู๎กันทั้งสองฝุาย เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจในงานที่ตรงกันและจะชํวยลดความผิดพลาดใน
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งานที่อาจเกิดขึ้น 3) มีความสามารถในการทํางานเป็นทีม เชํน การสํงตํองานระหวํางพนักงานที่
ทํางานในเวลากลางวันและพนักงานที่ทํางานในเวลากลางคืน พนักงานกลางวันต๎องบอกตํองานให๎แกํ
พนักงานกลางคืนถึงเหตุการณ์ตํางๆที่เกิดขึ้นในวันนั้น หรือกรณีที่ลูกค๎าได๎สั่งอะไรไว๎ รวมถึงปัญหาที่
เกิดขึ้น เพ่ือให๎พนักงานกลางคืนที่มารับชํวงตํอเข๎าใจในสถานการณ์ที่เป็นอยูํและสามารถทํางานได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ และ 4) มีน้ําใจเอ้ือเฟ้ือ ชํวยเหลือเพ่ือนรํวมงาน เชํน เมื่อพนักงานคนไหนมี
ปัญหาเรื่องงานหรือปัญหาสํวนตัว เพ่ือนพนักงานควรให๎คําปรึกษาและชํวยเหลือกัน ซึ่งจะทําให๎
บรรยากาศในการทํางานไมํกดดันและพนักงานทุกคนสามารถทํางานได๎อยํางเต็มที่ ซึ่งผลการศึกษานี้
สอดคล๎องกับ วริษฐา พันธุ์วิริยะเวช (2554) ที่พบวํา ในด๎านมนุษยสัมพันธ์ หัวหน๎างานฝุายบริการ
สํวนหน๎ามีความต๎องการให๎พนักงานมีการติดตํอสัมพันธ์กับเพ่ือนรํวมงาน มีความเต็มใจที่จะทํางาน
รํวมกับเพ่ือนรํวมงาน เพราะวําการทํางานบริการสํวนหน๎าต๎องทํางานเป็นทีมอยูํตลอด ดังนั้นต๎องมี
ความเต็มใจที่จะทํางานรํวมกับเพ่ือนรํวมงานและแสดงน้ําใจกับเพ่ือนรํวมงาน และผลการศึกษายัง
สอดคล๎องกับ Kay and Russette (2000) ที่กลําววํา การทํางานเป็นทีมและการมีปฏิสัมพันธ์กับ
เพ่ือนรํวมงานเป็นลักษณะพฤติกรรมที่สําคัญของสมรรถนะความสัมพันธ์กับพนักงาน  

นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวําสมรรถนะความสัมพันธ์กับพนักงานเป็นสมรรถนะที่        
ผู๎ให๎สัมภาษณ์ประเมินวํามีความสําคัญมากที่สุดสําหรับพนักงานแผนกบริการสํวนหน๎า เนื่องจาก
โรงแรมมองวําเพ่ือนรํวมงานเป็นบุคคลที่ต๎องพบเจอและพูดคุยกันอยูํทุกวัน หากพ้ืนฐานของ
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนรํวมงานดียํอมสํงผลให๎การทํางานเป็นไปอยํางราบรื่น ซึ่งสอดคล๎องกับ ปัณณ
ทัต กัลยา กนกอร ศิริฐิติ สยุมภู อุนยะพันธ์ และเกศณีย์ สัตตรัตนขจร (2558) ที่กลําววํา โรงแรมให๎
ความสําคัญในด๎านมนุษยสัมพันธ์ของเพ่ือนรํวมงาน ความสามารถในการทํางานรํวมกัน การสื่อสาร
กับเพ่ือนรํวมงาน และความสามารถทํางานในสภาพสังคมท่ีหลากหลายได๎ เนื่องจากโรงแรมถือวําเป็น
สถานประกอบการที่รวมไปด๎วยพนักงานจากหลากหลายที่มา ระดับการศึกษา หลากหลายพ้ืนเพ สิ่ง
เหลํานี้ทําให๎เกิดความหลากหลายและความแตกตํางในปัจจัยของพนักงานในการทํางานรํวมกัน และ        
ผลการศึกษายังได๎สะท๎อนภาพของการทํางานโรงแรมในปัจจุบันวําเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับพนักงานใน
การทํางานรํวมกันให๎ได๎ ซึ่งปลายทางของความสามารถในการทํางานรํวมกันด๎วยดีแล๎ว ทําให๎เกิด
ความสามารถในการขับเคลื่อนงานและทําให๎บรรลุถึงเปูาหมายขององค์กร  
 

5.2.1.2 สมรรถนะความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
จากผลการศึกษาพบวํา สมรรถนะความเป็นมืออาชีพของพนักงานบริการสํวนหน๎าจะต๎องมี

ลักษณะพฤติกรรม 5 ด๎าน โดยเรียงตามลําดับความสําคัญ ได๎แกํ 1) มีใจรักในงานบริการ (Service 
Mind) เชํน การทํางานด๎วยใจรักและมีทัศนคติที่ดีตํออาชีพของตนเอง 2) มีความสามารถในการแก๎ไข
ปัญหาเฉพาะหน๎า เชํน เมื่อลูกค๎าเกิดปัญหา พนักงานต๎องพร๎อมที่จะชํวยเหลือและมีไหวพริบในการ
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คิดแก๎ไขปัญหาให๎แกํลูกค๎าอยํางเร็วที่สุด 3) มีความอดทนสามารถทํางานภายใต๎แรงกดดัน เชํน เมื่อ
ได๎รับฟังคําตําหนิ คําร๎องเรียน หรือคําวิจารณ์จากลูกค๎า พนักงานจะต๎องควบคุมอารมณ์ของตนเอง   
ไมํแสดงปฏิกิริยาโต๎ตอบลูกค๎าหรือแสดงความรู๎สึกไมํพอใจออกมาทางสีหน๎าและคําพูด 4) มีความ
ซื่อสัตย์ในการทํางาน เชํน ความยับยั้งชั่งใจในเรื่องเงิน เนื่องจากพนักงานบริการสํวนหน๎าจะต๎องมี
สํวนเกี่ยวข๎องในการรับเงินจากลูกค๎าที่มาใช๎บริการ และ 5) มีบุคลิกภาพที่ดี เชํน การแตํงกายสะอาด
เรียบร๎อย บุคลิกภาพการยืน การยกมือไหว๎ การมีทําทางกระฉับกระเฉง เพ่ือสร๎างความนําเชื่อถือและ
ความไว๎วางใจแกํลูกค๎าที่มาใช๎บริการ ซึ่งผลการศึกษาสอดคล๎องกับ ปัณณทัต กัลยา และคณะ (2558) 
ที่กลําววํา การมีความรักและศรัทธาในอาชีพจะทําให๎พนักงานมุํงมั่นเอาใจใสํในการทํางาน และสิ่ง
เหลํานี้จะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมให๎ลูกค๎ามองเห็นสามารถทําให๎เกิดความพึงพอใจ ประทับใจได๎
งําย ซึ่งจะสร๎างความเชื่อมั่นในระหวํางการใช๎บริการของลูกค๎าและการมีความอดทนอดกลั้นถือเป็น
หนึ่งในคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรในแผนกต๎อนรับสํวนหน๎าเชํนเดียวกัน และสอดคล๎องกับ 
วริษฐา พันธุ์วิริยะเวช (2554) ที่พบวํา ด๎านทัศนคติและพฤติกรรมหัวหน๎างานฝุายบริการสํวนหน๎ามี
ความต๎องการให๎พนักงานเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของ
ผู๎บังคับบัญชา รวมถึงผู๎ที่เกี่ยวข๎อง สําหรับในด๎านบุคลิกภาพหัวหน๎างานฝุายบริการสํวนหน๎ามีความ
ต๎องการให๎พนักงานมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตนเองเมื่อพบปะผู๎คนและมีการดูแลตนเอง
ให๎ดูดีอยูํเสมอ เชํน ทรงผม การแตํงหน๎า การแตํงกาย เพราะวําการทํางานในแผนกบริการสํวนหน๎า
นั้นเป็นงานบริการพนักงานบริการจําเป็นต๎องมีบุคลิกภาพที่ดีเสมอและผลการศึกษาสอดคล๎องกับ 
เกรียงไกร เชียงกา และปฏิพัทธ์ เจริญสุข (2545) ที่กลําววํา การมีไหวพริบในการแก๎ปัญหาเฉพาะ
และความซื่อสัตย์สุจริตในหน๎าที่เป็นคุณลักษณะของนักศึกษาที่แผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม
ต๎องการรับเข๎าฝึกงาน  

นอกจากนี้ผลการศึกษายังสอดคล๎องกับมาตรฐานระดับชาติของบุคลากรโรงแรมในประเทศ
ไทยรวบรวมโดย HRA (2548 อ๎างถึงใน เบญจพร แย๎มจําเมือง, 2557) ที่ระบุวํา การมีจิตพร๎อม
บริการและมีน้ําใจในการให๎ความชํวยเหลือผู๎อ่ืน มีความอดทนอดกลั้น ควบคุมอารมณ์ได๎ดี เป็น
ลักษณะพฤติกรรมในมาตรฐานด๎านคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในสถานประกอบการที่พักแรม
และการมีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร๎อย การแตํงกายสะอาด ถูกต๎องตามกาลเทศะ เป็นหนึ่งใน
มาตรฐานด๎านบุคลิกภาพของบุคลากรในสถานประกอบการที่พักแรกในมาตรฐานด๎านบุคลิกภาพ แตํ
ในขณะเดียวกัน Nolan, Conway, Farrell, and Monks (2010) ที่ได๎ศึกษาความต๎องการสมรรถนะ
ในธุรกิจโรงแรมของชาวไอริส (Irish Hotels) กลําววํา การรักษาไว๎ซึ่งมาตรฐานและจริยธรรมทาง
วิชาชีพ การมีความสุขุมรอบคอบ และการเปิดกว๎างทางความคิดตํางเป็นลักษณะพฤติกรรมของ
สมรรถนะความเป็นมืออาชีพของผู๎ที่ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรม ซึ่งเป็นลักษณะพฤติกรรมที่ไมํพบใน
ผลการศึกษาครั้งนี้  
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5.2.1.3 สมรรถนะการจัดการตนเอง (Self-Management)   
จากผลการศึกษาพบวํา สมรรถนะการจัดการตนเองของพนักงานบริการสํวนหน๎าจะต๎องมี

ลักษณะพฤติกรรม 4 ด๎าน โดยเรียงตามลําดับความสําคัญ ได๎แกํ 1) ทํางานได๎ตามเปูาหมายที่กําหนด 
เชํน ความสามารถของพนักงานในการให๎บริการที่มีคุณภาพแกํลูกค๎ าตามที่โรงแรมต๎องการ 2) 
จัดลําดับความสําคัญกํอนและหลังของงาน เชํน การจัดสรรเวลาในการให๎บริการลูกค๎าที่เข๎ามาพร๎อม
กัน โดยจะต๎องสามารถบริการลูกค๎าได๎ครบทุกคนและต๎องไมํสํงผลกระทบตํอลูกค๎าทํานอ่ืน 3) พัฒนา
ตนเองในการทํางาน เชํน เข๎ารับการอบรมในหัวข๎อตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับสายงานและการเรียนรู๎ด๎วย
ตนเอง และ 4) มีแรงจูงใจในการทํางาน เชํน ความคาดหวังในการได๎รับขึ้นเงินเดือน การได๎รับโบนัส
ปลายปี สวัสดิการตํางๆ และการเพ่ิม Service Charge ซึ่งผลการศึกษาสอดคล๎องกับ Chung-
Herrera, Enz, and Lankau (2003) ที่กลําววํา การทํางานได๎ตามเปูาหมาย การจัดลําดับงาน การ
พัฒนาตนเองและการมีแรงจูงใจในการทํางานล๎วนแตํเป็นลักษณะพฤติกรรมที่สําคัญของสมรรถนะ
การจัดการตนเองของพนักงานในธุรกิจโรงแรม และผลการศึกษายังสอดคล๎องกับเอกพล วงศ์เสรี 
เฉลิมพร วรพันธกิจ และกมลวรรณ กิตติอุดมรัตน์ (2556) ที่กลําววํา ธุรกิจโรงแรมในปัจจุบันมี
รูปแบบการพัฒนาพนักงานทั้งในด๎านการสอนงานและการให๎คําปรึกษา แตํธุรกิจโรงแรมในอนาคต 
พนักงานควรมีการพัฒนาตนเองอยูํตลอดเวลาทั้งในด๎านความรู๎และทักษะ แตํในขณะเดียวกัน Jeou-
Shyana, Hsuanc, Chih-Hsingd, Lin, and Chang-Yene (2011) ได๎กลําวเพ่ิมเติมเกี่ยวกับลักษณะ
พฤติกรรมของสมรรถนะการจัดการตนเองวํา นอกจากการทํางานได๎ตามเปูาหมาย การจัดลําดับงาน 
การพัฒนาตนเองและการมีแรงจูงใจในการทํางานแล๎ว การมีเปูาหมายในสายอาชีพเป็นลักษณะ
พฤติกรรมที่สําคัญของสมรรถนะการจัดการตนเองของพนักงานบริการสํวนหน๎าเชํนเดียวกัน แตํจาก
ผลการศึกษาในครั้งนี้กลับไมํพบลักษณะพฤติกรรมดังกลําว 
  

5.2.1.4 สมรรถนะความรู้ด้านกฎหมาย (Legal Knowledge)  
จากผลการศึกษาพบวํา สมรรถนะความรู๎ด๎านกฎหมายของพนักงานบริการสํวนหน๎าจะต๎องมี

ความรู๎เรื่องกฎหมาย 3 เรื่อง โดยเรียงตามลําดับความสําคัญ ได๎แกํ 1) กฎหมายสิทธิมนุษยชน เชํน 
ในขั้นการลงทะเบียนเข๎าพัก พนักงานบริการสํวนหน๎าจะต๎องขอหนังสือเดินทางจากนักทํองเที่ยว
ชาวตํางชาติหรือขอบัตรประจําตัวประชาชนในกรณีที่ลูกค๎าเป็นชาวไทย เพ่ือสํงข๎อมูลให๎กับทาง
สํานักงานตรวจคนเข๎าเมือง ซึ่งลูกค๎าบางรายไมํเข๎าใจและบํายเบี่ยงที่จะให๎ข๎อมูลเหลํานั้นแกํโรงแรม 
จึงเป็นหน๎าที่ของพนักงานบริการสํวนหน๎าที่จะต๎องอธิบายให๎กับลูกค๎าให๎เข๎าใจ 2) กฎหมายความ
ปลอดภัยทั่วไป เชํน เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน การเกิดไฟไหม๎ในอาคาร พนักงานต๎องทราบขั้นตอนที่
ต๎องปฏิบัติ การทราบชํองทางการหนีไฟและการพาลูกค๎าออกมายังที่ปลอดภัย รวมถึงเหตุการณ์ที่
ทรัพย์สินของลูกค๎าสูญหายหรือเกิดการทะเลาะวิวาทระหวํางลูกค๎าในโรงแรม พนักงานต๎องทราบ



                                                                        84 

วิธีการติดตํอประสานงานกับเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ รวมถึงขอบเขตการชดใช๎คําเสียหายของโรงแรม และ   
3) กฎหมายแรงงานภายใต๎อุตสาหกรรมโรงแรม เชํน การจํายคําตอบแทน การจํายสินไหมทดแทน 
สวัสดิการการลาหยุดตํางๆ เพ่ือปูองกันการเอาเปรียบจากนายจ๎าง ซึ่งผลการศึกษาสอดคล๎องกับ 
มาตรฐานระดับชาติของบุคลากรโรงแรมในประเทศไทย รวบรวมโดย HRA (2548 อ๎างถึงใน เบญจพร 
แย๎มจําเมือง, 2557) ที่ระบุวํา ความรู๎เกี่ยวกับความปลอดภัย กฎหมายแรงงานและกฎหมายสิทธิ
พ้ืนฐานของผู๎บริโภคเป็นมาตรฐานความรู๎ความสามารถทั่วไปของบุคลากรในสถานประกอบการที่พัก
แรม อยํางไรก็ตามมาตรฐานระดับชาติของบุคลากรโรงแรมในประเทศไทย ยังได๎กลําวถึงความรู๎ใน
เรื่องกฎข๎อบังคับสุขอนามัยและกฎหมายสถานประกอบการที่พักแรมที่พนักงานบริการสํวนหน๎าควรรู๎ 
แตํกลับไมํพบในผลการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งความรู๎ในเรื่องกฎข๎อบังคับสุขอนามัยและกฎหมายสถาน
ประกอบการที่พักแรมนั้นกลับสอดคล๎องกับงานวิจัยของ Nolan et al. (2010) ที่กลําววํา ความรู๎ด๎าน
กฎหมายของโรงแรม ประกอบไปด๎วย กฎและข๎อบังคับของสุขอนามัย กฎหมายความปลอดภัยและ
การปฏิบัติตามความรับผิดชอบตามกฎหมายของสมาคมการโรงแรม  

นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวํา สมรรถนะความรู๎ด๎านกฎหมายของพนักงานบริการสํวนหน๎า
ถูกประเมินจากผู๎ให๎สัมภาษณ์วํามีความสําคัญน๎อยที่สุด เนื่องจากโรงแรมมองวําพนักงานสามารถมา
เรียนรู๎เพิ่มเติมภายหลังได๎ ซึ่งผลการศึกษาไมํสอดคล๎องกับ ปัณณทัต กัลยา และคณะ (2558) ที่กลําว
วํา ความสามารถในการปฏิบัติหน๎าที่โดยรักษาระเบียบด๎านความปลอดภัยและสุขอนามัยจะเป็น
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรในแผนกต๎อนรับสํวนหน๎ามากที่สุด เพราะจุดหมายปลายทาง
ของการให๎บริการนั้นจะดีหรือเหนือความคาดหมายเทําใด ในแกํนแท๎ของการบริการทั้งหลายแล๎ว 
ยํอมมีความมํุงหมายที่ทําให๎ลูกค๎ารู๎สึกได๎รับความปลอดภัยและมีความสะอาดปลอดภัยตามสุขอนามัย 
 

5.2.2 วัตถุประสงค์งานวิจัยข้อที่ 2 เพื่อส ารวจความคิดเห็นของผู้ที่มีอ านาจในการ
คัดเลือกพนักงานบริการส่วนหน้าเกี่ ยวกับสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่  ( Functional 
Competency) ที่ส าคัญต่อการปฏิบัติงานในแผนกบริการส่วนหน้าของโรงแรม 3 ดาว 
 

จากผลการศึกษาพบวํา สมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่จะประกอบไปด๎วย 4 สมรรถนะ
เรียงลําดับความสําคัญของแตํละสมรรถนะตามความคิดเห็นของผู๎ให๎สัมภาษณ์ ได๎แกํ 1) สมรรถนะ
การติดตํอสื่อสาร (Communication) 2) สมรรถนะความสัมพันธ์กับลูกค๎า (Customer Relations) 
3) สมรรถนะความรู๎ด๎านเทคนิคและการดําเนินงาน (Technical and Operational Knowledge) 
และ 4) สมรรถนะความเป็นผู๎นํา (Leadership) สามารถนํามาอภิปรายผลได๎ ดังนี้   
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5.2.2.1 สมรรถนะการติดต่อสื่อสาร (Communication)  
จากผลการศึกษาพบวํา สมรรถนะการติดตํอสื่อสารของพนักงานบริการสํวนหน๎าต๎องมีทักษะ 

4 ด๎าน โดยเรียงตามลําดับความสําคัญ ได๎แกํ 1) ความรู๎ในภาษาตํางประเทศ เชํน ภาษาอังกฤษ 
รวมถึงภาษาที่  3 อยํางภาษาจีน ภาษาญี่ปุุน ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน และ
ภาษาเยอรมัน 2) มีทักษะการฟังที่ดี เชํน การติดตํอกับลูกค๎าไมํวําจะเป็นการพูดคุยกับลูกค๎าทาง
โทรศัพท์หรือเป็นคําถามที่ลูกค๎ากําลังถาม การตั้งใจฟังและสามารถเข๎าใจสิ่งที่ลูกค๎าถามได๎ตั้งแตํ    
ครั้งแรก พนักงาจะสามารถให๎บริการและแก๎ปัญหาตํางๆ ให๎แกํลูกค๎าได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 3) มีการ
ใช๎น้ําเสียงในการสื่อสาร เชํน การใช๎ถ๎อยคําที่สุภาพ อํอนน๎อม มีสัมมาคารวะ การลงท๎ายคําด๎วยคํะ/
คะ รวมถึงการใช๎เสียงที่ไมํเบาเกินไปหรือดังเกินไปในการเจรจากับลูกค๎าให๎เห็นด๎วยหรือคล๎อยตาม 
และ 4) Body Language เชํน กรณีที่ลูกค๎าไมํสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือใช๎ภาษาท๎องถิ่นใน
การสื่อสาร พนักงานบริการสํวนหน๎าจะต๎องสื่อสารกับลูกค๎าโดยใช๎พฤติกรรมทางรํางกาย การใช๎
สัญลักษณ์มือ การเขียน การแสดงสัญลักษณ์รูปภาพตํางๆ หรือแม๎แตํการใช๎เทคโนโลยี เพ่ือที่จะ
สามารถจับใจความให๎ได๎วําลูกค๎ามีความต๎องการอยํางไร ซึ่งผลการศึกษาสอดคล๎องกับมาตรฐาน
ระดับชาติของบุคลากรโรงแรมในประเทศไทย รวบรวมโดย HRA (2548 อ๎างถึงใน เบญจพร แย๎มจํา
เมือง, 2557) ที่ระบุวํา ทักษะด๎านภาษาและการสื่อสารของบุคลากรในสถานประกอบการที่พักแรม 
ควรประกอบไปด๎วย การมีความสามารถในการใช๎ภาษาไทยได๎อยํางดี ทั้งทางด๎านการอําน การฟัง 
การพูด การเขียน มีความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษได๎ดี มีความสามารถในการใช๎ภาษากาย 
(Body Language) ได๎ดี  รวมถึงมีความสามารถในการใช๎ภาษาตํางประเทศนอกเหนือจาก
ภาษาอังกฤษได๎อยํางน๎อย 1 ภาษา และผลการศึกษายังสอดคล๎องกับเกรียงไกร เชียงกา และปฏิพัทธ์ 
เจริญสุข (2545) ที่กลําววํา ทักษะการฟัง การพูด การอําน และการเขียนเป็นคุณลักษณะของ
พนักงานที่แผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรมต๎องการรับเข๎าทํางาน แตํหากสังเกตจะเห็นวําผล
การศึกษาครั้งนี้ผู๎ให๎สัมภาษณ์ไมํได๎กลําวถึงทักษะการสื่อสารในด๎านการเขียน ซึ่งในความเป็นจริง
ทักษะการเขียนมีความสําคัญสําหรับพนักงานบริการสํวนหน๎าไมํน๎อยไปกวําทักษะอ่ืนๆ ดังที่งานวิจัย
ของ Kay and Russette (2000) กลําววํา ทักษะการเขียนและทักษะการสื่อสารด๎วยวาจาอยํางมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงทักษะทางด๎านการฟังที่ดี ล๎วนแตํเป็นลักษะพฤติกรรมของสมรรถนะการติตํอ
สื่อสารที่สําคัญสําหรับผู๎ปฏิบัติงานในแผนกบริการสํวนหน๎า 

นอกจากนี้สมรรถนะการติดตํอสื่อสารถูกประเมินจากผู๎ให๎สัมภาษณ์วําเป็นสมรรถนะที่ มี
ความสําคัญเป็นอันดับแรก เนื่องจากการสื่อสารให๎เข๎าใจกับลูกค๎าเป็นสิ่งสําคัญ หากพนักงานไมํ
สามารถสื่อสารกับลูกค๎าได๎จะไมํทราบวําลูกค๎าต๎องการอะไรและจะให๎บริการลูกค๎าไมํได๎ ซึ่งสอดคล๎อง
กับ ปัณณทัต กัลยา และคณะ (2558) ที่กลําววํา การทํางานด๎านโรงแรมบุคลากรจะต๎องมีทักษะใน
ด๎านการใช๎ภาษาและการสื่อสารอยูํในระดับดีเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะในตําแหนํงที่ต๎องพบปะลูกค๎า
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โดยตรง เชํน แผนกต๎อนรับสํวนหน๎า เพราะจะได๎ทําการสื่อสารและให๎บริการที่ตรงกับความต๎องการ
ของลูกค๎าที่มาจากหลากหลายชนชาติ ภาษา และวัฒนธรรมที่แตกตํางกัน และผลการศึกษายัง
สอดคล๎องกับ วริษฐา พันธุ์วิริยะเวช (2554) ที่กลําววํา ถ๎าพนักงานมีทักษะในการใช๎ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได๎อยํางถูกต๎องจะสามารถทําให๎แขกที่เข๎ามาพักในโรงแรมเกิดความ
ประทับใจในการให๎บริการ เพราะเมื่อแขกที่เข๎ามาในโรงแรมมักจะเหน็ดเหนื่อยมาจากการเดินทาง 
ดังนั้นยํอมต๎องการที่จะเข๎าห๎องพักโดยเร็ว การให๎ข๎อมูลด๎านการบริการของโรงแรมได๎ถูกต๎องและ
รวดเร็วจะทําให๎แขกประทับใจในการบริการที่มีประสิทธิภาพได๎ 
 

5.2.2.2 สมรรถนะความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relations) 
จากผลการศึกษาพบวํา สมรรถนะความสัมพันธ์กับลูกค๎าของพนักงานบริการสํวนหน๎าจะต๎อง

มีลักษณะพฤติกรรม 5 ด๎าน โดยเรียงตามลําดับความสําคัญ ได๎แกํ 1) การมีอัธยาศัยที่ดี เชํน การยิ้ม
แย๎มแจํมใส การกลําวทักทายสวัสดีคํะ/สวัสดีครับ เพราะการยิ้มแย๎มจะเป็นการผูกมิตรกับลูกค๎าที่เข๎า
มาใช๎บริการ 2) มีความเอาใจใสํตํอลูกค๎า เชํน การจดจํารายละเอียดของลูกค๎า ความชอบหรือไมํชอบ
ในเรื่องใดของลูกค๎า รวมถึงการจดจําชื่อของลูกค๎าที่มาใช๎บริการ เพราะลูกค๎าทุกคนจะรู๎สึกพึงพอใจ
หากพนักงานสามารถจําชื่อของตนเองได๎ เนื่องจากเป็นการแสดงออกวําตนเป็นคนสําคัญที่คนอ่ืน
จดจํา 3) ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า เชํน การให๎ข๎อมูลด๎านสินค๎าและการบริการในโรงแรม 
การตอบคําถามและอธิบายข๎อสงสัยของลูกค๎าที่มาใช๎บริการ 4) แก๎ไขปัญหาให๎ลูกค๎า เมื่อใดก็ตามที่
ลูกค๎าเข๎ามาแจ๎งปัญหา พนักงานต๎องรับฟังปัญหาอยํางตั้งใจและดําเนินการแก๎ไขให๎ลูกค๎าทันที และ 
5) การบริการทีเ่ทําเทียมกัน เป็นการให๎บริการแกํลูกค๎าที่เข๎ามาใช๎บริการอยํางเทําเทียมกันทุกคน โดย
ไมํเลือกให๎บริการตามเสื้อผ๎าการแตํงกายหรือแม๎แตํอายุของลูกค๎า ซึ่งผลการศึกษาสอดคล๎องกับ 
วริษฐา พันธุ์วิริยะเวช (2554) ที่พบวํา หัวหน๎างานฝุายบริการสํวนหน๎ามีความต๎องการให๎พนักงานมี
หน๎าตายิ้มแย๎มแจํมใสในการติดตํอสัมพันธ์กับผู๎ใช๎บริการ มีความเต็มใจที่จะบริการลูกค๎าทุกคนอยําง
เทําเทียมกัน เนื่องจากสิ่งเหลํานี้จะสร๎างความประทับให๎แกํลูกค๎าที่มาใช๎บริการและสํงผลให๎ลูกค๎า
กลับมาใช๎บริการซ้ําถือเป็นสํวนหนึ่งที่ทําให๎ธุรกิจบริการประสบความสําเร็จได๎ในที่สุด และผล
การศึกษายังสอดคล๎องกับ กชกร ศิริผํอง (2552) ที่กลําววํา ผู๎ให๎บริการต๎องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู๎รับบริการ ต๎องต๎อนรับลูกค๎าด๎วยรอยยิ้มที่ อํอนโยนและเป็นมิตร สนใจในลูกค๎าและมีความ
กระตือรือร๎นในการให๎บริการและยิ้มแย๎มแจํมใส และสุพิชชา ชีวพฤกษ์ (2549) ที่กลําววํา หน๎าที่
ความรับผิดชอบในตําแหนํงของพนักงานบริการสํวนหน๎าที่สําคัญที่สุด คือ การดูแลเอาใจใสํลูกค๎า แตํ
ในขณะเดียวกัน  
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5.2.2.3 สมรรถนะความรู้ด้านเทคนิคและการด าเนินงาน (Technical and 
Operational Knowledge)  

จากผลการศึกษาพบวํา สมรรถนะความรู๎งานด๎านเทคนิคและการดําเนินงานของพนักงาน
บริการสํวนหน๎าจะต๎องมีความรู๎ในการทํางาน 5 ด๎าน โดยเรียงตามลําดับความสําคัญ ได๎แกํ 1) ความรู๎
การลงทะเบียนเข๎าพัก (Check-in/Check-out) เชํน เมื่อลูกค๎าเข๎ามาในโรงแรมและต๎องการเข๎าพัก 
พนักงานจะต๎องทราบขั้นตอนปฏิบัติตั้งแตํการตรวจสอบข๎อมูลประวัติของลูกค๎า การขอหนังสือ
เดินทางของลูกค๎า กําหนดหมายเลขห๎องพักให๎แกํลูกค๎า ตลอดจนการมอบกุญแจห๎องให๎ลูกค๎า รวมถึง
เมื่อลูกค๎ามาคืนห๎องพักพนักงานควรทราบวําต๎องตรวจสอบอะไรบ๎าง 2) ความรู๎เกี่ยวกับสินค๎า บริการ 
และสถานที่ภายในโรงแรม เชํน พนักงานต๎องรู๎วําห๎องพักที่ทางโรงแรมมีไว๎ให๎บริการมีกี่แบบและ
ห๎องพักแตํละห๎องราคาเทําไหรํ บริการอ่ืนๆ เชํน การบริการนวดสปา การนวดแผนไทย การบริการ
ห๎องฟิตเนส รวมถึงความรู๎ในสถานที่ตํางๆ ภายในโรงแรม เชํน สระวํายน้ําอยูํชั้ นไหน มีห๎องอาหาร
บริการกี่ห๎อง รวมถึงเวลาเปิดให๎บริการและเวลาปิดบริการ เป็นต๎น 3) ความรู๎เกี่ยวกับสถานที่
ทํองเที่ยว เชํน การให๎คําแนะนําเกี่ยวกับสถานที่ทํองเที่ยว วิธีการเดินทาง ราคาตั๋วเข๎าชม การจอง
ทัวร์ การแนะนําร๎านค๎าที่ลูกค๎าต๎องการจะไปซื้อ รวมถึงการเรียกรถแท็กซี่ให๎แกํลูกค๎า 4) ความรู๎ด๎าน
บัญชี เชํน การดูเงินเข๎าและเงินออก การรับเงินจากลูกค๎าทั้งเงินสดและบัตรเครดิต และการออก
ใบเสร็จให๎แกํลูกค๎า และ 5) ทักษะคอมพิวเตอร์ เชํน ความรู๎ในการใช๎โปรแกรม Microsoft Office 
การเข๎าระบบ Internet รวมถึงโปรแกรมเฉพาะสําหรับการทํางานในแผนกบริการสํวนหน๎า เชํน 
EasyFo Fidelio หรือ Comanche ซึ่งผลการศึกษาสอดคล๎องกับ สุพิชชา ชีวพฤกษ์ (2549) ที่กลําว
วํา การจัดการข๎อมูล (ด๎านการจัดสํงสินค๎าและบริการ) การดูแลและจัดการกับการชําระเงินของลูกค๎า 
และการจัดการการจองห๎องพัก เป็นความรับผิดชอบในตําแหนํงของพนักงานบริการสํวนหน๎า และ
เอกพล วงศ์เสรี และคณะ (2556) ที่กลําววํา ธุรกิจโรงแรมในอนาคต ควรมีความโดดเดํนในความรู๎
การทํองเที่ยว การบริการและการต๎อนรับ และผลการศึกษายังสอดคล๎องกับ Chung-Herrera et al. 
(2003) ที่กลําววํา สมรรถนะความรู๎งานด๎านเทคนิคและการดําเนินงานในธุรกิจโรงแรม ควรประกอบ
ไปด๎วย ความรู๎เกี่ยวกับสินค๎าและบริการและการจัดการการดําเนินงานในสํวนรับรองลูกค๎า  

อยํางไรก็ตาม มาตรฐานระดับชาติของบุคลากรโรงแรมในประเทศไทย รวบรวมโดย HRA 
(2548 อ๎างถึงใน เบญจพร แย๎มจําเมือง, 2557) ได๎ระบุเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความสามารถทั่วไปของ
พนักงานในโรงแรม 3 ดาว ในด๎านความสามารถในการใช๎คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีวํา นอกจาก 
พนักงานจะมีความสามารถในการพัฒนาระบบและวิธีในการปฏิบัติงานให๎มีประสิทธิภาพแล๎ว ควรมี
ความสามารถในการดูแลรักษาเครื่องมือที่ใช๎ในการปฏิบัติงานด๎วย 
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5.2.2.4 สมรรถนะความเป็นผู้น า (Leadership)   
จากผลการศึกษาพบวํา สมรรถนะความเป็นผู๎นําของพนักงานบริการสํวนหน๎า จะต๎องมี

ลักษะพฤติกรรม 4 ด๎าน โดยเรียงตามลําดับความสําคัญ ได๎แกํ 1) ความกล๎าคิดกล๎าตัดสินใจ เชํน   
ทุกครั้งที่เกิดปัญหาพนักงานบริการสํวนหน๎าจะต๎องเป็นที่พ่ึงแกํตนเอง ต๎องกล๎าคิดกล๎าตัดสินใจ
เพ่ือที่จะหาทางออกท่ีดีที่สุดให๎แกํลูกค๎า รวมถึงต๎องกล๎าที่จะถามและกล๎าที่จะแจ๎งลูกค๎าให๎ทราบ เพ่ือ
ปูองกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตามมาภายหลัง 2) มีความรับผิดชอบในหน๎าที่ พนักงานจะต๎องตระหนัก
ถึงความสําคัญของงานที่ตนรับผิดชอบไมํเอาเปรียบเพ่ือนรํวมงานและรับผิดชอบตํอลูกค๎าที่เข๎ามาใช๎
บริการ 3) การตรงตํอเวลาในการทํางาน เชํน การไมํมาทํางานสายหรือออกจากงานกํอนเวลาที่
กําหนด และ 4) มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ เชํน การนําเสนอความคิดใหมํๆ ที่จะมาชํวยพัฒนาการ
บริการภายในโรงแรม อันจะชํวยสร๎างความประทับใจหรือดึงดูดความสนใจของลูกค๎าได๎มากขึ้น ซึ่งผล
การศึกษาสอดคล๎องกับ เกรียงไกร เชียงกา และปฏิพัทธ์ เจริญสุข (2545) ที่กลําววํา ความตรงตํอ
เวลา ความรับผิดชอบในการทํางานเป็นคุณลักษณะของพนักงานที่แผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม
ต๎องการรับเข๎าทํางาน และสอดคล๎องกับ วริษฐา พันธุ์วิริยะเวช (2554) ที่พบวํา ในด๎านทัศนคติและ
พฤติกรรมหัวหน๎างานฝุายบริการสํวนหน๎ามีความต๎องการให๎พนักงานเป็นคนที่ตรงตํอเวลา มีความ
รับผิดชอบในหน๎าที่ตํองานที่กระทํา กระตือรือร๎นในงานที่ทํา นอกจากนี้ผลการศึกษายังสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของ Kay and Russette (2000) ที่กลําววํา ความสามารถในการตัดสินใจและการมีความคิด
สร๎างสรรค์เป็นลักษณะพฤติกรรมความเป็นผู๎นําของพนักงานแผนกบริการสํวนหน๎า แตํใน
ขณะเดียวกัน Jeou-Shyana et al. (2011) ได๎กลําวเพ่ิมเติมวํา สมรรถนะความเป็นผู๎นํา ควร
ประกอบไปด๎วย การแสดงออกซึ่งความเป็นผู๎นําที่ดีมีความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร การจูงใจผู๎อ่ืน และการทํางานแบบยืดหยุํน ซึ่งเป็นลักษณะพฤติกรรมที่ไมํพบในการศึกษา   
ครั้งนี ้

สําหรับสมรรถนะความเป็นผู๎นําในการศึกษาครั้งนี้ ถูกประเมินจากผู๎ให๎สัมภาษณ์วํามี
ความสําคัญน๎อยที่สุด เนื่องจากเป็นลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกของพนักงานบริการสํวนหน๎าที่
ปฏิบัติงานอยูํในระดับเดียวกัน ไมํใชํพฤติกรรมที่แสดงออกในรูปแบบการปกครองระหวํางหัวหน๎ากับ
ลูกน๎องที่เป็นลักษณะพฤติกรรมของผู๎ที่ทํางานในระดับบริหารมากกวําผู๎ทํางานในระดับปฏิบัติการ    
ดังงานวิจัยของ Tas (1988) ที่ศึกษาสมรรถนะที่จําเป็นของผู๎จัดการโรงแรม และ Breiter and 
Clements (1996) ศึกษาสมรรถนะที่มีความสําคัญตํอการประสบความสําเร็จในการบริหารงาน
โรงแรมและร๎านอาหาร ผลการศึกษาพบวํา สมรรถนะความเป็นผู๎นํามีความสําคัญเป็นอันดับแรก 
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5.3 องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ 
 
จากการอภิปรายผลงานวิจัยข๎างต๎นทําให๎ทราบถึงสมรรถนะหลัก (Core Competency) 

และสมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ (Functional Competency) ที่สําคัญสําหรับพนักงานบริการ   
สํวนหน๎าของโรงแรม แตํอยํางไรก็ตามการรับพนักงานบริการสํวนหน๎าเข๎ามาใหมํของโรงแรม 3 ดาว 
พบวํา โรงแรมสํวนใหญํไมํได๎มีขั้นตอนในการคัดเลือกผู๎สมัครที่เป็นมาตรฐาน พนักงานที่เข๎าใหมํมา
จากคําแนะนําของพนักงานเดิมที่ทํางานอยูํภายในโรงแรมซึ่งอาจเป็นเพ่ือน ญาติพ่ีน๎อง หรือคนรู๎จัก 
ถึงแม๎วําบางโรงแรมจะมีการกําหนดคุณสมบัติเบื้องต๎นในการรับสมัครงาน แตํเมื่อถึงขั้นตอนของ    
การคัดเลือกผู๎ให๎สัมภาษณ์สํวนใหญํจะตัดสินใจรับหรือปฏิเสธผู๎สมัครโดยอ๎างอิงข๎อมูลจากใบสมัคร 
(Resume) เทํานั้น โดยไมํมีเกณฑ์ประเมินผู๎สมัครแตํละรายอยํางชัดเจน ซึ่งการเลือกรับพนักงานใน
ลักษณะนี้จึงกํอให๎เกิดความผิดพลาดในการรับพนักงานเข๎ามาใหมํ  

ดังนั้นจากผลการศึกษาสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ทั้งหมดสามารถนํามา
สรุปเป็นกรอบแนวคิดแนวทางการใช๎สมรรถนะในการคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎าสําหรับ
โรงแรม 3 ดาว ที่พัฒนาจากผลการศึกษาครั้งนี้ อยํางไรก็ตามงานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ ของพนักงานบริการสํวนหน๎าในภาพรวม ผู๎วิจัยไมํได๎
ทําการศึกษาสมรรถนะเฉพาะแตํละตําแหนํงงานในแผนกบริการสํวนหน๎า ซึ่งในการปฏิบัติงานจริง   
แตํละตําแหนํงงานของแผนกบริการสํวนหน๎าอาจมีความต๎องการหรือให๎ความสําคัญกับสมรรถนะของ
พนักงานที่แตกตํางกันและบางตําแหนํงงานอาจไมํจําเป็นต๎องพิจารณาสมรรถนะของพนักงานทุกตัว
ตามผลการศึกษาครั้งนี้ ยกตัวอยํางเชํน พนักงานเฝูาประตู (Doorman) หรือพนักงานขนสัมภาระ 
(Bellboy) โรงแรมอาจให๎ความสําคัญเฉพาะสมรรถนะความสัมพันธ์กับลูกค๎าและสมรรถนะสมรรถนะ
การติดตํอสื่อสารมากที่สุด ในขณะที่พนักงานต๎อนรับ (Reception) นอกจากสมรรถนะความสัมพันธ์
กับลูกค๎าและการติดตํอสื่อสารแล๎ว อาจต๎องพิจารณาสมรรถนะด๎านอ่ืนควบคูํไปด๎วย เชํน ความเป็น
มืออาชีพ ความรู๎ในการดําเนินงาน ความสัมพันธ์กับเพ่ือนพนักงาน ความรู๎ด๎านกฎหมาย เป็นต๎น 
กลําวได๎วําการศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงแนวทางให๎แกํโรงแรมสามารถนําผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช๎ตาม
ความเหมาะสมกับองค์กรของตน 

สําหรับกรอบแนวคิดแนวทางการใช๎สมรรถนะในการคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎า
สําหรับโรงแรม 3 ดาว ที่พัฒนาจากผลการศึกษาจะประกอบด๎วย 2 สํวน ได๎แกํ สมรรถนะหลัก (Core 
Competency) และสมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ (Functional Competency) โดยเรียงลําดับ
ความสําคัญของแตํละสมรรถนะตามความคิดเห็นของผู๎ให๎สัมภาษณ์จากมากไปหาน๎อย นอกจากนี้   
ผลการศึกษาลักษณะพฤติกรรมในแตํละสมรรถนะ ผู๎วิจัยได๎นําเสนอข๎อมูลทั้งที่เก็บรวบรวมจากผล
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สัมภาษณ์ครั้งนี้ คือ Key Component และข๎อมูลจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับสมรรถนะ
ในงานด๎านธุรกิจโรงแรม คือ Additional Component ซึ่งในสํวน Additional Component เป็น
ข๎อมูลลักษณะพฤติกรรมที่ไมํได๎ปรากฏในผลการสัมภาษณ์ แตํผู๎วิจัยเสนอเป็นข๎อมูลทางเลือกเพ่ิมเติม
ให๎แกํโรงแรมเพ่ือนําไปใช๎พิจารณารับพนักงานบริการสํวนหน๎าใหมํ ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบด๎วย 4 สมรรถนะ โดยเรียงตามลําดับ
ความสําคัญจากมากไปน๎อย ได๎แกํ  

1. สมรรถนะความสัมพันธ์กับพนักงาน (Employee Relations) ลักษณะพฤติกรรมที่ได๎จาก
ผลการสัมภาษณ์ ได๎แกํ 1) ให๎เกียรติเพ่ือนรํวมงานและเคารพผู๎อาวุโส 2) มีการสื่อสารที่ดีกับเพ่ือน
รํวมงาน และ 4) มีน้ําใจเอ้ือเฟ้ือ ชํวยเหลือเพ่ือนรํวมงาน ในขณะที่ 3) มีความสามารถในการทํางาน
เป็นทีม พบวํามีความสอดคล๎องกับกรอบแนวคิดงานวิจัยและลักษณะพฤติกรรมที่ไมํพบในผล
สัมภาษณ์แตํสามารถนําไปพิจารณาเพ่ิมเติม ได๎แกํ 5) เข๎าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ   
6) สร๎างความไว๎วางใจให๎แกํผู๎อื่น  

2. สมรรถนะความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ลักษณะพฤติกรรมที่ได๎จากผลการ
สัมภาษณ์ ได๎แกํ 1) มีใจรักในงานบริการ (Service Mind) 2) มีความสามารถในการแก๎ไขปัญหา
เฉพาะหน๎า 3) มีความอดทนสามารถทํางานภายใต๎แรงกดดัน 4) มีความซื่อสัตย์ในการทํางาน และ   
5) มีบุคลิกภาพที่ดี สําหรับลักษณะพฤติกรรมที่ไมํปรากฏในผลสัมภาษณ์แตํเป็นพฤติกรรมที่พนักงาน
บริการสํวนหน๎าควรจะมีเพ่ือความเป็นมืออาชีพในการทํางาน ได๎แกํ 6) รักษาไว๎ซึ่งมาตรฐานและ
จริยธรรมทางวิชาชีพ 7) มีความสุขุมและรอบคอบและ 8) การเปิดกว๎างด๎านความคิด  

3. สมรรถนะการจัดการตนเอง (Self-Management) ลักษณะพฤติกรรมใน 4 ด๎าน ได๎แกํ   
1) ทํางานได๎ตามเปูาหมายที่กําหนด 2) จัดลําดับความสําคัญกํอนและหลังของงานของงาน 3) พัฒนา
ตนเองในการทํางาน และ 4) มีแรงจูงใจในการทํางาน มีความสอดคล๎องกับกรอบแนวคิดงานวิจัย แตํ
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องพบวําลักษณะพฤติกรรมในด๎านที่ 5) การมีเปูาหมายในสายอาชีพ 
ถึงแม๎จะไมํพบในผลสัมภาษณ์ แตํมีความสําคัญตํอพนักงานบริการสํวนหน๎าเพ่ือที่จะประสบ
ความสําเร็จในอาชีพทางธุรกิจโรงแรมเชํนเดียวกัน  

4. สมรรถนะความรู๎ด๎านกฎหมาย (Legal Knowledge) ความรู๎ด๎านกฎหมายที่ได๎จากผลการ
สัมภาษณ์ ได๎แกํ 1) กฎหมายสิทธิมนุษยชน และ 3) กฎหมายแรงงานภายใต๎อุตสาหกรรมโรงแรม 
ในขณะที่ 2) กฎหมายความปลอดภัยทั่วไปพบวํามีความสอดคล๎องกับการศึกษาวิจัยที่ผํานมา สําหรับ
ความรู๎ด๎านกฎหมายที่พนักงานบริการสํวนหน๎าจําเป็นต๎องรู๎แตํไมํปรากฏในผลสัมภาษณ์  ได๎แกํ 4) 
กฎหมายของสุขอนามัยและ 5) กฎหมายสมาคมโรงแรม 

สํวนสมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ (Functional Competency) ประกอบด๎วย 4 สมรรถนะ 
โดยเรียงตามลําดับความสําคัญจากมากไปน๎อย ได๎แกํ  
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1. สมรรถนะการติดตํอสื่อสาร (Communication) ทักษะทางการสื่อสารที่ได๎จากผล
สัมภาษณ์ ได๎แกํ 4) Body Language ในขณะที่ 1) มีความรู๎ในภาษาตํางประเทศ 2) มีทักษะการฟังที่
ดี 3) มีการใช๎น้ําเสียงในการสื่อสาร พบวํามีสอดคล๎องกับกรอบแนวคิดงานวิจัย สํวนทักษะการ
ติดตํอสื่อสารที่ไมํปรากฏในผลสัมภาษณ์ แตํสามารถนําไปพิจารณาเพ่ิมเติมเพ่ือรับพนักงานบริการ   
สํวนหน๎าใหมํ ได๎แกํ 5) ทักษะการเขียน 

2. สมรรถนะความสัมพันธ์กับลูกค๎า (Customer Relations) ลักษณะพฤติกรรมที่ได๎จากผล
การสัมภาษณ์ ได๎แกํ 1) มีอัธยาศัยที่ดี 2) มีความเอาใจใสํตํอลูกค๎า และ 5) การบริการที่เทําเทียมกัน 
ในขณะที่ 3) ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า และ 4) แก๎ไขปัญหาให๎ลูกค๎า มีความสอดคล๎องกับ
กรอบแนวคิดงานวิจัย 

3. สมรรถนะความรู๎ด๎านเทคนิคและการดําเนินงาน (Technical and Operational 
Knowledge) ในสํวนนี้จะเป็นความรู๎ใหมํที่ได๎จากผลการสัมภาษณ์ทั้งหมด เนื่องจากการศึกษาที่ผําน
มาไมํได๎ระบุไว๎อยํางชัดเจนวําความรู๎ในงานของพนักงานบริการสํวนหน๎าจะต๎องประกอบไปด๎วยเรื่อง
อะไรบ๎าง ซึ่งผลสัมภาษณ์ครั้งนี้พบวํา พนักงานจะต๎องมีความรู๎ในงาน 5 ด๎าน ได๎แกํ 1) ความรู๎ในการ
ลงทะเบียนเข๎าพัก 2) ความรู๎เกี่ยวกับสินค๎า บริการ และสถานที่ภายในโรงแรม 3) ความรู๎เกี่ยวกับ
สถานที่ทํองเที่ยว 4) ความรู๎ด๎านบัญชีและ 5) ทักษะคอมพิวเตอร์  

4. สมรรถนะความเป็นผู๎นํา (Leadership) ลักษณะพฤติกรรมที่ได๎จากผลการสัมภาษณ์ 
ได๎แกํ 1) กล๎าคิดกล๎าตัดสินใจ 2) มีความรับผิดชอบในหน๎าที่ 3) การตรงตํอเวลาในการทํางาน และ   
4) มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ สําหรับลักษณะพฤติกรรมที่ไมํปรากฏในผลสัมภาษณ์แตํเป็นพฤติกรรม
ที่พนักงานบริการสํวนหน๎าควรจะมีสําหรับความเป็นผู๎นํา ได๎แกํ 5) แสดงออกซึ่งความเป็นผู๎นําที่ดี 6) 
มีความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 7) การจูงใจผู๎อื่นและ 8) การทํางานแบบยืดหยุํน  

จากกรอบแนวคิดแนวทางการใช๎สมรรถนะในการคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎าสําหรับ
โรงแรม 3 ดาว ที่พัฒนาจากผงงานวิจัยครั้งนี้แสดงได๎ดังภาพที่ 5.1 ตํอไปนี้ 
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ภาพที่ 5.1 กรอบแนวคิดแนวทางการใช๎สมรรถนะในการคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎าสําหรับโรงแรม 3 ดาว 

 

แนวทางการใช้สมรรถนะในการคัดเลือกพนักงานบริการส่วนหนา้ส าหรับโรงแรม 3 ดาว  
 

Core Competency 

Employee Relations Professionalism Self-Management Legal Knowledge 

1. ให๎เกียรติเพื่อนรํวมงานและเคารพผูอ๎าวโุส 
2. มีการส่ือสารที่ดีกับเพือ่นรํวมงาน 
3. มีความสามารถในการทํางานเป็นทีม 
4. มีน้ําใจเอื้อเฟื้อ ชวํยเหลอืเพื่อนรํวมงาน 
5. เข๎าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
6. สร๎างความไว๎วางใจให๎แกํผู๎อื่น 
 

1. มีใจรักในงานบริการ (Service Mind) 
2. มีความสามารถในการแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎า 
3. มีความอดทนสามารถทาํงานภายใต๎ความกดดัน 
4. มีความซ่ือสัตย์ในการทาํงาน 
5. มีบุคลิกภาพที่ด ี
6. รักษาไว๎ซ่ึงมาตรฐานและจริยธรรมทางวชิาชีพ 
7. มีความสุขุมและรอบคอบ  
8. การเปิดกวา๎งด๎านความคิด 

1. ทํางานได๎ตามเปูาหมายที่กําหนด 
2. จัดลําดับความสําคัญกํอน/หลัง

ของงาน 
3. พัฒนาตนเองในการทํางาน 
4. มีแรงจูงใจในการทํางาน 
5. มีเปูาหมายในสายอาชีพ 
 

1. กฎหมายสิทธิมนษุยชน 
2. กฎหมายความปลอดภยัทั่วไป 
3. กฎหมายแรงงาน 
4. กฎหมายของสุขอนามัย 
5. กฎหมายสมาคมการโรงแรม 

Functional Competency 

Communication Customer Relations Technical and Operational Knowledge 

Leadership 

1. มีความรู๎ในภาษาตํางประเทศ 
2. มีทักษะการฟังที่ดี 
3. มีการใช๎น้ําเสียงในการส่ือสาร 
4. Body Language 
5. การเขียนที่มีประสิทธิภาพ 
 

1. มีอัธยาศัยที่ด ี
2. มีความเอาใจใสํตํอลูกค๎า 
3. ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า 
4. แก๎ไขปัญหาให๎ลูกค๎า 
5. การบริการที่เทําเทียมกัน 

1. ความรู๎ในการลงทะเบียนเข๎าพัก 
2. ความรู๎เกี่ยวกับสินค๎า บริการ และสถานที่

ภายในโรงแรม 
3. ความรู๎เกี่ยวกับสถานที่ทํองเท่ียว 
4. ความรู๎ด๎านบัญช ี
5. ทักษะคอมพวิเตอร์ 
 

1. กล๎าคิดกล๎าตัดสินใจ 
2. มีความรับผิดชอบในหน๎าที ่
3. การตรงตํอเวลาในการทํางาน 
4. มีความคิดริเร่ิมสร๎างสรรค์ 
5. แสดงออกซ่ึงความเป็น ผู๎นําที่ด ี
6. การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  
7. การจูงใจผู๎อื่น 
8. การทํางานแบบยืดหยุํน 
 

92 



93 
 

5.4 ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้สร้างเป็นเครื่องมือสัมภาษณ์งาน
เพ่ือคัดเลือกพนักงานบริการส่วนหน้าใหม่ส าหรับโรงแรม 3 ดาว  
 

จากผลงานวิจัยทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ 
(Functional Competency) ที่สําคัญตํอการปฏิบัติงานในแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม 3 ดาว 
จนได๎กรอบแนวคิดแนวทางการใช๎สมรรถนะในการคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎าสําหรับโรงแรม    
3 ดาว ที่พัฒนาจากการศึกษาครั้งนี้ดังภาพที่ 5.1 สามารถเสนอแนวทางการกําหนดชุดคําถาม
สัมภาษณ์งานบนพื้นฐานสมรรถนะ (Competency-Based Question) ทั้งในสํวนสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่เพ่ือใช๎ในการคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎าใหมํ ดังนี้ 

 
1. ตัวอยํางชุดคําถามสัมภาษณ์งานบนพ้ืนฐานสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของ

พนักงานบริการสํวนหน๎าสําหรับโรงแรม 3 ดาว  

สมรรถนะความสัมพันธ์กับพนักงาน (Employee Relations) มีตัวอยํางคําถามสัมภาษณ์ 
ดังนี้ 

• กรุณาเลําถึงวิธีการที่ทําให๎ทํานสามารถทํางานกับเพ่ือนรํวมงานทั้งในแผนกและตําง
แผนกได๎อยํางราบรื่น 

• กรุณาเลําถึงวิธีการสื่อสารที่ทําให๎ทํานกับเพ่ือนรํวมงานสามารถรับทราบข๎อมูลได๎เร็วและ
เกิดความเข๎าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนน๎อยที่สุด 

• กรุณาเลําถึงประสบการณ์ในการทํางานเป็นทีมรํวมกับผู๎อ่ืน 

• กรุณาเลําถึงวิธีการในการสร๎างสัมพันธภาพที่ดีและการทํางานรํวมกับผู๎อ่ืนด๎วยดี 

• กรุณายกตัวอยํางเหตุการณ์ที่แสดงให๎เห็นถึงความสามารถในการสร๎างความสัมพันธ์
ระหวํางเพื่อนรํวมงานของทํานซึ่งนําไปสูํผลลัพธ์ของงานในเวลาตํอมา  

• กรุณาเลําถึงวิธีการจัดการกับเพื่อนรํวมงานที่รํวมมือได๎ยากที่สุด 
 

สมรรถนะความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) มีตัวอยํางคําถามสัมภาษณ์ ดังนี้ 

• ในความเข๎าใจของทํานการเป็นผู๎ให๎บริการที่ดีเป็นอยํางไร กรุณายกตัวอยํางเหตุการณ์ที่
แสดงให๎เห็นวําทํานเป็นผู๎ให๎บริการที่ดีและทํานเกิดความภาคภูมิใจ 
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• กรุณายกตัวอยํางปัญหาในการให๎บริการลูกค๎าที่ทํานได๎ประสบและวิธีการแก๎ปัญหา 

• กรุณาเลําถึงเหตุการณ์ที่แสดงให๎เห็นถึงความสามารถในการรับมือกับความกดดันจาก
ลูกค๎าท่ีทํานรู๎สึกภูมิใจที่สุด 

• กรุณาเลําวิธีการที่ทํานจัดการกับลูกค๎าที่โกรธหรือหยาบคาย 

• กรุณาเลําถึงเหตุการณ์ที่ทํานเคยถูกหัวหน๎างาน เพ่ือนรํวมงาน หรือลูกค๎าให๎ทําในสิ่งที่
เห็นวําไมํถูกต๎องหรือเหมาะสมและทํานทําอยํางไรในขณะนั้น 

• ในความคิดของทํานสิ่งใดบ๎างที่จะทําให๎ลูกค๎ารู๎สึกไว๎วางใจและเชื่อมั่นในการบริการ   
ของทําน 

• กรุณาเลําถึงเหตุการณ์เมื่อทํานเผชิญกับสถานการณ์วิกฤติ อธิบายขั้นตอนหรือ
กระบวนการในการจัดการกับสถานการณ์ดังกลําว 

 
สมรรถนะการจัดการตนเอง (Self-Management) มีตัวอยํางคําถามสัมภาษณ์ ดังนี้ 

• กรุณาเลําถึงผลการทํางานที่ดีที่สุดที่เคยประสบความสําเร็จและทํานทําอยํางไรให๎มัน
เกิดข้ึน 

• กรุณาเลําถึงสถานการณ์ที่ต๎องทํางานหลายอยํางให๎เสร็จในเวลาเดียวกันและทํานมีวิธี
จัดการอยํางไร 

• กรุณาเลําถึงชํวงที่ผํานมานี้ทํานได๎หาความรู๎อะไรใหมํๆให๎กับตัวเองบ๎าง กรุณาบอกเป็น
หัวข๎อๆ 

• กรุณาอธิบายถึงหลักสูตรด๎านการพัฒนาตํางๆที่ทํานได๎เข๎ารับการอบรม 

• กรุณาอธิบายถึงเปูาหมายหรือสิ่งที่เป็นแรงจูงใจในการทํางานของทําน 

• กรุณาอธิบายถึงประสบการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีชํวยให๎ทํานอยากจะพัฒนาตัวเอง 
 

สมรรถนะความรู๎ด๎านกฎหมาย (Legal Knowledge) มีตัวอยํางคําถามสัมภาษณ์ ดังนี้ 

• ในความเข๎าใจของทํานการทํางานในแผนกบริการสํวนหน๎าต๎องมีความรู๎ทางกฎหมายใน
เรื่องอะไรบ๎าง 
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• กรุณาเลําถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ทรัพย์สินของลูกค๎าสูญหายหรือเกิดการทะเลาะ
วิวาท อธิบายขั้นตอนหรือกระบวนการจัดการกับสถานการณ์ดังกลําว 

• กรุณาเลําถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ทํานต๎องบังคับใช๎กฎระเบียบหรือกฎหมาย  
ด๎านความปลอดภัย 

• กรุณาเลําถึงเหตุการณ์ที่ทํานต๎องประเมินสถานการณ์ด๎านความปลอดภัยและพิจารณา
ผลกระทบที่เป็นไปได๎ตํอลูกค๎าทํานอ่ืน ทํานประเมินสถานการณ์อยํางไรและทําอะไรกับ
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน 

 
2. ตัวอยํางชุดคําถามสัมภาษณ์งานบนพ้ืนฐานสมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ (Functional 

Competency) ของพนักงานบริการสํวนหน๎าสําหรับโรงแรม 3 ดาว 
  

สมรรถนะการติดตํอสื่อสาร (Communication) มีตัวอยํางคําถามสัมภาษณ์ ดังนี้  

• กรุณาเลําถึงเหตุการณ์ที่แสดงให๎เห็นถึงความสามารถทางภาษาของทํานในการทํางาน
หรือแก๎ปัญหาในงานของทําน 

• ในความคิดของทํานอะไรคือสิ่งสําคัญที่สํงผลตํอการสื่อสารกับลูกค๎าให๎ประสบ
ความสําเร็จ  

• กรุณายกตัวอยํางเหตุการณ์ที่แสดงให๎เห็นถึงความสามารถทางการสื่อสารของทํานใน
การโน๎มน๎าวหรือจูงใจลูกค๎า 

• กรุณาเลําถึงเหตุการณ์ที่ยุํงยากและทํานจะต๎องใช๎เทคนิคและวิธีการตํางๆเพ่ือให๎การ
สื่อสารประสบความสําเร็จ 

• กรุณาเลําถึงเหตุการณ์ที่ลูกค๎าฟังไมํเข๎าใจในสิ่งที่ทํานพยายามจะสื่อสารให๎พวกเขารับรู๎ 
และขณะนั้นทํานแก๎ไขปัญหาให๎ตัวเองอยํางไร 

 
สมรรถนะความสัมพันธ์กับลูกค๎า (Customer Relations) มีตัวอยํางคําถามสัมภาษณ์ ดังนี้ 

• กรุณาเลําถึงวิธีการที่ทําให๎ลูกค๎ารับรู๎ถึงความพร๎อมและความเต็มใจในการให๎บริการ  
ของทําน 

• กรุณาเลําถึงวิธีการในการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค๎าท่ีไมํเคยติดตํอมากํอน 
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• กรุณายกตัวอยํางการให๎บริการที่เหนือความคาดหวังของลูกค๎า ทํานมีวิธีการระบุความ
ต๎องการของลูกค๎าอยํางไรและทํานแสดงออกกับลูกค๎าอยํางไร 

• กรุณาอธิบายเวลาที่ทํานจัดการกับคําร๎องเรียนและความต๎องการของลูกค๎า ทํานทํา
อยํางไร 

• กรุณายกตัวอยํางในสิ่งที่ทํานทําเพ่ือให๎ลูกค๎าเกิดความพึงพอใจในการให๎บริการของทําน
ยิ่งขึ้น 

• กรุณาเลําถึงเหตุการณ์ที่ทํานเข๎าไปชํวยเหลือลูกค๎าแก๎ไขปัญหาที่ลูกค๎าไมํพอใจและ
ผลลัพธ์ที่ทําให๎ทํานภาคภูมิใจในการแก๎ปัญหา 

• กรุณาเลําถึงวิธีการที่ทํานให๎บริการลูกค๎าและทําให๎เกิดความพึงพอใจกลับไปทุกคน 
 

สมรรถนะความรู๎ ด๎ าน เทคนิคและการดํ า เนินงาน ( Technical and Operational 
Knowledge) มีตัวอยํางคําถามสัมภาษณ์ ดังนี้ 

• กรุณาอธิบายถึงแนวคิดและหลักการด๎านงานแผนกบริการสํวนหน๎าตามท่ีทํานเข๎าใจและ 
      ทํานนําแนวคิดดังกลําวมาใช๎ในการทํางานอยํางไร 

• กรุณาอธิบายถึงขอบเขตหน๎าที่ความรับผิดชอบเดิมที่ทํานได๎รับมอบหมายมีอะไรบ๎าง 

• กรุณายกตัวอยํางสถานการณ์ท่ีทํานได๎นําเสนอสินค๎า บริการ และคําแนะนําด๎านตํางๆ ที่  
      เป็นที่พึงพอใจแกํลูกค๎า 

• กรุณาเลําถึงประสบการณ์ในการใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปตํางๆ มีอะไรบ๎าง 
 

สมรรถนะความเป็นผู๎นํา (Leadership) มีตัวอยํางคําถามสัมภาษณ์ ดังนี้ 

• กรุณาเลําถึงเหตุการณ์และชํวงเวลาที่ทํานจะต๎องตัดสินใจอยํางเรํงดํวน ปัญหาอะไรที่ 
           ทํานได๎ตัดสินใจและแก๎ไขได๎ดีที่สุด 

• กรุณาเลําถึงการตัดสินใจที่ยากลําบากในการทํางานมา 1 เรื่อง 

• กรุณาอธิบายถึงแนวทางในการจัดการงานที่ได๎รับมอบหมายและทํานมีวิธีการทํางานนั้น 
ให๎สําเร็จอยํางไร 

• กรุณาเลําถึงเหตุการณ์ที่ทํานแก๎ไขปัญหาด๎วยวิธีการใหมํๆ ที่แนวทางการทํางาน
แบบเดิมๆไมํสามารถแก๎ไขได๎ รวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนเป็นอยํางไร 
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• กรุณาอธิบายถึงเปูาหมายการทํางานที่ท๎าทายความสามารถของทํานและการปฏิบัติให๎
บรรลุผลสําเร็จ 

• กรุณาเลําถึงสถานการณ์ที่ทํานชักชวนหรือสร๎างความมั่นใจให๎เพ่ือนรํวมงานเปลี่ยนแนว
ทางการทําอะไรบางอยําง ทํานทําอยํางไร 

•   กรุณาเลําถึงความเปลี่ยนแปลงในองค์กรของทํานในชํวงที่ผํานมา ความเปลี่ยนแปลงนั้น 
     มีผลกระทบตํอตัวทํานในด๎านใดและทํานมีวิธีการปรับตัวให๎เข๎ากับการเปลี่ยนแปลงนั้น  
     อยํางไร 
 

5.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากผลงานวิจัย 
 
 จากผลงานวิจัยเรื่องแนวทางการใช๎สมรรถนะในการคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎าสําหรับ
โรงแรม 3 ดาว กรณีศึกษากรุงเทพมหานครครั้งนี้ มีประโยชน์โดยแบํงออกเป็น 3 ด๎าน ได๎แกํ 5.4.1 
ผลงานวิจัยมีประโยชน์ในด๎านวิชาการ 5.4.2 ผลงานวิจัยมีประโยชน์ในด๎านการศึกษา และ5.4.3 
ผลงานวิจัยมีประโยชน์สําหรับผู๎ประกอบการ ดังนี้ 
 
 5.5.1 ผลงานวิจัยมีประโยชน์ในด้านวิชาการ 
 ผลงานวิจัยมีประโยชน์ในด๎านวิชาการ คือ จากการค๎นพบกรอบแนวคิดแนวทางการใช๎
สมรรถนะในการคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎าสําหรับโรงแรม 3 ดาว ดังภาพที่ 5.1 ซึ่งได๎     
พัฒนาจากผลการศึกษากลําวได๎วําสมรรถนะของพนักงานบริการสํวนหน๎าประกอบไปด๎วย 2         
สมรรถนะที่สําคัญ ได๎แกํ 1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบด๎วย 4 สมรรถนะ คือ 
(1) สมรรถนะความสัมพันธ์กับพนักงาน (Employee Relations) (2) สมรรถนะความเป็นมืออาชีพ 
(Professionalism) (3) สมรรถนะการจัดการตนเอง (Self-Management) และ (4) สมรรถนะ
ความรู๎ด๎านกฎหมาย (Legal Knowledge) และ 2) สมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ ประกอบด๎วย 4 
สมรรถนะ คือ (1) สมรรถนะการติดตํอสื่อสาร (Communication) (2) สมรรถนะความสัมพันธ์กับ
ลูกค๎า (Customer Relations) (3) สมรรถนะความรู๎งานด๎านเทคนิคและการดําเนินงาน (Technical 
and Operational Knowledge) และ (4) สมรรถนะความเป็นผู๎นํา (Leadership) ดังรายละเอียด
ตํอไปนี้ 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของพนักงานบริการสํวนหน๎าโรงแรม 3 ดาว  
1. สมรรถนะความสัมพันธ์กับพนักงาน (Employee Relations) จะมีลักษณะพฤติกรรมโดย

เรียงตามลําดับความสําคัญ ได๎แกํ ให๎เกียรติเพื่อนรํวมงานและเคารพผู๎อาวุโส มีการสื่อสารที่ดีกับเพ่ือน
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รํวมงาน มีความสามารถในการทํางานเป็นทีม มีน้ําใจเอ้ือเฟ้ือชํวยเหลือเพ่ือนรํวมงาน เข๎าใจในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและสร๎างความไว๎วางใจให๎แกํผู๎อื่น  

2. สมรรถนะความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) จะมีลักษณะพฤติกรรมโดยเรียง
ตามลําดับความสําคัญ ได๎แกํ มีใจรักในงานบริการ (Service Mind) มีความสามารถในการแก๎ไข
ปัญหาเฉพาะหน๎า มีความอดทนสามารถทํางานภายใต๎แรงกดดัน มีความซื่อสัตย์ในการทํางาน มี
บุคลิกภาพที่ดี รักษาไว๎ซึ่งมาตรฐานและจริยธรรมทางวิชาชีพ มีความสุขุมรอบคอบและการเปิดกว๎าง
ด๎านความคิด  

3. สมรรถนะการจัดการตนเอง (Self-Management) จะมีลักษณะพฤติกรรมโดยเรียง
ตามลําดับความสําคัญ ได๎แกํ ทํางานได๎ตามเปูาหมายที่กําหนด จัดลําดับความสําคัญกํอนและหลังของ
งาน พัฒนาตนเองในการทํางาน มีแรงจูงใจในการทํางานและมีเปูาหมายในสายอาชีพ  

4. สมรรถนะความรู๎ด๎านกฎหมาย (Legal Knowledge) จะต๎องมีความรู๎ด๎านกฎหมายโดย
เรียงตามลําดับความสําคัญ ได๎แกํ กฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายความปลอดภัยทั่วไป กฎหมาย
แรงงานภายใต๎อุตสาหกรรมโรงแรม กฎหมายของสุขอนามัยและกฎหมายสมาคมโรงแรม 

สมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ (Functional Competency) ของพนักงานบริการสํวนหน๎า
โรงแรม 3 ดาว 
 1. สมรรถนะการติดตํอสื่อสาร (Communication) จะต๎องมีทักษะการติดตํอสื่อสารโดยเรียง
ตามลําดับความสําคัญ ได๎แกํ ความรู๎ในภาษาตํางประเทศ มีทักษะการฟังที่ดี มีการใช๎น้ําเสียงในการ
สื่อสาร การใช๎ Body Language และทักษะการเขียนที่ดี 
 2. สมรรถนะความสัมพันธ์กับลูกค๎า (Customer Relations) จะมีลักษณะพฤติกรรมโดย
เรียงตามลําดับความสําคัญ ได๎แกํ มีอัธยาศัยที่ดี มีความเอาใจใสํตํอลูกค๎า ตอบสนองความต๎องการ
ของลูกค๎า แก๎ไขปัญหาให๎ลูกค๎า การบริการที่เทําเทียมกันและการสร๎างความพึงพอใจให๎แกํลูกค๎า  
 3. สมรรถนะความรู๎ด๎านเทคนิคและการดําเนินงาน (Technical and Operational 
Knowledge) จะต๎องมีความรู๎ในด๎านตํางๆ โดยเรียงตามลําดับความสําคัญ ได๎แกํ ความรู๎ในการ
ลงทะเบียนเข๎าพัก (Check-in/Check-out) ความรู๎เกี่ยวกับสินค๎า บริการ และสถานที่ภายในโรงแรม 
ความรู๎เกี่ยวกับสถานที่ทํองเที่ยว ความรู๎ด๎านบัญชีและทักษะคอมพิวเตอร์  
 4. สมรรถนะความเป็นผู๎นํา (Leadership) จะมีลักษณะพฤติกรรมโดยเรียงตามลําดับ
ความสําคัญ ได๎แกํ กล๎าคิดกล๎าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบในหน๎าที่ ตรงตํอเวลาในการทํางาน มี
ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ แสดงออกซ่ึงความเป็นผู๎นําที่ดี มีความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร การจูงใจผู๎อื่นและการทํางานแบบยืดหยุํน 
 ดังนั้นจากกรอบแนวคิดแนวทางการใช๎สมรรถนะในการคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎า
สําหรับโรงแรม 3 ดาว ที่ได๎จากผลการศึกษาครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์ทางด๎านวิชาการสําหรับนักวิจัย
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ทํานอ่ืนๆ สามารถนําทฤษฎีไปพัฒนาและตํอยอดในการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการคัดเลือกพนักงาน
บริการสํวนหน๎าของโรงแรมหรือแผนกอ่ืนๆ เชํน แผนกแมํบ๎าน (Housekeeping) แผนกอาหารและ
เครื่องดื่ม (Food and Beverage) หรือแผนกครัว (Kitchen) เพ่ือสร๎างองค์ความรู๎และทฤษฎีใหมํที่
เกี่ยวข๎องกับบุคลากรในอุตสาหกรรมโรงแรมโดยเฉพาะ  
 

5.5.2 ผลงานวิจัยมีประโยชน์ในด้านการศึกษา 
 ผลงานวิจัยมีประโยชน์สําหรับสถาบันการศึกษาและคณาจารย์ในการเป็นแนวทางพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาการโรงแรมให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดบริการ
ในอนาคต โดยสถาบันการศึกษาสามารถมํุงเน๎นผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตรงกับสมรรถนะที่โรงแรม
ต๎องการทั้งในสํวนของ 1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) ได๎แกํ ความสัมพันธ์กับพนักงาน 
ความเป็นมืออาชีพ การจัดการตนเองและความรู๎ด๎านกฎหมาย และ 2) สมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ 
(Functional Competency) ได๎แกํ ทักษะการติดตํอสื่อสาร ความสัมพันธ์กับลูกค๎า ความรู๎ด๎าน
เทคนิคและการดําเนินงานและการแสดงออกความเป็นผู๎นํา โดยคณาจารย์สามารถกําหนดรูปแบบ
การเรียนการสอนที่สํงเสริมให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎ถึงวิธีและเทคนิคการให๎บริการที่ดี รวมถึงอาจจัด
กิจกรรมจําลองสถานการณ์ให๎นักศึกษาได๎ฝึกวิเคราะห์แก๎ไขปัญหาและฝึกการตัดสินใจในแตํละ
สถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนได๎ในโรงแรม เป็นต๎น  

 
5.5.3 ผลงานวิจัยมีประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการ 

 ผลงานวิจัยมีประโยชน์สําหรับฝุายทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรม โดยเฉพาะตัวอยํางชุดคําถาม
สัมภาษณ์งานโรงแรมสามารถนําไปเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณารับพนักงานบริการ  
สํวนหน๎าใหมํที่มีความเหมาะสมและตรงกับความต๎องการทั้งในสํวนของ 1) สมรรถนะหลัก (Core 
Competency) ได๎แกํ ความสัมพันธ์กับพนักงาน ความเป็นมืออาชีพ การจัดการตนเอง และความรู๎
ด๎านกฎหมาย และ 2) สมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ (Functional Competency) ได๎แกํ ทักษะการ
ติดตํอสื่อสาร ความสัมพันธ์กับลูกค๎า ความรู๎ด๎านเทคนิคและการดําเนินงาน และการแสดงออกความ
เป็นผู๎นํา นอกจากนี้สําหรับพนักงานบริการสํวนหน๎าเดิมท่ีปฏิบัติหน๎าที่อยูํแล๎ว จากผลงานวิจัยในสํวน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ โรงแรมควรนําไปกําหนดนโยบายพัฒนาพนักงานเพ่ือ
เป็นการเพ่ิมพูนความรู๎และยกระดับสมรรถนะของพนักงานซึ่งจะสํงผลตํอการ  ปฏิบัติงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการสํงพนักงานไปอบรมนอกสถานที่ตามหนํวยงานภาครัฐและเอกชนหรือ
การจัดหาวิทยากรหรือผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาให๎ความรู๎แกํพนักงานในหัวข๎อตํางๆ เชํน ทักษะด๎าน
ภาษาและการสื่อสาร ทักษะการให๎บริการ ความรู๎ในด๎านกฎหมายและความปลอดภัย การใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางที่ใช๎ในการปฏิบัติงาน เป็นต๎น การจัด
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อบรมพนักงานจะเกิดประสิทธิภาพแกํตัวพนักงานสูงสุดหากโรงแรมมีการประเมินผลพนักงานภาย
หลังจากการจัดสํงไปอบรมอยํางตํอเนื่องและด๎วยวิธีที่เหมาะสม 
 

5.6 ข้อเสนอแนะงานวิจัยครั้งต่อไป 
 
สําหรับงานวิจัยครั้งตํอไปผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. งานวิจัยครั้งตํอไปสามารถศึกษาตํอในหัวข๎อเดิม แตํควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับพนักงาน
ซึ่งเป็นผู๎ที่ปฏิบัติงานจริง เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้ได๎ทําการสัมภาษณ์เฉพาะผู๎จัดการแผนกบริการ   
สํวนหน๎า เจ๎าหน๎าที่ฝุายทรัพยากรมนุษย์ ผู๎จัดการการดําเนินงานและผู๎จัดการโรงแรมเทํานั้น        
การสัมภาษณ์พนักงานโดยตรงเพื่อสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
และสมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ (Functional Competency) ที่สําคัญตํอการปฏิบัติหน๎าที่ จะทําให๎
ได๎ข๎อมูลที่มีรายละเอียดในเชิงลึกมากขึ้นและผู๎ประกอบการโรงแรมสามารถนําข๎อมูลไปใช๎ประโยชน์   
ได๎สูงสุด 
 2. งานวิจัยครั้งตํอไปควรมีการศึกษาพนักงานโรงแรมในระดับอ่ืนๆ เชํน ผู๎บริหารระดับกลาง 
(Middle Manager) ผู๎จัดการ (Manager) ผู๎ชํวยผู๎จัดการ (Assistant Manager) หรือหัวหน๎างาน 
(Supervisor) เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะพนักงานระดับปฏิบัติการ การศึกษาเพ่ิมเติมใน
พนักงานระดับอื่นจะทําให๎ผลงานวิจัยมีประโยชน์กับพนักงานโรงแรมทุกระดับ 
 3. งานวิจัยครั้งตํอไปควรมีการศึกษาในโรงแรมที่ระดับแตกตํางจากงานวิจัยครั้งนี้ เนื่องจาก
ผู๎วิจัยได๎ศึกษาเฉพาะโรงแรม 3 ดาวเทํานั้น การไปศึกษาตํอในโรงแรมที่ระดับแตกตํางกัน ผลงานวิจัย
อาจจะแตกตํางกัน เพราะผู๎จัดการแผนกบริการสํวนหน๎า เจ๎าหน๎าที่ฝุายทรัพยากรมนุษย์ ผู๎จัดการ   
การดําเนินงานและผู๎จัดการโรงแรมแตํละระดับ อาจจะมีความความคิดเห็นหรือความต๎องการเกี่ยวกับ
สมรรถนะของพนักงานที่แตกตํางกัน 
 4. งานวิจัยครั้งตํอไปควรมีการศึกษาการใช๎สมรรถนะทั้งในสํวนของการสรรหา ซึ่งหมายถึง       
การมองหาและจูงใจผู๎สมัครที่มีความสามารถเข๎ามาทํางานกับองค์กร โดยการประชาสัมพันธ์ให๎ทราบ         
(สุนันทา เลาหนันทน์, 2542) และการคัดเลือก ซึ่งมีความหมายตามงานวิจัยครั้งนี้ คือ กระบวนการที่
ใช๎เครื่องมือในคัดเลือกผู๎สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหนํงงานและองค์กรมากที่สุด เนื่องจาก
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการใช๎สมรรถนะในการคัดเลือกพนักงานเทํานั้น หากศึกษาในประเด็น  
การสรรหาและการคัดเลือกพร๎อมกันจะทําให๎ได๎รับข๎อมูลที่ครบถ๎วนตั้งแตํการใช๎สมรรถนะในการเริ่ม
ประกาศรับสมัครงานตลอดจนใช๎สมรรถนะประกอบการตัดสินใจรับพนักงาน ซึ่งโรงแรมจะสามารถ
นําข๎อมูลไปใช๎ประโยชน์ในการรับพนักงานเข๎าใหมํได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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 5. งานวิจัยครั้งตํอไปควรศึกษาการใช๎สมรรถนะในการคัดเลือกพนักงานโรงแรมในแผนกอ่ืนๆ 
เชํน แผนกแมํบ๎าน (Housekeeping) แผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) หรือแผนก
ครัว (Kitchen) เป็นต๎น เพ่ือให๎ผลงานวิจัยสามารถนําไปใช๎ประโยชน์ในการสร๎างมาตรฐานสมรรถนะ
ของบุคลากรในอุตสาหกรรมโรงแรมไทยตํอไป 
 6. งานวิจัยครั้งตํอไปควรศึกษาการนําเอาสมรรถนะของพนักงานบริการสํวนหน๎าไปพัฒนา
เป็นโปรแกรมการจัดฝึกอบรม 
 

5.7 ข้อจ ากัดของงานวิจัย 
 
 ข๎อจํากัดของงานวิจัย คือ ปัญหาและอุปสรรคที่ผู๎วิจัยได๎พบขณะทํางานวิจัยครั้งนี้ โดยเริ่ม
ตั้งแตํการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องตลอดจนการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข๎อมูลงานวิจัย  สิ่งเหลํานี้ถือ
เป็นความท๎าทายแกํผู๎วิจัยที่ต๎องแก๎ไขปัญหาและอุปสรรคเหลํานั้นเพ่ือให๎งานวิจัยสําเร็จลุลํวงไปด๎วยดี 
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่นักวิจัยทุกคนไมํอยากพบเจอ แตํในขณะเดียวกันหากมองในอีก
แงํมุมหนึ่งปัญหาและอุปสรรคจะให๎ประสบการณ์ในการทํางานวิจัยที่ดีและชํวยเปิดโอกาสให๎นักวิจัย
ได๎มีการพัฒนาตนเองอยูํสม่ําเสมอ สําหรับข๎อจํากัดของงานวิจัยครั้งนี้อธิบายได๎ดังนี้ 
 เริ่มต๎นจากการทบทวนวรรณกรรมในแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับสมรรถนะหลัก (Core 
Competency) และสมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ (Functional Competency) ของพนักงานบริการ
สํวนหน๎าของโรงแรมโดยเฉพาะ พบวํา มีจํานวนคํอนข๎างน๎อย ผู๎วิจัยจึงต๎องศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
ตํางๆ ที่เก่ียวข๎องกับสมรรถนะในงานด๎านธุรกิจโรงแรมในภาพรวม เพื่อนํามาเป็นสมรรถนะต๎นแบบใน
การสร๎างแบบสัมภาษณ์และนําไปลงพ้ืนที่เก็บข๎อมูล จากนั้นจึงนําข๎อมูลมาวิเคราะห์เป็นลักษณะ
พฤติกรรมในแตํละสมรรถนะตามที่โรงแรมต๎องการและท๎ายที่สุดจึงได๎กรอบแนวคิดแนวทางการใช๎
สมรรถนะในการคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎าสําหรับโรงแรม 3 ดาว ที่พัฒนาจากการศึกษาครั้งนี้
ตามวัตถุประสงค์งานวิจัย และจากกรอบแนวคิดดังกลําวได๎กลายมาเป็นแนวทางในการกําหนดชุด
คําถามสัมภาษณ์งานบนพ้ืนฐานสมรรถนะ (Competency-Based Questions) ทั้งในสํวนของ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ของพนักงานบริการสํวนหน๎า 
 ถัดมาการสํงหนังสือขอความอนุเคราะห์เข๎าไปเก็บข๎อมูลงานวิจัยในโรงแรม ผู๎วิจัยได๎พบ
ปัญหาการถูกปฏิเสธจากโรงแรมไมํอนุญาตให๎เข๎าไปเก็บข๎อมูลเป็นจํานวนมาก ผู๎วิจัยจึงได๎แก๎ปัญหา
โดยการมองหาโรงแรมเพ่ิมเติมจากแหลํงข๎อมูล http://www.bangkokshotels.com โดยพิจารณา
เฉพาะโรงแรม 3 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานครและได๎ทําการติดตํอสํงหนังสือขอความอนุเคราะห์เข๎า
ไปเก็บข๎อมลูที่ออกโดยคณะการจัดการการทํองเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ไปยังโรงแรม
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กวํา 147 แหํง พร๎อมทั้งแนบแบบสัมภาษณ์ที่ใช๎ในการสัมภาษณ์ไปให๎โรงแรมพิจารณาขอบเขตข๎อมูล
ที่ทํางานวิจัย รวมถึงเพ่ือให๎โรงแรมประเมินขอบเขตของคําตอบที่โรงแรมสามารถจะตอบได๎ใน      
การสัมภาษณ์ครั้งนี้ ท๎ายที่สุดผู๎วิจัยจึงได๎โรงแรมในจํานวนที่เหมาะสมที่จะเป็นกลุํมตัวอยํางในงานวิจัย
ครั้งนี้  
 สําหรับการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข๎อมูลด๎วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู๎จัดการแผนกบริการสํวนหน๎า 
เจ๎าหน๎าที่ฝุายทรัพยากรมนุษย์ ผู๎จัดการการดําเนินงานและผู๎จัดการโรงแรม พบวํา มีอุปสรรคใน   
ด๎านเวลา เนื่องจากผู๎ให๎สัมภาษณ์มีเวลาที่คํอนข๎างจํากัดในการให๎ข๎อมูล ดังนั้นผู๎วิจัยจึงได๎ฝึกซ๎อม
สัมภาษณ์ทั้งการฝึกใช๎คําถามด๎วยภาษาที่กระชับ ชัดเจน ผู๎ให๎สัมภาษณ์สามารถฟังและเข๎าใจใน
วัตถุประสงค์ของคําถามได๎ทันทีซึ่งชํวยประหยัดเวลาไมํต๎องทวนคําถามซ้ํา และกํอนการเริ่มสัมภาษณ์
ผู๎วิจัยได๎ทําการขออนุญาตผู๎ให๎สัมภาษณ์ในการบันทึกเสียงระหวํางสัมภาษณ์ พร๎อมทั้งอธิบายถึง
วัตถุประสงค์ของการบันทึกเสียงให๎กับผู๎ให๎สัมภาษณ์เข๎าใจในเบื้องต๎น เนื่องจากมีผู๎ให๎สัมภาษณ์บาง
รายที่ไมํอนุญาตให๎ทําการบันทึกเสียงระหวํางสัมภาษณ์ ดังนั้นผู๎วิจัยจึงต๎องจดเฉพาะประเด็นคําตอบที่
สําคัญสําหรับงานวิจัย เพ่ือนํามาวิเคราะห์ข๎อมูลในการตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 

5.8 บทสรุปส่งท้าย 
 
 จากงานวิจัยเรื่องแนวทางการใช๎สมรรถนะในการคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎าสําหรับ
โรงแรม 3 ดาว กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร มีคําถามงานวิจัยหลัก คือ “แนวทางการใช๎สมรรถนะใน
การคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎าสําหรับโรงแรม 3 ดาว ควรเป็นอยํางไร กรณีศึกษา
กรุงเทพมหานคร” เพ่ือให๎บรรลุคําถามดังกลําวจึงตั้งวัตถุประสงค์ของงานวิจัยได๎ดังนี้ 1) เพ่ือสํารวจ
ความคิดเห็นของผู๎ที่มีอํานาจในการคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎าเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก (Core 
Competency) ที่สําคัญตํอการปฏิบัติงานในแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม 3 ดาว 2) เพ่ือสํารวจ
ถึงความคิดเห็นของผู๎ที่มีอํานาจในการคัดเลือกพนักงานบริการสํ วนหน๎าเกี่ยวกับสมรรถนะตาม
บทบาทหน๎าที่ (Functional Competency) ที่สําคัญตํอการปฏิบัติงานในแผนกบริการสํวนหน๎าของ
โรงแรม 3 ดาว และ 3) เพ่ือเสนอแนวทางการใช๎สมรรถนะในการคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎า
ของโรงแรม 3 ดาว  
 จากผลการศึกษาสามารถสรุปได๎วําพนักงานบริการสํวนหน๎าของโรงแรม 3 ดาว จะมี
สมรรถนะที่สําคัญตํอการปฏิบัติหน๎าที่ในแผนกบริการสํวนหน๎าโดยแบํงออกเป็น 2 ประเภท ได๎แกํ    
1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบไปด๎วย (1) สมรรถนะความสัมพันธ์กับพนักงาน 
(Employee Relations) (2) สมรรถนะความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) (3) สมรรถนะการ
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จัดการตนเอง (Self-Management) และ (4) สมรรถนะความรู๎ด๎านกฎหมาย (Legal Knowledge) 
และ 2) สมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ (Functional Competency) ประกอบไปด๎วย (1) สมรรถนะ
การติดตํอสื่อสาร (Communication) (2) สมรรถนะความสัมพันธ์กับลูกค๎า (Customer Relations) 
(3) สมรรถนะความรู๎ด๎านเทคนิคและการดําเนินงาน (Technical and Operational Knowledge) 
และ (4) สมรรถนะความเป็นผู๎นํา (Leadership) ซึ่งจากการอภิปรายผลการศึกษาทําให๎เห็นวํา
ลักษณะพฤติกรรมของสมรรถนะในแตํละประเภทมีทั้งสํวนที่เหมือนและแตกตํางจากลักษณะ
พฤติกรรมของตัวแบบสมรรถนะในกรอบแนวคิดงานวิจัย โดยลักษณะพฤติกรรมบางอยํางจากผล
การศึกษาครั้งนี้พบวําไมํได๎ถูกกลําวถึงในตัวแบบสมรรถนะและในขณะเดียวกันลักษณะพฤติกรรม
บางอยํางจากตัวแบบสมรรถนะไมํพบในผลการศึกษาครั้งนี้เชํนเดียวกัน  
 อยํางไรก็ตาม ถึงแม๎ในสํวนของผลการศึกษาสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่
จะมีทั้งความเหมือนและความแตกตํางจากตัวแบบสมรรถนะที่ใช๎เป็นกรอบแนวคิดงานวิจัย แตํจาก   
ผลการศึกษาทั้งหมดถือมีความสําคัญตํอโรงแรมในการนําไปใช๎เป็นแนวทางพิจารณาคุณสมบัติของ     
ผู๎ที่จะมาปฏิบัติงานในแผนกบริการสํวนหน๎าและเป็นตัวอยํางในการกําหนดชุดคําถามสัมภาษณ์งาน   
บนพื้นฐานสมรรถนะของพนักงานเพ่ือพิจารณารับพนักงานบริการสํวนหน๎าใหมํตามความต๎องการของ
โรงแรม ตลอดจนสามารถนําผลงานวิจัยนี้ไปใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของพนักงาน
บริการสํวนหน๎าเดิมที่ปฏิบัติหน๎าที่ภายในโรงแรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู๎และยกระดับสมรรถนะของ
พนักงานอันจะสํงผลตํอการบริการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 ดังนั้นผลของงานวิจัยครั้งนี้ทําให๎ได๎แนวทางการใช๎สมรรถนะในการคัดเลือกพนักงานบริการ
สํวนหน๎าสําหรับโรงแรม 3 ดาว ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งด๎านวิชาการ โดยจะเป็นแนวทางสําหรับนักวิจัย
ทํานอ่ืนสามารถนําเอากรอบแนวคิดแนวทางการใช๎สมรรถนะในการคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎า
สําหรับโรงแรม 3 ดาว ที่พัฒนาจากผลการศึกษาไปตํอยอดศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับการ
คัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎าหรือพนักงานโรงแรมในแผนกอ่ืนๆ เพ่ือสร๎างองค์ความรู๎และทฤษฎี
ใหมํที่เกี่ยวข๎องกับบุคลากรในอุตสาหกรรมโรงแรมโดยเฉพาะ และประโยชน์ด๎านการศึกษาจะเป็น
แนวทางแกํสถาบันการศึกษาและคณาจารย์ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
สาขาการโรงแรม พร๎อมทั้งผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต๎องการของตลาดบริการ 
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แบบสัมภาษณ์ 
เร่ือง แนวทางการใช้สมรรถนะในการคัดเลือกพนักงานบริการส่วนหน้า 

ส าหรับโรงแรม 3 ดาว กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร 

ค าชี้แจง  

 แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธ์ของนางสาววิรตี สุขสําราญ
นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทํองเที่ยวแบบบูรณา
การ คณะการจัดการการทํองเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก (Core Competency) และ
สมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ (Functional Competency) ของพนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าของ
โรงแรม 3 ดาว ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยข๎อมูลที่ได๎จะถูกนําไปวิเคราะห์และเสนอเป็นแนว
ทางการใช๎สมรรถนะในการคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎าของโรงแรม 3 ดาว  
 แบบสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์ ผู๎จัดการแผนกบริการสํวนหน๎า เจ๎าหน๎าที่ฝุายทรัพยากรมนุษย์   
ผู๎จัดการการดําเนินงานและผู๎จัดการโรงแรมที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการคัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน๎า 
โดยหัวข๎อที่จะสัมภาษณ์แบํงเป็น 3 สํวน ดังนี้  

สํวนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข๎อมูลเบื้องต๎นของผู๎ให๎สัมภาษณ์  
สํวนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของพนักงานแผนกบริการ

สํวนหน๎าในด๎านความเป็นมืออาชีพ ความสัมพันธ์กับเพ่ือนพนักงาน การพัฒนาไปสูํความเป็นมืออาชีพ
และความรู๎ทางกฎหมาย 

สํวนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ (Functional Competency) ของ
พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าในด๎านความเป็นผู๎นํา การติดตํอสื่อสาร การสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค๎าและความรู๎ทั่วไปในการปฏิบัติงานในแผนกบริการสํวนหน๎า  
 ดังนั้นผู๎วิจัยจึงขออนุญาตสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข๎อท่ีได๎กลําวไว๎ข๎างต๎น เพ่ือให๎เป็น
ประโยชน์แกํการศึกษาครั้งนี้ด๎วย ทั้งนี้ข๎อมูลที่ได๎จากแบบสัมภาษณ์จะถือเป็นความลับ โดยมีผู๎วิจัย
และอาจารย์ที่ปรึกษาผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. สุวารี นามวงค์ ที่จะเป็นผู๎ที่เข๎าถึงข๎อมูลเทํานั้น 
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หากทํานมีข๎อสอบถามเกี่ยวกับแบบสัมภาษณ์ครั้งนี้ ทํานสามารถติดตํอผู๎วิจัยได๎ที่หมายเลข
090-9871984 หรือติดตํอโดยตรงกับอาจารย์ที่ปรึกษาของผู๎วิจัยได๎ที่หมายเลข 02-727-3668 

ขอขอบพระคุณทํานที่ให๎ความรํวมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์มา ณ โอกาสนี้ 

 
                        ด๎วยความเคารพอยํางสูง  
            นางสาววิรต ีสุขสําราญ 

นักศึกษาปริญญาโท คณะการจัดการการทํองเที่ยว 
      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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วันที่สัมภาษณ์________/________/________ 

ส่วนที่ 1: ข๎อมูลเบื้องต๎นของผู๎ให๎สัมภาษณ์ 

ชื่อ-สกุล…………………………………………………………………………………………….......................................... 
เพศ…………………………………………………………………อายุ……………………………………………………………..ป ี
ตําแหนํง…………………………………………………………………………………………….......................................... 
โรงแรม………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ระยะเวลาที่ทํางานในโรงแรมนี้………………………….ปี…………………..เดือน 
ประสบการณ์ทํางานในตําแหนํงนี้……………………...ปี…………………..เดือน 

ส่วนที่ 2: สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของพนักงานแผนกบริการสํวนหน๎า 

1. ทํานคิดวําความเป็นมืออาชีพของพนักงานควรมีลักษณะอยํางไร? 
……………………………………………………………………………………………...………………………………………………
……………………………………………...……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...………………………………………………
……………………………………………...……………………………………………………………………………………………… 
 
2. ทํานคิดวําความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนพนักงานมีอะไรบ๎าง? 
……………………………………………………………………………………………...…………………………………………….
.………………………………………………...…………………………………………………………………………………………
.…...……………………………………………………………………………………………...………………………………………
……………………………………………………...……………………………………………………………………………………. 

 
3. ทํานมีแนวทางในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการทํางานของพนักงานอยํางไร? 

3.1 ทํานมีวิธีการใดท่ีจะทําให๎พนักงานสามารถทํางานได๎บรรลุตามเปูาหมายของทําน? 
……………………………………………………………………………………………...…………………………………………….
………………………………………………...………………………………………………………………………………………….
.…...……………………………………………………………………………………………...………………………………………
……………………………………………………...……………………………………………………………………………………. 
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3.2 ทํานมีวิธีการใดท่ีจะทําให๎พนักงานจัดลําดับความสําคัญของงานกํอนและหลังได๎? 
……………………………………………………………………………………………...……………………………………………
………………………………………………...…………………………………………………………………………………………
…...……………………………………………………………………………………………...………………………………………
……………………………………………………...…………………………………………………………………………………… 
 
3.3 ทํานมีวิธีการหรือแรงจูงใจใดที่จะชํวยให๎พนักงานเกิดความต๎องการที่จะพัฒนาตนเองในการ

ทํางาน?  
……………………………………………………………………………………………...…………………………………………….
.………………………………………………...…………………………………………………………………………………………
…...……………………………………………………………………………………………...……………………………………….
……………………………………………………...……………………………………………………………………………………. 
 
3.4 ทํานมีนโยบายหรือแผนงานที่จะชํวยพัฒนาความก๎าวหน๎าในสายอาชีพของพนักงานอยํางไรบ๎าง? 
……………………………………………………………………………………………...…………………………………………….
………………………………………………...………………………………………………………………………………………….
…...……………………………………………………………………………………………...……………………………………….
.……………………………………………………...…………………………………………………………………………………… 

 
4. ทํานคิดวําพนักงานควรมีความรู๎ด๎านกฎหมายเรื่องอะไรบ๎าง?  
……………………………………………………………………………………………...………………………………………….…
………………………………………………...……………………………………………………………………………………….…
…...……………………………………………………………………………………………...……………………………………….
……………………………………………………...……………………………………………………………………………………. 
 
5. จากข๎อ 1-4 ข๎างต๎น ทํานคิดวําด๎านใดสําคัญที่สุดและเพราะอะไร? 
……………………………………………………………………………………………...………………………………………….…
………………………………………………...……………………………………………………………………………………….…
…...……………………………………………………………………………………………...…………………………………….…
……………………………………………………...……………………………………………………………………………………. 
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6. ทํานคิดวําอะไรคืออุปสรรคตํอการพัฒนาศักยภาพในแตํละด๎านของพนักงานให๎ประสบ
ความสําเร็จ? 

……………………………………………………………………………………………...…………………………………………….
………………………………………………...………………………………………………………………………………………….
…...……………………………………………………………………………………………...……………………………………….
……………………………………………………...……………………………………………………………………………………. 
 
7. ทํานมีข๎อเสนอแนะอะไรบ๎างที่จะชํวยพัฒนาพนักงานแผนกบริการสํวนหน๎า? 
……………………………………………………………………………………………...…………………………………………….
………………………………………………...………………………………………………………………………………………….
…...……………………………………………………………………………………………...……………………………………….
……………………………………………………...……………………………………………………………………………………. 

ส่วนที่ 3: สมรรถนะตามบทบาทหน๎าที่ (Functional Competency) ของพนักงานแผนกบริการ    
สํวนหน๎า 

1. ทํานคิดวําความเป็นผู๎นําของพนักงานควรมีลักษณะอยํางไร?  
……………………………………………………………………………………………...………………………………………………
.……………………………………………...……………………………………………………………………………………………..
...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………
………………………………………………...…………………………………………………………………………………………… 
 
2. ทํานคิดวําทักษะในการติดตํอสื่อสารที่สําคัญของพนักงานมีอะไรบ๎าง? 
……………………………………………………………………………………………...………………………………………………
……………………………………………...……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...……………………………………………...
.………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 

 
3. ทํานคิดวําทักษะการสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค๎ามีอะไรบ๎าง? 
……………………………………………………………………………………………...………………………………………………
……………………………………………...……………………………………………………………………………………………...
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……………………………………………………………………………………………...………………………………………………
……………………………………………...……………………………………………………………………………………………… 

 
4. ทํานคิดวําความรู๎และทักษะของพนักงานสําหรับการทํางานในแผนกบริการสํวนหน๎ามีอะไรบ๎าง

และอะไรสําคัญท่ีสุด?  
……………………………………………………………………………………………...………………………………………………
……………………………………………...……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...………………………………………………
……………………………………………...……………………………………………………………………………………………… 
 
5. จากข๎อ 1-4 ข๎างต๎น ทํานคิดวําด๎านใดสําคัญที่สุดและเพราะอะไร? 
……………………………………………………………………………………………...………………………………………………
……………………………………………...……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...………………………………………………
……………………………………………...……………………………………………………………………………………………… 

 
6. ทํานคิดวําอะไรคืออุปสรรคตํอการพัฒนาศักยภาพในแตํละด๎านของพนักงานให๎ประสบ

ความสําเร็จ?  
……………………………………………………………………………………………...………………………………………………
……………………………………………...……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...………………………………………………
……………………………………………...……………………………………………………………………………………………… 

 
7. ทํานมีข๎อเสนอแนะอะไรบ๎างที่จะชํวยพัฒนาพนักงานแผนกบริการสํวนหน๎า? 
……………………………………………………………………………………………...………………………………………………
……………………………………………...……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...………………………………………………
……………………………………………...……………………………………………………………………………………………… 

 
***ขอขอบพระคุณอยํางสูง*** 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล 
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ภาคผนวก ค  
หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
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ประวัติผ๎ูเขียน  

ประวัติผู้เขียน 
  

ชื่อ-นามสกุล วิรตี สุขสําราญ 
ประวัติการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาตะวันออก: ภาษาเกาหลี   

(เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ปีที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2557 

ประสบการณ์การท างาน - 
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