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การศึกษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากิจกรรมการพฒันาเส้นทางอาชีพของ
พนกังานแผนกครวัโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศไทยมคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อ
องคก์ร 2) เพื่อศกึษากจิกรรมการพฒันาเส้นทางอาชพีของพนักงานแผนกครวัโรงแรมระดบั 3 
และ 4 ดาวในประเทศไทยที่มอีิทธพิลต่อความผูกพนัต่อองค์กร 3) เพื่อน าเสนอแนวทางการ
พฒันากจิกรรมการพฒันาเสน้ทางอาชพีของพนักงานแผนกครวัของโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาว
ในประเทศไทยเพื่อก่อใหเ้กดิความผกูพนัต่อองคก์ร 

วธิกีารวจิยัใช้แบบผสม เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษาวจิยัเชงิปรมิาณ คอื แบบสอบถาม 
โดยกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัเชงิปรมิาณ คอื พนักงานแผนกครวัโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาว
ในประเทศไทย จ านวน 400 คน และเครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ คือ การ
สมัภาษณ์เชงิลกึ โดยกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัเชงิคุณภาพ คอื พนักงานระดบัหวัหน้างานใน
แผนกครวัและฝ่ายบรหิารทรพัยากรมนุษยข์องโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาว จ านวน 5 คน การ
วิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเชิงปริมาณใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  ซึ่งใช้สถิติค่า
สหสมัพนัธ ์(Correlation) เพื่อหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม และสถติิ
การวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Regression) เพื่อพยากรณ์อทิธพิลของตวัแปรต้นทีม่ต่ีอตวัแปร
ตาม และการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูโดยการตคีวามสรา้งขอ้สรุปแบบ
อุปนยั (Analytic Induction) 

ผลการวจิยัพบว่า 1) ปจัจยัด้านกจิกรรมการพฒันาเส้นทางอาชพีของพนักงานแผนก
ครวัโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศไทยมคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กร 2) 
ปจัจยัดา้นกจิกรรมการพฒันาเสน้ทางอาชพีของพนักงานแผนกครวัโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาว
ในประเทศไทยทีม่อีทิธพิลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร 3) แนวทางการพฒันากจิกรรมการพฒันา
เส้นทางอาชพีเพื่อส่งเสรมิความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานแผนกครวัของโรงแรมระดบั 3 
และ 4 ดาวในประเทศไทย ไดแ้ก่ 1) การประเมนิผลเพื่อปรบัเลื่อนต าแหน่งงานควรก าหนดใหม้ี
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ความยดืหยุน่และสามารถปรบัเปลีย่นไดต้ามสถานการณ์ 2) โรงแรมควรวางแผนการปรบัอตัรา
เงินเดือนและประกาศหลักเกณฑ์ให้ชดัเจนแต่สามารถยืดหยุ่นได้ และใช้ช่อ งทางการจ่าย
ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม 3) โรงแรมควรมกีารฝึกอบรมทัง้นอกเวลางาน ระหว่างการท างาน และ
ใหโ้อกาสแก่พนกังานครวัไดห้มนุเวยีนเปลีย่นไปท างานในต าแหน่งอื่น 4) โรงแรมควรมกีารเปิด
โอกาสให้พนักงานได้ใช้ความสามารถมากขึ้น เพื่อให้พนักงานได้สร้างสรรค์รายการอาหาร 
เรยีนรูง้านใหม่ๆ  เพิม่เตมิจากงานเดมิ และใหม้อี านาจในการตดัสนิใจในระดบัทีเ่หมาะสมรวมทัง้
มสี่วนรว่มในการบรหิารงาน 
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ABSTRACT 

 
Title of Thesis  Career Development Activities to Promote the Organizational  

 Commitment of Kitchen Staff at Three and Four Star Hotels in  
 Thailand 
Author Mr.Thanawat Pechphan 
Degree Master of Arts (Integrated Tourism Management) 
Year 2015 
 
  

This study aimed to 1) investigate career development activities for kitchen staff 
at three  and four star hotels in Thailand relating to their organizational commitment, 2) 
examine career development activities for kitchen staff at three and four star hotels in 
Thailand influencing their organizational commitment and 3) propose some guidelines 
for the development of career development activities for kitchen staff at three and four 
star hotels in Thailand in order to promote their organizational commitment. 
 Mixed methods were used to collect data for this research study. Quantitative 
research was conducted through the use of a questionnaire on a sample group of 400 
kitchen staffers at three and four star hotels in Thailand. Qualitative research was 
conducted through the use of an in-depth interview on a sample group of 5 senior 
kitchen staffers and human resources management staffers at three and four star 
hotels. For data analysis, a computer program was used with quantitative research 
consisting of correlation analysis to determine the relationship between independent and 
dependent variables, and multiple regression analysis to predict the influence of 
independent variables on dependent variables. In addition, analytic induction was used 
with qualitative research. 
 The results indicated that 1) career development activities for kitchen staff at 
three and four star hotels in Thailand were related to their organizational commitment, 
2) career development activities for kitchen staff at three and four star hotels in Thailand 
influenced their organizational commitment and 3) there were some guidelines for the 
development of career development activities to promote the organizational commitment 
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of kitchen staff at three and four star hotels in Thailand. 1) The assessment for 
promotions should be flexible and adjustable to each situation. 2) Hotels should plan 
their salary rate adjustment, publicly announce its regulations which should be flexible 
and pay their staff fairly. 3) Hotels should provide off-duty and on-duty training for their 
staff and rotate positions among the kitchen staff. 4) Hotels should encourage their staff 
to utilize more skills, be creative with menus, learn new things at work, make their own 
decisions to a certain degree and participate in administration. 



กิตติกรรมประกาศ 
 

ความส าเรจ็ของการศึกษาและการท าวทิยานิพนธ์ เรื่อง กิจกรรมการพฒันาเส้นทาง
อาชพี เพื่อส่งเสรมิความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานแผนกครวัโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวใน
ประเทศไทย เกดิขึน้ไดด้ว้ยความเมตตา และเอาใจใส่ของ ผศ.ดร.โชคชยั สุเวชวฒันกูล อาจารย์
ที่ปรึกษา ที่ได้ให้ค าปรึกษา การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนข้อชี้แนะในการ
ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องของวิทยานิพนธ์และเครื่องมอืการวจิยัอย่างเคร่งครดั จนผู้วิจยั
สามารถด าเนินการวจิยัจนเสรจ็สมบรูณ์ 

ขอขอบพระคุณผูเ้ชี่ยวชาญ อาจารยพ์รพมิล ไชยสนิท เชฟวนิัย นกเลก็ และคุณกรองแก้ว 
รื่นรมย์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถาม 
ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.รุศดา แก้วมาตย ์ประธานกรรมการสอบ และ ผศ.ดร.เกศรา สุกเพชร 
กรรมการสอบ ที่ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วจิยัในการพฒันางานวจิยัชิ้นนี้ให้มคีุณภาพ
มากยิง่ขึน้  

ขอขอบคุณ ดร.ฐติารยี ์ไชยเศรษฐ อาจารยศ์ดานนท ์วตัตธรรม คุณธนณฏัฐ ์โชคปรดีา
พานิช และคุณรศัม ีอจัฉรยิะไพศาลกุล ส าหรบัโอกาส ค าแนะน า และความช่วยเหลอืทีม่อบให้
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัจนส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี  

ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถาม เพื่อนร่วมงานในสายอาชพีพนักงานครวัโรงแรมทีช่่วย
ตอบแบบสอบถามพรอ้มทัง้แนะน าใหไ้ดรู้จ้กัเพื่อนรว่มอาชพีทีท่ างานกบัโรงแรมต่างๆ  

ขอขอบคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวมถึงพี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ คณะการจดัการ
ท่องเทีย่ว สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์รุน่ที ่3 ทุกคน 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครวัที่เป็นก าลงัใจอนัส าคญัยิง่ ทีท่ าให้
ผูว้จิยัสามารถเรยีนจนส าเรจ็มาจนถงึวนัน้ี 
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บทน ำ 
 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

ในปจัจุบนัสภาพการแข่งขนัทางธุรกจิแทบทุกประเภทมคีวามรุนแรงในการแข่งขนัเพิม่มาก
ขึน้ จากเดมิทีมุ่่งเน้นเพยีงแค่การแข่งขนักนัทีต่วัผลติภณัฑแ์ละราคา แต่ในยุคปจัจุบนัองคก์รต่างๆ 
ได้เริม่มกีารน าเอาแนวคิด เทคโนโลย ีนวตักรรม และเทคนิคการบรหิารต่างๆ เข้ามาใช้ในการ
ด าเนินกิจการขององค์กรเพื่อให้องค์กรและคนในองค์กรสามารถอยู่รอดและเผชญิกับสภาพการ
แขง่ขนัไดทุ้กสภาวการณ์ 

ในกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบรกิารซึ่งประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภทด าเนิน
กจิกรรมต่างๆ ร่วมกนั อาท ิเช่น ธุรกจิคมนาคม ธุรกจิการบนิ ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจที่พกัแรม ธุรกิจ
อาหาร ธุรกจิน าเที่ยว ธุรกจิของที่ระลกึ ธุรกจิซกัรดี ธุรกจิพลงังาน และธุรกิจสนับสนุนต่างๆ อีก
มากมาย ซึ่งจะเหน็ไดว้่าอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและบรกิาร เป็นอุตสาหกรรมที่มคีวามส าคญัต่อ
การพฒันาเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศเป็นอยา่งมาก 

ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
บริการที่มีการแข่งขนักันอย่างรุนแรง เนื่องจากประเทศไทยมอุีตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็น
เครื่องมอืส าคญัทีถู่กน ามาใชใ้นการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิและพฒันาประเทศ ซึง่ในธุรกจิโรงแรม การ
บรกิารถือเป็นหวัใจส าคญัของการด าเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก เนื่องจากห้องพกั การตกแต่ง สิ่ง
อ านวยความสะดวก เป็นสิง่ทีส่ามารถสรา้งขึน้ใหลู้กคา้มองเหน็และจบัต้องได ้ซึง่สามารถพฒันาและ
แข่งขนักนัได้ด้วยวทิยาการต่างๆ แต่การให้บรกิารที่สรา้งความพงึพอใจให้แก่ลูกค้า เป็นสิง่ที่เกิด
จากการกระท าของพนักงานโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นการให้บรกิารโดยตรงจากพนักงานที่ได้พบปะกบั
ลูกคา้ซึง่หน้า เช่น พนักงานต้อนรบั พนักงานยกกระเป๋า พนักงานเสริฟ์ หรอืการใหบ้รกิารโดยอ้อม
จากพนักงานทีอ่ยู่เบือ้งหลงัในทุกๆ แผนก อาท ิเช่น พนักงานท าความสะอาด พนักงานซ่อมบ ารุง 
พนักงานบญัช ีเป็นต้น ดงันัน้หวัใจส าคญัของธุรกจิโรงแรม นอกจากความสวยงามของสถานที่ สิง่
อ านวยความสะดวก หรอืปจัจยัทางกายภาพอื่นๆ แล้วนัน้ การให้บรกิารทัง้ต่อหน้าและลบัหลงัที่
สรา้งความประทบัใจจากการบรกิารของทรพัยากรมนุษยใ์นโรงแรมถอืเป็นปจัจยัส าคญัที่สุดในการ
ก่อให้เกดิความพงึพอใจในทุกภาคส่วนของโรงแรม ทัง้ตัง้แต่ก่อนใช้บรกิาร ระหว่างใชบ้รกิาร และ
แมแ้ต่ภายหลงัจากการใชบ้รกิารเสรจ็สิน้ไปแลว้กต็าม 
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ซึง่เครือ่งมอืทีธุ่รกจิโรงแรมน ามาใชใ้นการแข่งขนักบัคู่แข่งมอียู่หลายประเภท อาท ิเช่น 
การน าระบบส ารองหอ้งพกัผ่านอนิเตอรเ์น็ตมาใช ้การน ากุญแจคยีก์ารด์มาช่วยในการประหยดั
พลงังาน การตกแต่งสถานทีใ่หม้เีอกลกัษณ์เฉพาะตวั และอกีเครื่องมอืหนึ่งทีม่บีทบาทส าคญัต่อ
การพฒันาเพื่อใชใ้นการแขง่ขนัดา้นการใหบ้รกิารของธุรกจิโรงแรมคอื การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์

โดยปกตแิล้วธุรกจิโรงแรมโดยทัว่ไปจะประกอบดว้ยทรพัยากร 6-ส่วนประกอบหลกัๆ 
ไดแ้ก่ 

1)  ทรพัยากรทีด่นิ คอื ต าแหน่งทีต่ ัง้และบรเิวณโดยรอบของโรงแรม 
2)  ทรพัยากรประเภทอาคาร ห้องพกั ห้องจดัเลี้ยง ห้องอาหาร ห้องประชุม 

ส านกังาน และสิง่อ านวยความสะดวกทัง้ภายในและภายนอกบรเิวณทีต่ ัง้กจิการ 
3)- ทรัพยากรประเภทอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการด าเนินกิจการ อาทิ เช่น 

เครื่องมอืประกอบอาหาร ระบบไฟฟ้า ระบบน ้าประปา ระบบจดัการสิง่แวดล้อม ระบบรกัษา
ความปลอดภยั เครือ่งซกัรดี เป็นตน้ 

4)  ทรพัยากรประเภทอุปกรณ์ทีใ่ชเ้พื่อการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้โดยตรง อาท ิเช่น 
ตูเ้ยน็มนิิบารใ์นหอ้งพกั เครือ่งปรบัอากาศ อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร เครือ่งเล่นฟิตเนส เป็นตน้ 

5)  ทรพัยากรทางด้านการบรหิารจดัการ เช่น การบรกิาร การบญัช ีการตลาด 
การบรกิาร การลดตน้ทุน การสัง่ซือ้อาหาร การประหยดัพลงังาน การขาย เป็นตน้ 

6)- ทรพัยากรมนุษย ์ได้แก่ เจ้าของกิจการ ผู้ลงทุน หุ้นส่วนกจิการ ผู้บรหิาร 
พนกังานขององคก์ร พนกังานจา้งเหมาจากภายนอก 

ทรพัยากรล าดบัที ่1-4 คอื ทีด่นิ อาคาร อุปกรณ์ในการด าเนินกจิกรรม และอุปกรณ์ใน
การให้บรกิาร เป็นองค์ประกอบที่สามารถมองเห็นได้และสามารถจบัต้องได้ แต่ในส่วนของ
ทรพัยากรทางดา้นการบรหิารจดัการ เป็นทรพัยากรทีไ่ม่สามารถสมัผสัจบัต้องได ้ซึง่ทรพัยากร
ทางด้านการบรหิารจดัการจะมปีระสิทธิภาพได้ด้วยการกระท าจากทรพัยากรข้อที่ 6 คือ 
ทรพัยากรมนุษยเ์ท่านัน้ (ชาญโชต ิชมพนุูท, 2549) 

“ทรพัยากรมนุษย์” เป็นทรพัยากรทางการบริหารที่มีความส าคัญมากที่สุด เพราะ
ทรพัยากรมนุษย์หรอืพนักงานในโรงแรมเป็นผู้ใช้ทรพัยากรการบรหิารและการบรกิารในการ
ด าเนินกจิการต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่โรงแรมก าหนดไว้ แนวคดิด้านการบรหิารทรพัยากร
มนุษยจ์งึถอืไดว้่าเป็นเครือ่งมอืส าคญัทีผู่ท้ ีอ่ยู่ในธุรกจิโรงแรมในปจัจุบนัไดต้ระหนักและน ามาใช้
เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขนัให้แก่องค์กร ทัง้ศักยภาพทางด้านการแข่งขนัทางธุรกิจ
ภายนอกองคก์ร และเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานของทรพัยากรมนุษยภ์ายในองคก์ร 

การทีโ่รงแรมจะสามารถรกัษาทรพัยากรมนุษยท์ีม่ปีระสทิธภิาพ มคีวามพงึพอใจในการ
ท างาน มคีวามมุ่งมัน่ต่อเป้าหมายของโรงแรม และมคีวามจงรกัภกัดต่ีอโรงแรมได้นัน้ถอืเป็น
เรื่องที่มีความส าคญัเป็นอย่างยิง่ที่โรงแรมทุกแห่งไม่ควรมองข้าม นอกเหนือจากแรงจูงใจ
ทางด้านเงนิเดอืน รายไดพ้เิศษ และสวสัดกิารต่างๆ ที่ได้รบัจากทางโรงแรมแล้วนัน้ หากพนักงาน
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โรงแรมได้รบัแรงจูงใจในการท างานที่เหมาะสม ย่อมท าให้เกิดขวัญและก าลังใจที่ดีในการ
ปฏบิตังิาน ซึ่งสามารถช่วยป้องกนัไม่ให้พนักงานของโรงแรมเคลื่อนยา้ยไปอยู่ยงัองค์กรคู่แข่ง 
เพราะความรูค้วามสามารถจากประสบการณ์ท างานทัง้หมดจะตดิตวัพนักงานโรงแรมเหล่านัน้
ไปดว้ย ซึง่กระบวนการหนึ่งทีส่ามารถก่อใหเ้กดิแรงจงูใจในการท างานใหแ้ก่พนักงานในโรงแรม
ด้วยรูส้กึตระหนักถงึความรูค้วามสามารถที่เหมาะสมและรู้สกึได้ถึงความส าคญัของตนที่มีต่อ
องค์กรนัน่คือกระบวนการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ที่ใช้เทคนิคการพฒันาเส้นทางอาชีพเป็น
เครือ่งมอืนัน่เอง 

ธุรกจิโรงแรมในยุคปจัจุบนัยงัคงประสบกบัปญัหาการขาดแคลนพนักงานเป็นจ านวน
มากแทบทุกระดบัสบืเนื่องมาจากการขยายตวัของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการขยายตวั
ของธุรกจิโรงแรมอย่างกว้างขวาง ท าให้เกดิภาวการณ์แข่งขนัอย่างรุนแรง ทัง้ระหว่างโรงแรม
เก่าดว้ยกนัเองและการพยายามแยง่ชงิส่วนแบ่งทางการตลาดของผูป้ระกอบการโรงแรมรายใหม่  

โรงแรมต่างๆ จงึได้มกีารปรบัเปลี่ยนเป้าหมายการตลาดและจดัท ากลยุทธ์การด าเนิน
กจิการใหม่ๆ เพื่อใหเ้ท่าทนักบัสถานการณ์การแข่งขนัทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ อาท ิเช่น 
การร่วมมอืกบัสายการบนิเสนอขายการท่องเที่ยวที่มกีารเพิม่เตมิส่วนควบพเิศษราคาถูก การ
ขายตดัราคาห้องพกั และกลยุทธ์อื่นๆ เพื่อใช้ในการดงึดูดลูกค้าเพื่อให้องค์กรอยู่รอดได้  ซึ่ง
ปจัจยัทีส่ าคญัอกีประการหน่ึงในการดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิารของโรงแรมแบบกลบัมาใชซ้ ้า
และเป็นระบบลกูโซ่ นัน่คอืการปฏบิตังิานและการใหบ้รกิารทีป่ระทบัใจซึง่ดงึดูดใหลู้กคา้กลบัมา
ใช้บรกิารอีกครัง้และยงัได้มกีารแนะน าคนรู้จกัให้มาใช้บรกิารด้วยเช่นกนั ซึ่งส่วนส าคญัคือ
พนักงานของโรงแรมจะต้องมคีวามรู้ความสามารถ มใีจรกัในงานบรกิาร มคีวามรกัและความ
ผกูพนัต่อองคก์ร 

โดยเฉพาะในโรงแรมขนาดกลางอย่างโรงแรมระดบั 3 ดาวและ 4 ดาวจะประสบกบั
ปญัหาการขาดแคลนพนักงานและปญัหาสมองไหลไปสู่โรงแรมขนาดทีใ่หญ่กว่าอย่างโรงแรม 5 
ดาวอยู่เป็นประจ า เนื่องจากโรงแรมระดบั 5 ดาวส่วนใหญ่จะเป็นโรงแรมเครอืข่าย (Chain 
Hotel) จากต่างประเทศทีม่ผีลประกอบการทีด่อียา่งสม ่าเสมอ มกีารตลาดระดบันานาชาต ิซึง่มกั
มกีารบรหิารงานโดยชาวต่างชาต ิโดยไม่ว่าจะเป็นผูท้ีเ่พิง่ส าเรจ็การศกึษาหรอืผูท้ีเ่ป็นพนักงาน
ในธุรกจิโรงแรมอยู่แลว้ จะมคีวามต้องการที่จะเขา้ท างานในโรงแรมระดบั 5 ดาว ดว้ยความเชื่อ
ทีว่่าการไดร้ว่มงานกบัโรงแรมระดบั 5 ดาวคอืความก้าวหน้าในอาชพีสูงสุดของสายงานโรงแรม
ในประเทศไทย (ชาญโชต ิชมพูนุท, 2549) ซึง่พนักงานเหล่านี้ตระหนักว่าการลาออกหรอืการ
เปลีย่นโรงแรมทีท่ างานอยูใ่นปจัจบุนั ไปสู่โรงแรมทีม่รีะดบัดาวสูงขึน้ เป็นการสรา้งโอกาสใหก้บั
ตนเองให้มคีวามก้าวหน้าทางด้านรายได้ สวสัดกิารและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ตลอดจน
ลักษณะของงานที่จะเข้าไปรบัผิดชอบ (ลออจิตร อิงเจริญสุนทร, 2545) ซึ่งจุดสูงสุดของ
พนกังานในอุตสาหกรรมโรงแรมเหล่านี้คอืการไดร้่วมงานกบัโรงแรมระดบั 5 ดาว เป็นการท าให้
โรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวทีป่ระสบกบัปญัหาการลาออกของพนักงานรายเดมิต้องมกีารสรรหา
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พนักงานเข้ามาใหม่อยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะเป็นการสูญเสยีพนักงานที่เป็นทรพัยากร
มนุษยท์ีม่คีวามรู ้ความช านาญและประสบการณ์ไปแลว้ ยงัตอ้งสญูเสยีค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรม
เพื่อพฒันาพนักงานเข้าใหม่ด้วยความจ าเป็น เนื่องจากขาดแคลนพนักงานที่จะให้บรกิารแก่
ลกูคา้ไดเ้พยีงพอ 

หากพนักงานเข้าใหม่ไม่มีประสบการณ์การท างานมาก่อนเลย แต่จ าเป็นต้องลง
ปฏบิตังิานจรงิโดยไม่ผ่านการฝึกอบรมทีเ่ป็นมาตรฐาน ต้องอาศยัการเรยีนรูจ้ากพนักงานที่อยู่
มาก่อน หรอืตอ้งเรยีนรูจ้ากหวัหน้างานทีถ่่ายทอดอย่างไม่ถูกวธิ ีต้องพบเจอกบัภาระงานทีห่นัก
เน่ืองจากมจี านวนพนักงานไม่เพยีงพอ และผลกระทบต่างๆ ที่เกิดจากปญัหาการขาดแคลน
พนกังานเหล่านี้ จะส่งผลถงึประสทิธภิาพการใหบ้รกิารต่อลูกค้า เมื่อลูกคา้เพยีง 1 คนไดพ้บเจอ
กบัการใหบ้รกิารทีไ่ม่น่าประทบัใจ กจ็ะกลายเป็นผลกระทบทีเ่ป็นลูกโซ่แผ่ขยายออกไปไดอ้ย่าง
รวดเรว็ 

แผนกครวัของโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวหลายแห่งในประเทศไทยเองเป็น 1 ในแผนก
ทีป่ระสบกบัปญัหาเหล่าน้ี เนื่องจากพ่อครวั แม่ครวั กุ๊ก หรอืเชฟ ทีป่ฏบิตังิานมาในระยะเวลา
หนึ่ง มกัจะหาความก้าวหน้าในอาชีพของตนโดยเลือกใช้วิธีการลาออกเพื่อไปร่วมงานกับ
โรงแรมทีม่ขีนาดใหญ่กว่าคอืโรงแรมระดบั 5 ดาวซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นโรงแรมเครอืข่ายทีม่เีจา้ของ
เป็นชาวต่างชาต ิพนักงานเหล่านี้ไดน้ าเอาองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์ที่ส ัง่สมมาตดิตวัไปดว้ย 
เป็นเหตุให้โรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาว ต้องสูญเสยีเวลา โอกาส ค่าใช้จ่ายในการสรรหาและ
สรา้งช านาญในงานใหแ้ก่พนักงานทีค่ดัเลอืกเขา้มาใหม่อยู่เสมอ เนื่องจากการปฏบิตังิานครวัใน
โรงแรมไมส่ามารถใชค้วามรูท้ีเ่ป็นทฤษฎเีพยีงอย่างเดยีวในการท างานได ้จะต้องใชเ้วลาในการ
ปฏบิตัซิ ้าแล้วซ ้าเล่าเพื่อให้เกดิความช านาญเหมาะสมกบัมาตรฐานการผลติและมาตรฐานการ
ใหบ้รกิารทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของธุรกจิโรงแรม 

การพฒันาเส้นทางอาชพี เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการที่จะช่วยรกัษาพนักงานของโรงแรม 
ซึ่งเป็นทรพัยากรที่มคีุณค่าต่อการด าเนินกิจการของโรงแรมเป็นอย่างมาก ให้มคีวามผูกพนั 
ต่อโรงแรม ซึง่ในปจัจบุนัน้ี การพฒันาเสน้ทางอาชพีในสาขาอาชพีพนกังานแผนกครวัโรงแรมใน
ประเทศไทยยงัไม่มคีวามชดัเจน พนักงานครวัไม่สามารถรบัรู้ถงึเสน้ทางความเจรญิก้าวหน้าใน
สายอาชพีในโรงแรมที่ปฏบิตัิงานอยู่ บางโรงแรมอาจมกีารเลื่อนต าแหน่งงานให้แก่พนักงาน
แผนกครวัไปจนถงึไดเ้พยีงผูบ้งัคบับญัชาระดบัล่าง ส่วนต าแหน่งระดบัสงูขึน้ไปนัน้มกัใชก้ารสรร
หาว่าจา้งจากภายนอกเขา้มาใหมโ่ดยไม่ไดป้ระเมนิถงึพนักงานเดมิทีป่ฏบิตังิานอยู่ว่าขาดทกัษะ
หรอืคุณสมบตัดิ้านใดและส่งเสรมิให้ทกัษะเหล่านัน้เพิม่พูนเพื่อให้สามารถรองรบักบัต าแหน่ง
ระดบัสูงในอนาคต ท าให้พนักงานแผนกครวัที่ปฏบิตังิานอยู่เดมิ เมื่อเก็บเกี่ยวองค์ความรูแ้ละ
ประสบการณ์ต่างๆ ได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ก็จะแสวงหาความก้าวหน้าในอาชพีด้วยการ
ลาออกเพื่อไปร่วมงานกบัโรงแรมใหม่ ท าใหน้อกจากโรงแรมจะต้องสูญเสยีทรพัยากรมนุษยไ์ป
แล้ว องค์ความรู้และทกัษะต่างๆ ที่ถอืเป็นทรพัยากรที่มคีุณค่าในการปฏบิตัิงานในแผนกครวั
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ของโรงแรมที่พนักงานเหล่านัน้ได้เรียนรู้มาก็ถูกน าติดตัวไปพัฒนาเพิ่มเติมส าหรับการ
ปฏบิตังิานครวัในโรงแรมใหมด่ว้ย ซึง่วธิกีารพฒันาเสน้ทางอาชพีเป็นวธิกีารหนึ่งทีส่ามารถใชใ้น
การจงูใจและใหพ้นกังานมองเหน็ความก้าวหน้าในอาชพี พนักงานจะสามารถรูส้กึไดว้่าตนเองมี
คุณค่าและได้รบัการยอมรบัจากองค์กร นอกจากนี้ การพฒันาเสน้ทางอาชพี ยงัสามารถน าไป
ช่วยในการจดักลุ่มงานและหน้าที่ความรบัผดิชอบได้อย่างยุตธิรรม ช่วยลดความกดดนัในการ
ท างาน และเป็นการด าเนินงานอย่างเป็นหลกัเกณฑ์ โปร่งใส และยุติธรรม  ลดปญัหาความ
ขดัแยง้ระหว่างพนักงานดว้ยกนัเองและระหว่างพนักงานกบัผู้บรหิาร ซึ่งทัง้หมดอยู่บนแนวคดิ
ที่ว่าการพัฒนาเส้นทางอาชีพ เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ปรบัเปลี่ยนต าแหน่งทัง้ใน
แนวตัง้และแนวนอนเพื่อให้ได้มาซึ่งหน้าที่ความรบัผิดชอบที่เหมาะสมกับคุณวุฒิ วัยวุฒ ิ
ประสบการณ์ ความถนัด ความพงึพอใจส่วนตวั เป็นต้น (วริชัพร สรคัคานนท์, 2538) ซึ่งกล่าว
โดยสรุปได้ว่าเป็นการผสมผสานความพงึพอใจในการท างานของพนักงานให้เขา้กบัเป้าหมาย
และนโยบายของโรงแรมทีเ่ป็นอยู ่ซึง่จะก่อใหเ้กดิประโยชน์ทัง้ต่อโรงแรมและตวัพนกังานเอง 

ดงันัน้ การพฒันาเส้นทางอาชพีให้แก่พนักงานแผนกครวัของโรงแรมจงึเป็นเครื่องมอื
ชนิดหนึ่งที่มีความส าคัญต่อกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรม เพื่อให้
พนักงานผู้ปฏบิตังิานเกิดความพงึพอใจในการท างานและเกิดความผูกพนัต่อโรงแรม ซึ่งเมื่อ
พนักงานมคีวามสุขและรกัที่จะปฏบิตังิานในโรงแรมแล้วนัน้ การให้บรกิารทัง้ต่อลูกค้าและต่อ
เพื่อนพนักงานดว้ยกนัเองก็จะเตม็เป่ียมไปดว้ยรอยยิม้และไมตรจีติทีจ่ะสะทอ้นมาถงึลูกคา้ผูม้า
รบับรกิารของโรงแรมได้อย่างแท้จรงิ ซึ่งการพฒันาเส้นทางอาชีพยงัสามารถลดปญัหาการ
ลาออก หรอืการเปลี่ยนโรงแรมที่ท างานของพนักงานซึ่งจะน าความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ทีเ่ก็บเกี่ยวไปจากโรงแรมเดมิไปสรา้งคุณประโยชน์ใหแ้ก่โรงแรมระดบั 5 ดาวที่มี
ขนาดใหญ่กว่าและมคี่าตอบแทนเป็นตวัเงนิสูงกว่า (ราณี อสิชิยักุล, 2555) ซึง่หากเป็นโรงแรม
เครอืข่าย หรอื Chain Hotel แล้วนัน้ ผู้ที่จะได้รบัผลประโยชน์ที่แท้จรงิคอืผู้ประกอบการ
ชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของโรงแรมเครอืข่ายทัง้หลาย ที่ไม่ต้องลงทุนในการสัง่สมองค์ความรู้
ให้แก่พนักงานใหม่มากนัก แต่สามารถจ้างพนักงานโรงแรมที่มคีุณภาพและมาตรฐานการ
ท างานที่สูงจากโรงแรมอื่นมาร่วมงาน และลูกค้าผู้มาใช้บรกิารโรงแรมเครอืข่ายจากต่างชาติ
เหล่านี้ เมื่อได้พบกบัการให้บรกิารที่มคีุณภาพและมาตรฐานที่สูงจากพนักงานที่ย้ายมาจาก
โรงแรมอื่นเหล่านี้ ก็จะแนะน า บอกต่อ หรอืกลบัมาใชบ้รกิารโรงแรมเครอืข่ายจากต่างประเทศ
เหล่านี้ซ ้าแล้วซ ้าอีก ผลก าไรที่แท้จริงจึงเกิดการรัว่ไหลออกไปสู่ผู้ประกอบการที่อยู่ใน
ต่างประเทศ จงึเป็นที่น่าเสยีดายที่ผู้ประกอบการเหล่านี้ใช้เพยีงแค่เงนิลงทุน แต่วตัถุดบิและ
ทรพัยากรการปฏบิตักิารโรงแรมต่างๆ แมแ้ต่ทรพัยากรมนุษยล์้วนเป็นสมบตัขิองประเทศไทย
ทัง้สิน้ 

การศึกษาในครัง้นี้ จงึเป็นการศึกษาในเรื่อง “กิจกรรมการพฒันาเส้นทางอาชพีเพื่อ
สนับสนุนความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานแผนกครวัโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศ
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ไทย” โดยมหีลกัส าคญัของการศกึษาเกี่ยวกบักจิกรรมการพฒันาเส้นทางอาชพีที่มอีทิธพิลต่อ
ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานแผนกครวัโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศไทย และ
น าเสนอแนวทางการพฒันากิจกรรมการพฒันาเส้นทางอาชีพเพื่อสนับสนุนความผูกพนัต่อ
องค์กรของพนักงานแผนกครวัโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศไทย อนัจะเป็นประโยชน์
ต่อการบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์นธุรกจิโรงแรมและช่วยสรา้งความสามารถในการแข่งขนัใหแ้ก่
ธุรกจิโรงแรม 
  
1.2  ค ำถำมงำนวิจยั 
 

1.2.1  กจิกรรมการพฒันาเสน้ทางอาชพีของพนักงานแผนกครวัโรงแรมระดบั 3 และ 4 
ดาวในประเทศไทยมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รหรอืไม่  

1.2.2  กจิกรรมการพฒันาเสน้ทางอาชพีของพนักงานแผนกครวัโรงแรมระดบั 3 และ 4 
ดาวในประเทศไทยมอีทิธพิลต่อความผกูพนัต่อองคก์รหรอืไม่  

1.2.3  กิจกรรมการพัฒนาเส้นทางอาชีพเพื่อส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรของ
พนกังานแผนกครวัของโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศไทยควรเป็นอยา่งไร 
 

1.3  วตัถปุระสงคข์องกำรศึกษำ 
 

1.3.1  เพื่อศึกษากิจกรรมการพัฒนาเส้นทางอาชีพของพนักงานแผนกครวัโรงแรม
ระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศไทยมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ร 

1.3.2  เพื่อศึกษากิจกรรมการพัฒนาเส้นทางอาชีพของพนักงานแผนกครวัโรงแรม
ระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศไทยทีม่อีทิธพิลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 

1.3.3  เพื่อน าเสนอแนวทางการพฒันากจิกรรมการพฒันาเสน้ทางอาชพีของพนักงาน 
แผนกครวัของโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศไทยเพื่อก่อใหเ้กดิความผกูพนัต่อองคก์ร 
 

1.4  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 
 

1.4.1  ฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์ของธุรกิจโรงแรม สามารถน าผลการศึกษาไป
ประกอบการวางแผนการจดัท าและพฒันากจิกรรมการพฒันาเสน้ทางอาชพีในองคก์ร 

1.4.2  ผู้บริหารโรงแรมหรือผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมสามารถน าผลการศึกษา
น าไปใช้เป็นแนวทางในการจดัระบบการบรหิารเพื่อพฒันาชวีติการท างานของพนักงานระดบั
ปฏบิตักิารใหด้ยีิง่ขึน้และก่อใหเ้กดิความผกูพนัต่อองคก์ร 
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1.5  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 

การศกึษาเรือ่งกจิกรรมการพฒันาเสน้ทางอาชพีเพื่อส่งเสรมิความผูกพนัต่อองคก์รของ
พนักงานแผนกครวัโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศไทย เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ 
ความพึงพอใจหากมีการน ากิจกรรมการพฒันาเส้นทางอาชพีมาใช้กับการบรหิารทรพัยากร
มนุษยใ์นแผนกครวัของอุตสาหกรรมโรงแรมซึง่ท าใหค้วามผกูพนัต่อองคก์รเกดิขึน้  
 
1.6  ค ำนิยำมศพัทเ์ฉพำะ 
 

1.6.1 กจิกรรมในการพฒันาเส้นทางอาชพี ประกอบด้วยกจิกรรม 4 กจิกรรม ได้แก่ 
การประเมนิผลเลื่อนต าแหน่งงาน การประเมนิผลการปรบัเพิม่เงนิเดอืน การสนับสนุนให้มกีาร
พฒันาตนเอง และการสนบัสนุนใหใ้ชค้วามสามารถ 

1.6.2  ความผูกพนัต่อองคก์ร หมายถงึ ความรูส้กึว่าตนเองมคีวามส าคญั ความรูส้กึว่า
องคก์รสามารถพึง่พงิได้ ความรูส้กึมสี่วนร่วมในความส าเรจ็ และความรูส้กึไดร้บัการตอบสนอง
ความตอ้งการ 

1.6.3 พนักงานครวั หมายถงึ พนักงานประจ าผู้ปฏบิตังิานในแผนกครวัของโรงแรม
ระดบั 3 และ 4 ดาวทีม่บีรกิารหอ้งจดัเลีย้งในประเทศไทย 

1.6.4 โรงแรม หมายถงึ โรงแรมทีม่กีารใหบ้รกิารระดบั 3 และ 4 ดาวซึง่มบีรกิารหอ้ง 
จดัเลีย้งในประเทศไทยทีเ่ป็นสมาชกิของสมาคมโรงแรมไทย 



 
บทท่ี 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 ในการศกึษาเรื่องกจิกรรมการพฒันาเส้นทางอาชพีเพื่อส่งเสรมิความผูกพนัต่อองค์กร
ของพนักงานแผนกครวัโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศไทย นี้ ไดท้ าการศกึษา คน้ควา้ 
แนวคดิ ทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์นธุรกจิโรงแรม การพฒันาเส้นทาง
อาชพี และงานวจิยัต่างๆ ซึง่สามารถสรปุสาระส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาในครัง้นี้ได ้ดงันี้ 
 2.1  ความรูเ้กีย่วกบัธุรกจิโรงแรม 
 2.2  การปฏบิตังิานและต าแหน่งงานในแผนกครวัโรงแรม 
 2.3  แนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์นธุรกจิโรงแรม 
 2.4  ทฤษฎเีกีย่วกบัการพฒันาเสน้ทางอาชพี 
 2.5  กจิกรรมการพฒันาเสน้ทางอาชพี 
 2.6  ผลลพัธข์องการพฒันาเสน้ทางอาชพี 
 2.7  ทฤษฎเีกีย่วกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
 2.8  ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
2.1  ความรู้เก่ียวกบัธรุกิจโรงแรม 
 

พระราชบญัญตัโิรงแรม พุทธศกัราช 2547 (2547) ระบุความหมายของโรงแรมไวใ้น
มาตราที ่ 4 ดงันี้ โรงแรมหมายความว่า สถานทีพ่กัทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงคใ์นทางธุรกจิ
เพื่อใหบ้รกิารทีพ่กัชัว่คราวส าหรบัคนเดนิทางหรอืบุคคลอื่นโดยมคี่าตอบแทน 

ธุรกิจโรงแรมมคีวามแตกต่างที่เด่นชดัจากธุรกิจอื่น เพราะธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจ
ให้บรกิารซึ่งจะก่อให้เกิดความพงึพอใจหรอืไม่พงึพอใจของลูกค้าผู้มาใช้บรกิาร อนัเกดิจาก
ความรูส้กึซึง่เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ภายในจติใจของลกูคา้แต่ละคนและความรูส้กึดงักล่าวนัน้ไม่สามารถ
มองเหน็ได ้ท าใหก้ารบรกิารในธุรกจิโรงแรมมลีกัษณะพเิศษเฉพาะตวัดงันี้ (ธารทีพิย ์ทาก,ิ 2549) 

1) ธุรกจิโรงแรมเป็นสถานทีใ่หบ้รกิารซึง่มลีกัษณะเป็นสิง่ก่อสรา้งทีเ่คลื่อนไหว
ไมไ่ด ้ลกูคา้ตอ้งมาใชบ้รกิารของธุรกจิโรงแรมดว้ยตนเองเท่านัน้ 

2)  ผูร้บับรกิารจะรบับรกิารไดเ้ฉพาะตวัเอง และเฉพาะในเวลาทีต่นเองต้องการ
เท่านัน้ ไมส่ามารถขอใชก่้อนหรอืเกบ็ไวใ้ชภ้ายหลงั 
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3)  ธุรกิจโรงแรมเป็นงานที่เน้นการให้บรกิารแก่ลูกค้าเป็นส าคญั  ดงันัน้
บุคลากรจงึถอืไดว้่ามคีวามส าคญัและจ าเป็นต่อธุรกจิโรงแรมเป็นอย่างมาก เพราะธุรกจิโรงแรม
ตอ้งใชแ้รงงานจากบุคลากรเป็นหลกั คอืไม่สามารถใชเ้ครื่องจกัรหรอืเครื่องทุ่นแรงแทนแรงงาน
จากบุคลากรได ้บุคลากรจงึเป็นทรพัยากรทีส่ าคญัทีท่ าใหธุ้รกจิโรงแรมประสบความส าเรจ็ 

4)  การบรกิารเป็นบรกิารแก่บุคคลทัว่ไป ทุกคนมสีทิธิแ์ละสามารถเขา้มาใช้
บรกิารต่างๆ ได ้ไมร่ะบุเพศ ชนชาต ิศาสนา วยั การศกึษา หรอืฐานะของผูร้บับรกิาร 

5)  ธุรกจิโรงแรมเป็นธุรกจิทีต่้องอาศยัธุรกจิอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ธุรกจิการ
ขนส่ง ธุรกจิการท่องเทีย่ว ธุรกจิรา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึ รวมทัง้สถานบนัเทงิต่าง ๆ 
ธุรกจิดงักล่าวมสี่วนช่วยสนบัสนุนใหธุ้รกจิโรงแรมประสบความส าเรจ็ 

6)  การบรกิารมเีป้าหมายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ผลก าไร 
 

2.1.1  การจดัระดบั (ดาว) ตามมาตรฐานโรงแรมไทย 
มลูนิธพิฒันามาตรฐานและบุคลากรในอุตสาหกรรมบรกิารและการท่องเทีย่ว เป็นองคก์ร

ความรว่มมอืระหว่างการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) สมาคมโรงแรมไทย (THA) สมาคม
ไทยธุรกจิการท่องเทีย่ว (ATTA) เป็นผูร้บัรองมาตรฐานโรงแรมในเมอืงไทย 

มูลนิธพิฒันามาตรฐานและบุคลากรในอุตสาหกรรมบรกิารและการท่องเที่ยว  (Hotel 
Standard ) ไดจ้ดัตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2542 มคีวามประสงคท์ีจ่ะใหม้ลูนิธฯิ บงัเกดิผลเป็นรปูธรรม
ในระบบของอุตสาหกรรมท่องเทีย่วของประเทศไทย โดยไดร้บัความร่วมมอืจากหน่วยงานต่างๆ 
ได้แก่ สมาคมโรงแรมไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว 
ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสถาบนัการศึกษา
ระดบัอุดมศกึษาทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน เพื่อจดัแบ่งมาตรฐานโรงแรมในประเทศไทย ได้มี
ความชดัเจนชดัเจน และเป็นการยกระดบัมาตรฐานดา้นการบรกิาร ในอุตสาหกรรมโรงแรมใหม้ี
ประสทิธภิาพและเตบิโตอย่างยัง่ยนื (มลูนิธพิฒันามาตรฐานและบุคลากรในอุตสาหกรรมบรกิาร
และการท่องเทีย่ว, 2552) 

2.1.1.1 วตัถุประสงคข์องการจดัระดบั (ดาว) ตามมาตรฐานโรงแรม 
1)   ด าเนินการพฒันาความรู้ใหแ้ก่บุคคลของประเทศในดา้นต่างๆ อนั

จะยงัผลต่อการพฒันาประเทศ 
2)  จดัท าและรบัรองมาตรฐานโรงแรมในประเทศ 
3) เผยแพร่ให้ความรู้ สนับสนุนการศึกษา และวจิยับุคลากรใน

อุตสาหกรรมท่องเทีย่วและบรกิาร 
4)  จดัหาและเป็นทุนการศกึษา เพื่อพฒันาบุคลากรของประเทศใน

ดา้นต่าง ๆ 
5)  ส่งเสรมิและพฒันามาตรฐานงานทางดา้นบรกิาร 
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6)  สร้างส านึกแก่บุคลากรของประเทศในอันที่จะส่งเสริมงานด้าน
ศลิปะและวฒันธรรม 

7)  ด าเนินงานเพื่อสาธารณะประโยชน์ หรอืร่วมมอืกบัองคก์รการกุศล
อื่น ๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์ 

8)   ไดด้ าเนินการเกีย่วขอ้งกบัการเมอืงแต่ประการใด 
2.1.1.2 ประโยชน์ของการจดัระดบัมาตรฐานโรงแรม 

1)   ส าหรบัอุตสาหกรรมในโรงแรมโดยรวม 
(1)  ยกระดบัมาตรฐานโรงแรมในประเทศไทย โดยเฉพาะมาตรฐาน

ดา้นความปลอดภยั สุขอนามยั สิง่แวดลอ้ม และการบรกิาร 
(2)  มรีะบบมาตรฐานโรงแรมทีส่ามารถอา้งองิและเชื่อถอืได้ 
(3)  เกดิการพฒันาบุคลากรและการศกึษาดา้นโรงแรม 
(4)  ก่อให้เก ิดการพฒันาโรงแรมในประเทศไทย และท าให้

อุตสาหกรรมโรงแรมส าหรบัประเทศไทยเตบิโตอยา่งเขม้แขง็และยัง่ยนื 
(5)  เพิม่ช่องทางการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
(6)  เผยแพร่จติส านึกในการปรบัปรุงมาตรฐานโรงแรมในประเทศ

ไทย ไดอ้ยา่งต่อเนื่อง 
2)  ประโยชน์ส าหรบัโรงแรมทีไ่ดร้บัมาตรฐาน 

(1)  สามารถส่งมอบการบรกิารทีด่แีละมคีุณภาพใหแ้ก่ลกูคา้ 
(2)  เพิม่มลูค่าของสนิคา้และการบรกิาร 
(3)  การบรหิารโรงแรมใหม้ปีระสทิธภิาพ ลดการใชท้รพัยากรต่าง ๆ 

ทีไ่มจ่ าเป็น ท าใหส้ามารถลดการลงทุนทีเ่กนิความจ าเป็น 
(4)  ส่งเสรมิการตลาด การขายของโรงแรมให้สามารถแข่งขนักนั

ด้วยความเป็นธรรม และสอดคล้องกบัสภาพตลาดความต้องการของลูกค้าและสภาพทาง
กายภาพของโรงแรม 

2.1.1.3 ปจัจยัหลกัในการพจิารณาตดัสนิมาตรฐานโรงแรม 
1)  สภาพทางกายภาพ เช่น ทีต่ ัง้ สภาพแวดลอ้ม เป็นตน้ 
2)   การก่อสรา้ง เช่น โครงสร้างทางกายภาพของโรงแรม ระบบใน

โรงแรม การเลอืกใชว้สัดุระบบความปลอดภยั 
3)   สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรบัผู้เข้าพกั และผู้มาใช้บรกิาร เช่น 

ปรมิาณของใชท้ีจ่ดัให ้อุปกรณ์ตกแต่ง เป็นตน้ 
4)   คุณภาพการบรกิารและการรกัษาคุณภาพ เช่น บุคลกิภาพคุณภาพ 

การบรกิาร ความสะอาด สุขอนามยั ชื่อเสยีงโรงแรม เป็นตน้ 
5)   การบ ารงุรกัษาโรงแรม สิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
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2.1.1.4 มาตรฐานโรงแรมไทยระดบั 1 - 5 ดาว 
การจดัแบ่งระดบัของโรงแรมในประเทศไทยจะใช้ระดบัที่มหีน่วยเป็น “ดาว” ซึ่งเริม่

ตัง้แต่ 1 ดาว ไปจนถงึ 5 ดาว โดยพจิารณาจากหลกัเกณฑต่์างๆ ไดแ้ก่ 
1)   มาตรฐานโรงแรมระดบั 1 ดาว 
โรงแรมเน้นการมสีิง่อ านวยความสะดวกพืน้ฐานทัว่ไป อาท ิหอ้งพกัทีม่ ี

ขนาดไม่เลก็กว่า 10 ตารางเมตร พรอ้มเตยีงขนาด 3 ฟุต กระจกแต่งหน้า ถงัขยะ โต๊ะ เก้าอี้ 
ภายในหอ้งน ้ามผีา้เชด็ตวัและกระดาษช าระไวบ้รกิาร 

2)   มาตรฐานโรงแรมระดบั 2 ดาว  
มเีฟอรน์ิเจอรต์กแต่งภายในโรงแรม และสิง่อ านวยความสะดวกทัว่ไป

ไวบ้รกิาร อาท ิหอ้งพกั ทีม่ขีนาดไม่เลก็กว่า 14 ตารางเมตร มตีาแมว โซ่คลอ้งประตู พรอ้ม
เตยีงขนาด 3 ฟุต กระจกแต่งหน้า ถงัขยะ โต๊ะ เก้าอี้ น ้าดื่ม โทรทศัน์ขนาด 14 นิ้วขึน้ไป และ
โทรศพัทต์ดิต่อภายใน หอ้งน ้าแบบชกัโครก มผีา้เชด็ตวัและกระดาษช าระ เป็นตน้ 

3)   มาตรฐานโรงแรมระดบั 3 ดาว 
มสีิง่อ านวยความสะดวกระดบัปานกลาง อาท ิห้องพกัขนาดไม่น้อย

กว่า 18 ตารางเมตร ซึ่งมโีทรทศัน์ขนาด 14 นิ้วขึน้ไปพรอ้มรโีมทคอนโทรล ตู้เสือ้ผ้า ไฟหวั
เตยีง เครื่องเขยีน ภายในห้องน ้ามอ่ีางอาบน ้า ระบบน ้าร้อน-น ้าเยน็ สบู่ หมวกอาบน ้า แก้ว 
ผา้เชด็หน้า ผา้เชด็เทา้ ถุงใส่ผา้อนามยั บรกิารอื่นๆ เช่น บรกิารรมูเซอรว์สิ, บรกิารรา้น Coffee 
Shop, ห้องประชุมและอุปกรณ์ที่จ าเป็น, Business Center, ห้องน ้าส่วนกลาง หรอืห้องน ้า
ส าหรบัผูพ้กิาร เป็นตน้ 

4)   มาตรฐานโรงแรมระดบั 4 ดาว 
มกีารตกแต่งที่สวยงาม พรอ้มดว้ยบรกิารและสิง่อ านวยความสะดวก 

อาท ิห้องพกัมาตรฐานซึ่งกวา้งกว่า 24 ตารางเมตร ภายในมเีตยีงขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ฟุต 
โทรทศัน์ขนาด 20 นิ้วขึน้ไปทีม่รีายการใหช้มมากกว่า 8 ช่องรายการ ตู้เยน็ มนิิบาร์ กาต้มน ้า
รอ้นพรอ้มชา กาแฟ ชุดขดัรองเทา้ ถุงซกัผา้ เสือ้คลุมอาบน ้า รองเทา้แตะ โทรศพัทท์ีส่ามารถ
โทรทางไกล / ต่างประเทศไดโ้ดยตรง หอ้งน ้าทีม่เีครื่องใชค้รบถ้วน อุปกรณ์ในหอ้งน ้าทีเ่พิม่เตมิ
จากระดบั 3 ดาว คอื Foam Bath แชมพู ผา้เชด็มอื Sewing Kit ไดรเ์ป่าผม ปลัก๊ไฟส าหรบัโกน
หนวด มหีอ้งชุดให้บรกิาร 2 แบบ นอกจากนัน้ยงัมหีอ้งอาหาร หอ้งออกก าลงักายทีม่อุีปกรณ์
มากกว่า 5 ชนิด หอ้งอบไอน ้า หอ้งนวด สระว่ายน ้า Business Center หอ้งประชุมใหญ่ และ
หอ้งประชุมยอ่ยอกีไมน้่อยกว่า 2 หอ้ง มรีะบบการตรวจเชค็และอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั 

5)   มาตรฐานโรงแรมระดบั 5 ดาว 
มกีารตกแต่งที่สวยงามทัง้ภายนอกและภายใน เพยีบพรอ้มด้วยสิง่

อ านวยความสะดวก และมกีารให้บรกิารที่สร้างความประทบัใจสูงสุด อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ 
ไดร้บัการดูแลรกัษาใหอ้ยู่ในสภาพด ีห้องพกัมาตรฐานกวา้งกว่า 30 ตารางเมตร พรอ้มเตยีง
สะอาดขนาดไมน้่อยกว่า 4 ฟุต โทรทศัน์ขนาด 20 นิ้วขึน้ไป ซึง่มรีายการใหช้มมากกว่า 12 ช่อง
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รายการ ตู้เยน็ มนิิบาร์ และอุปกรณ์การตดิต่อสื่อสารที่ครบครนั หอ้งน ้าขนาดใหญ่ สุขภณัฑ์
สะอาด สวยงาม เครื่องใช้ครบถ้วน พร้อมเครื่องชัง่น ้าหนัก และโทรศัพท์พ่วงอยู่ภายใน 
นอกจากนัน้ยงัมหีอ้งชุดใหเ้ลอืกใชบ้รกิารถงึ 3 แบบ หอ้งอาหารซึง่ใหบ้รกิารทัง้อาหารไทยและ
อาหารนานาชาต ิหอ้งออกก าลงักายทีม่อุีปกรณ์มากกว่า 7 ชนิด หอ้งอบไอน ้า อ่างน ้าวน หอ้ง
นวด สระว่ายน ้า ห้องประชุมใหญ่ทีม่อุีปกรณ์ครบถ้วน พรอ้มหอ้งประชุมย่อยอกีไม่น้อยกว่า 4 
ห้อง มรีะบบการตรวจเชค็ความปลอดภยัและอุปกรณ์ที่ทนัสมยั (มูลนิธพิฒันามาตรฐานและ
บุคลากรในอุตสาหกรรมบรกิารและการท่องเทีย่ว, 2552) 
 
ตาราง 2.1  ตารางแสดงมาตรฐานสิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัการจดัมาตรฐาน 
       โรงแรมไทย 
 

ระดบั 
ความสะอาด/
ความปลอดภยั 

ขนาด
ห้องพกั 

เตียงเด่ียว 
อปุกรณ์เสริม
ห้องนอน 

อปุกรณ์เสริมห้องน ้า การบริการเสริม 

1 ดาว 
 

- ≥ 10 ตร.ม. 3 ฟุต - - - 

2 ดาว 
 

ตาแมว, โซ่คลอ้ง
ประต ู

≥ 14 ตร.ม. 3 ฟุต 
น ้าดืม่, ทวี,ี 

โทรศพัทภ์ายใน 
- - 

3 ดาว 
 
 

ตาแมว, โซ่คลอ้ง
ประต ู

≥ 18 ตร.ม. 3 ฟุต 

น ้าดืม่, ทวี,ี 
โทรศพัทภ์ายใน, ตู้
เสือ้ผา้, ไฟหวัเตยีง, 
เครือ่งเขยีน, มนิิ

บาร ์

อ่างอาบน ้า, ระบบน ้า
รอ้น-เยน็, สบู่เหลว, แกว้, 
ผา้เชด็หน้า, ผา้เชด็เทา้, 

ถุงใส่ผา้อนามยั 

- 

4 ดาว 
 
 

ตาแมว, โซ่คลอ้ง
ประตู, 

กระบวนการ
ตรวจเชค็และ
รกัษาความ
ปลอดภยั 

≥ 24 ตร.ม. 3.5 ฟุต 

น ้าดืม่, ทวี,ี 
โทรศพัท,์ ตูเ้สือ้ผา้, 
ไฟหวัเตยีง, เครือ่ง
เขยีน, ถุงส่งผา้ซกั, 
เสือ้คลุมอาบน ้า, 

รองเทา้แตะ, ชุดขดั
รองเทา้, มนิิบาร,์ 
ตูเ้ยน็, กาตม้น ้า 

อ่างอาบน ้า, ระบบน ้า
รอ้น-เยน็, สบู่เหลว, แกว้, 
ผา้เชด็หน้า, ผา้เชด็เทา้, 
ถุงใส่ผา้อนามยั, ชุดเยบ็
ผา้, ไดรเ์ปา่ผม, เตา้รบัที่

โกนหนวดไฟฟ้า 

หอ้งอาหาร, ฟิต
เนส, สระว่ายน ้า 

5 ดาว 

 
 

ตาแมว, โซ่คลอ้ง
ประตู, 

กระบวนการ
ตรวจเชค็และ
รกัษาความ
ปลอดภยั 

≥ 30 ตร.ม. 4 ฟุต 

น ้าดืม่, ทวี,ี 
โทรศพัท,์ ตูเ้สือ้ผา้, 
ไฟหวัเตยีง, เครือ่ง
เขยีน, ถุงส่งผา้ซกั, 
เสือ้คลุมอาบน ้า, 

รองเทา้แตะ, ชุดขดั
รองเทา้, มนิิบาร,์ 
ตูเ้ยน็, กาตม้น ้า 

อ่างอาบน ้า, ระบบน ้า
รอ้น-เยน็, สบู่เหลว, แกว้, 
ผา้เชด็หน้า, ผา้เชด็เทา้, 
ถุงใส่ผา้อนามยั, ชุดเยบ็
ผา้, ไดรเ์ปา่ผม, เตา้รบัที่
โกนหนวดไฟฟ้า, เครือ่ง
ชัง่น ้าหนกั, ทวี,ี โทรศพัท ์

หอ้งอาหาร
นานาชาต,ิ ฟิต
เนส, สระว่ายน ้า 

 
แหล่งท่ีมา:  มลูนิธพิฒันามาตรฐานและบุคลากรในอุตสาหกรรมบรกิารและการท่องเทีย่ว, 2552. 
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โรงเรยีนพลาธกิาร กรมพลาธกิารทหารเรอื (2550) ไดอ้ธบิายเกี่ยวกบัการให ้“ดาว” 
ของโรงแรม ซึง่รเิริม่โดยสมาคมยานยนต์ AA  (Automobile Association) ในประเทศองักฤษ
ว่า ประเทศองักฤษ มหีน่วยงานหลายแห่งทีท่ าการจดักลุ่มโรงแรมและรา้นอาหาร แลว้ก าหนด 
“ดาว” หรอืเครื่องหมายรบัรองคุณภาพ เพื่อเป็นแนวทางส าหรบัผูเ้ดนิทางหรอืนักท่องเทีย่ว ได้
เลอืกใชบ้รกิาร ตามแบบทีต่นตอ้งการ การจดักลุ่มโรงแรมอยา่งในกรณี AA นัน้ นอกจากจะบอก
ให้รู้ว่าเป็นโรงแรมกลุ่มไหนแล้วยงัถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายรบัรองคุณภาพของโรงแรมแต่ละ
กลุ่มดว้ย โดยวธิใีหด้าว แต่ละกลุ่มมลีกัษณะแตกต่างกนัดงันี้ 
 กลุ่มดาวเดยีว  หมายถงึ โรงแรมซึง่มขีนาดเลก็ ที่มสีิง่อ านวยความสะดวกและ
เฟอรน์ิเจอรแ์บบง่ายๆ และพอใชไ้ด้ หอ้งพกัทุกหอ้งมนี ้ารอ้นและน ้าเยน็ มหีอ้งอาบน ้าและหอ้ง
สว้มพอเพยีง ซึง่อาจเป็นแบบส่วนตวัหรอืใชง้านร่วมกนั อาจมหีรอืไม่มบีรกิารดา้นอาหารและ
เครื่องดื่มส าหรบัผู้พกั โรงแรมกลุ่มนี้จะมบีรรยากาศเป็นกนัเอง และส่วนมากเจา้ของโรงแรมจะ
เป็นผูด้แูลบรหิารงานเอง 
 กลุ่มสองดาว  ไดแ้ก่ โรงแรมทีม่มีาตรฐานด้านห้องพกัสูงกว่ากลุ่มดาวเดยีวมี
หอ้งพกัทีม่หีอ้งอาบน ้าในตวั ในหอ้งพกัอาจมโีทรศพัทแ์ละมโีทรทศัน์ใหด้ว้ย มอีาหารใหเ้ลอืก
มากอยา่งกว่า  
 กลุ่มสามดาว  ไดแ้ก่ โรงแรมทีต่กแต่งด ี หอ้งพกักวา้งขึน้และมสีิง่อ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ มากขึน้ ส่วนใหญ่จะมหีอ้งน ้าในตวัโดยมอ่ีางอาบน ้าดว้ย มบีรกิารดา้น
อาหารครบเครือ่งขึน้ โดยเฉพาะส าหรบัมือ้เทีย่งและในวนัสุดสปัดาห ์
 กลุ่มสีด่าว  โดยทัว่ไปจะเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ทีต่กแต่งดเีป็นพเิศษ มี
มาตรฐานสงูในดา้นบรกิารและความสะดวกสบาย อาจมหีอ้งอาหารมากกว่า 1 หอ้ง 
 กลุ่มหา้ดาว  โรงแรมขนาดใหญ่ประเภทหร ูซึง่มมีาตรฐานสากลระดบั 
สงูสุดในทุกดา้น ทัง้หอ้งพกั อาหาร และสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ 
 

2.1.2  สมาคมโรงแรมไทย 
สมาคมโรงแรมไทยก่อตัง้ขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2506 โดยคณะผู้บรหิารโรงแรมและ เจา้ของ

โรงแรมได้ร่วมกนัขออนุญาตจดัตัง้ขึน้โดยในขณะนัน้เรยีกว่า “สมาคมโรงแรมเพื่อนักทศันาจร
แห่งประเทศไทย” 

สมาคมโรงแรมไทย เป็นองค์กรทีส่่งเสรมิการประกอบธุรกจิโรงแรม สรา้งความสามคัคี
ระหว่างสมาชกิ แลกเปลีย่นความรูค้วามคดิเหน็เชงิวชิาการซึง่กนัและกนั คุม้ครองส่งเสรมิและ
รกัษาผลประโยชน์รว่มกนั ประสานงานกบัภาครฐัและภาคเอกชนในการอ านวยประโยชน์เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน สมาคมมีนโยบายในการดาเนินงานบริหารสมาคมโดยร่วม
ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ในการส่งเสรมิและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
บรหิารตลอดจนการพฒันาบุคลากรใหม้คีุณภาพ และมมีาตรฐานมากยิง่ขึน้ (สมาคมโรงแรมไทย, 
2549) 
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2.1.2.1 วตัถุประสงคข์องสมาคม 
1)   ส่งเสรมิการประกอบวสิาหกจิประเภททีเ่กีย่วกบั ธุรกจิโรงแรม และ

อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
2)   ส่งเสรมิและสร้างความร่วมมอือนัดรีะหว่างสมาชิกทัง้หลายของ

สมาคม 
3)   สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขดัข้องต่างๆ 

รวมทัง้เจรจาท าความตกลงกบับุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกนัในการประกอบวสิาหกิจ
ของสมาชกิ 

4)   ประสานความสามคัค ีและแลกเปลีย่นความรู ้ความคดิเหน็ ซึง่กนั
และกนัในทางวชิาการ ตลอดจนขา่วสารต่างๆเกีย่วกบั ธุรกจิโรงแรมและอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 

5)   คุม้ครอง ส่งเสรมิ และรกัษาผลประโยชน์รว่มกนั 
6)   รว่มมอืและประสานงานกบัภาครฐัและเอกชน เช่น องคก์ร สมาคม  

บริษัท คณะบุคคล หรอืบุคคลใดๆ ในเมื่อสมาคมเห็นว่าการร่วมมอื ดังกล่าวเพื่อเป็นการ
ช่วยเหลอื หรอือ านวยความสะดวก ในการบรรลุวตัถุประสงคข์องสมาคม 

7)   เผยแพร่และประชาสมัพนัธก์จิกรรมของสมาคม ตลอดจนข่าวสาร
อนัเกีย่วกบั ธุรกจิโรงแรมและอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 

8)   ด าเนินการส่งเสรมิการจดัใหม้กีารอบรมสมัมนาในงานดา้นวชิาการ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิโรงแรมและอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 

9)   ด าเนินการทางธุรกจิเพื่อเสรมิสรา้งหรอืเพิม่พูนผลประโยชน์ใหแ้ก่
สมาชกิ 

10)  ชี้แจงและเสนอแนะให้ร ัฐบาลได้เข้าใจ และช่วยแก้ไขปญัหา
ตลอดจนอุปสรรคต่างๆ อนัมต่ีอธุรกจิโรงแรมและอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 

11)   ร่วมมือกับรฐับาลในการส่งเสริมการท าธุรกิจโรงแรมให้อยู่ใน
มาตรฐานทีด่ ีและสอดคลอ้งกบันโยบายของทางราชการ 

12)   ท าความตกลงหรอืวางระเบียงให้สมาชิกปฏิบตัิหรอืงดเว้นการ
ปฏบิตัเิพื่อใหก้ารประกอบวสิาหกจิของสมาชกิ ไดด้ าเนินการไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 

13)   ประนีประนอมข้อพพิาทระหว่างสมาชกิ หรอืระหว่างสมาชกิกบั
บุคคลภายนอกในการประกอบวสิาหกจิ 

14)   จดัใหม้กีารส่งเสรมิการขายทัง้ในและนอกประเทศ 
15) ร่วมกระท ากจิการ หรอืบรจิาคเพื่อการกุศล เพื่อสาธารณประโยชน์ 

หรอืเพื่อความมัน่คงของชาต ิ(สมาคมโรงแรมไทย, 2549) 
2.1.2.2 คุณสมบตัขิองสมาชกิ 

1)  สมาชกิสามญั ไดแ้ก่ นิตบิุคคลธรรมดาที่ไดร้บัใบอนุญาตประกอบ
ธุรกจิโรงแรม และมมีาตรฐานครบถ้วนตามที่ คณะกรรมการสมาคมโรงแรมไทยก าหนด ทัง้นี้
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จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการสมาคม ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของ
กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุม 

2)  สมาชิกวิสามญั ได้แก่ นิติบุคคลหรอืบุคคลธรรมดา ที่ประกอบ
กจิการโรงแรมโดยเปิดเผย มมีาตรฐานตามทีค่ณะกรรมการสมาคมโรงแรมไทยก าหนด แต่ไม่มี
คุณสมบตัิครบถ้วนที่จะเป็นสมาคมโรงแรมไทยก าหนด แต่ไม่มคีุณสมบตัิครบถ้วนที่จะเป็น
สมาชกิสามญัหรอืโรงแรมที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และมใีบอนุญาตก่อสร้างโรงแรม ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ทัง้นี้จะต้องไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการสมาคม ด้วยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่า 4 ใน 5 ของกรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุม 

3)  สมาชกิสมทบ ไดแ้ก่ นิตบิุคคลหรอืบุคคลธรรมดา ทีป่ระกอบกจิการ
ที่มสี่วนส่งเสรมิเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ยกเว้น ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ทัง้นี้จะต้อง
ได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการสมาคม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของ
กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุม 

4)  สมาชกิกติตมิศกัดิ ์ได้แก่ นิตบุิคคลหรอืบุคคลธรรมดา ที่มอุีปการ
คุณแก่สมาคมซึ่งคณะกรรมการของสมาคมมมีติให้เชญิเป็นสมาชกิกิตติมศกัดิ ์และบุคคลนัน้
ตอบรบัค าเชญิ (สมาคมโรงแรมไทย, 2549) 

2.1.2.3 สทิธปิระโยชน์ทีส่มาชกิไดร้บั 
1)  ประโยชน์ในลกัษณะทัว่ไป 

(1) รบัทราบขอ้มลูข่าวสารต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิโรงแรมและ
ท่องเที่ยวจากสมาคมโรงแรมไทยในรูปแบบของหนังอเีมล์ หรอื หนังสอืเวยีน วารสารข่าวสาร
ของสมาคมฯ ประจ าเดอืน (THA NEWS) และจากหน่วยงานภาครฐัและเอกชนทีเ่กี่ยวขอ้ง อาท ิ
กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) ส านักงานส่งเสรมิการ
ลงทุน (BOI) สมาพนัธ์สมาคมท่องเที่ยวไทย (FETTA) และสมาคมไทยธุรกจิการท่องเที่ยว 
(ATTA) เป็นตน้  

(2)  รบัทราบข่าวสารของสมาคมฯ ข้อมูลโรงแรมสมาชกิ  และ
ตดิต่อสมาคมโรงแรมไทยไดโ้ดยตรงผ่านระบบ Internet ทาง www.thaihotels.org และ E-Mail 
info@thaihotels.org  

(3)  ได้รบัเชิญเข้าร่วมการประชุมสามญัประจ าปีของสมาคมฯ 
เพื่อรบัฟงัรายงานสรปุการด าเนินงานของสมาคมฯ และร่วมเสนอความคดิเหน็และขอ้ชีแ้นะเพื่อ
พฒันากจิการของสมาคมฯ ต่อไป  

(4)  ได้รบัเชญิเข้าร่วมการประชุมสมาชกิของสมาคมฯ ซึ่งจดัขึ้น
ทุกๆ 2 เดอืน เพื่อรบัทราบกจิกรรมต่างๆ ทีส่มาคมฯ ก าลงัด าเนินการอนัเป็นประโยชน์โดยตรง
ต่อสมาชกิ และมสีทิธเิสนอความคดิเหน็หรอืขอ้รอ้งเรยีนต่างๆ ต่อคณะกรรมการสมาคมฯ อกี
ทัง้ร่วมรับฟงัการบรรยายพิเศษในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวจาก
ผูท้รงคุณวุฒ ิ 

http://www.thaihotels.org/tha/www.thaihotels.org
mailto:info@thaihotels.org
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(5)  ได้รบัเชญิเขา้ร่วมการประชุมสมาชกิของสมาคมโรงแรมไทย 
กบัสมาคมไทยธุรกจิการท่องเทีย่วที่จดัขึน้ปีละ 1 ครัง้ เพื่อรบัฟงัสถานการณ์การท่องเทีย่วใน
ปจัจบุนัและการคาดการณ์ในอนาคต  

2)  ประโยชน์ในลกัษณะทีเ่ป็นทางการ 
(1)  ได้รบัความช่วยเหลอืในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบักิจการอนัอยู่ใน

วตัถุประสงคข์องสมาคมฯ จากสมาคมฯ เท่าทีจ่ะอ านวยได ้ 
(2)  มสีทิธเิสนอความคดิเห็นหรอืให้ค าแนะน าต่อสมาคมฯ หรอื

คณะกรรมการของสมาคมฯ ในเรื่องใดๆ อนัอยู่ในวตัถุประสงคข์องสมาคมฯ เพื่อน ามาซึง่ความ
เจรญิรุง่เรอืงของสมาคมฯ  

(3)  มสีทิธเิสนอและผลกัดนักฎหมายหรอืระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกบั
อุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเทีย่วผ่านสมาคมโรงแรมไทย เพื่อเขา้สู่การด าเนินการระดบั
นโยบายของทางราชการเพื่อปกป้องผลประโยชน์ใหแ้ก่สมาชกิ  

(4)  สามารถเข้าร่วมโครงการจดัอนัดบัมาตรฐานโรงแรม (Hotel 
Rating System) จดัท าโดยมลูนิธมิาตรฐานโรงแรมไทย (Hotel Standard Foundation) ซึง่เป็น
โครงการ ทีไ่ดร้บัการสนับสนุนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา ในอตัราพเิศษ (Hotel Rating 
System)  

3)  ประโยชน์ทางการตลาด 
(1)  สมาคมฯ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและรูปภาพของสมาชิก

และจดัพมิพเ์ป็นหนังสอื “Thailand Official Hotel Directory” เป็นประจ าทุกปีเพื่อเป็นขอ้มลู
ดา้นที่พกัและเดนิทางใหแ้ก่ผู้สนใจทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ  และด าเนินการจดัมอบให้
หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ  

(2)  สมาชกิสามญัและวิสามญัสามารถขายห้องพกัโดยผ่านทาง
เคาน์เตอรร์บัจองหอ้งพกัของสมาคมโรงแรมไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมภิูเกต็ เชยีงใหม ่
และทัว่ประเทศในอนาคต  

(3)  ศูนย์ร ับจองห้องพักและให้ข้อมูลข่าวสารด้านที่พักและ
ท่องเทีย่วทางโทรศพัท์ (Hotel Hotline) หมายเลข 1552, ผ่านระบบ Internet ทาง Website: 
www.thaihotels.org  และ E-Mail Address: booking@thaihotels.org  

(4)  ร่วมงานขายประเภท TRADE SHOW และ ROAD SHOW 
ทัง้ในระดบัประเทศและนานาชาต ิโดยสมาคมโรงแรมไทยด าเนินงานร่วมกบัองคก์รท่องเทีย่วทัง้
จากภาครฐัและภาคเอกชน  

4)  ประโยชน์ทางการฝึกอบรม 
ศูนย์พฒันาและฝึกอบรม มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทยจดัอบรมและ

สมัมนาในหวัขอ้ต่างๆ เพื่อพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพของบุคลากรในองคก์รในอุตสาหกรรม

http://www.thaihotels.org/
mailto:booking@thaihotels.org
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โรงแรมและการท่องเทีย่ว ซึง่จดัขึน้ในทุกภมูภิาคทัว่ประเทศ โดยไดร้บัการสนับสนุนจากภาครฐั
และเอกชน (สมาคมโรงแรมไทย, 2549) 
 
 2.2  การปฏิบติังานและต าแหน่งงานในแผนกครวัโรงแรม 
  
 กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม ไดใ้ห้นิยามของอาชพีพ่อครวั
หรอืผู้ปรุงอาหารไว้ว่า เป็นผู้ที่ท าหน้าที่เตรยีมและปรุงอาหารเพื่อการบรโิภคและบรกิารใน
โรงแรม ภตัตาคาร รถเสบียงของรถไฟ ห้องอาหารในเรอื สโมสร หรอืสถานประกอบการ 
รวมถึงบ้านพกัส่วนบุคคล ซึ่งพ่อครวัอาจเชี่ยวชาญในการท าอาหารประเภทใดประเภทหนึ่ง
โดยเฉพาะ และต้องสามารถตรวจสอบคุณภาพอาหารที่ปรุงส าเรจ็ รวมทัง้ประสานงานในครวั
และปฏบิตังิานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง (กรมการจดัหางาน, 2556) 
 ผู้ที่ประกอบอาชพีนี้  อาจเรยีกตวัเองว่า พ่อครวั แม่ครวั กุ๊ก หรอืเชฟก็ได้ ซึ่งจากนิยาม
อาชพี (กรมการจดัหางาน, 2556) กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม ได้
ระบุลกัษณะงานทีผู่ท้ ีป่ระกอบอาชพีนี้ต้องมทีกัษะและความสามารถพืน้ฐาน คอืต้องมคีวามรูใ้น
การท าอาหารไทย อาหารยุโรป หรอือาหารจนีรวมทัง้การท าของหวาน ซึง่อาจมคีวามสามารถ
เฉพาะดา้นใดดา้นหน่ึงและต้องมคีวามรูค้วามสามารถโดยหลกัๆ ดงันี้ 

1)  วางแผนออกรายการอาหารต่อมือ้หรอืรายวนั หรอืก าหนดเมนู 
2)  ก าหนดรายการวตัถุดบิ เครื่องปรุง ซึ่งอาจจะต้องพจิารณาให้เหมาะสมกบั

ฤดกูาลส าหรบัเครือ่งปรงุบางประเภทเช่น ผกัสด ปลา เนื้อสตัว ์ผลไม ้
3)  จดัท างบประมาณค่าใช้จ่ายตามรายการอาหารทีก่ าหนด และจดัซื้อหรอืสัง่ซื้อ

รายการวตัถุดบิ วสัดุอุปกรณ์ประกอบอาหาร เครื่องปรุงอาหารและจดัเกบ็อาหารแต่ละประเภทให้
เหมาะสม 

4)  จดัเตรยีมส่วนประกอบอาหาร เพื่อพร้อมปรุง เช่น หัน่เนื้อสตัว์ หัน่ผกั 
เตรยีมเครื่องปรุงรส 

5)  ถ้าประกอบอาหารไทยต้องปรุงรสและปรุงอาหารไทยด้วยกรรมวธิแีตกต่าง
กนัไป เช่น แกงจดื แกงเผด็ ต้มย า ผดัต้ม ย่าง อบ ป้ิง นึ่ง ทอด เจยีว ตุ๋น น ้าพรกิ หลน ย า ปรุง
อาหารตาม ใบสัง่ปรงุอาหารเป็นชุด หรอืปรงุอาหารจานเดยีว 

6)  ในการท าของหวานอาจเป็นผลไม ้ซึง่ต้องจดัและปอกผลไม ้ชมิรสของหวาน
หรอืขนม และจดัแต่งใหส้วยงาม 

7)  ใหค้ าแนะน าผูช้่วยปรุงอาหาร ควบคุมปรมิาณ และควบคุมการลา้งจานและ
สิง่ทีใ่ชบ้รโิภคอื่นๆ 

8)  คดัเลอืกคนงาน และฝึกอบรมพนกังานใหม ่
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9)  อาจจดัเกบ็ขอ้มลูคุณค่าอาหารทางโภชนาการของแต่ละชนิด และขอ้มลูฤดูกาล
ของอาหาร  และผลไมส้ด  ไวเ้ป็นหมวดหมู ่เพื่อสะดวกต่อการจดัหาและการเก็บถนอม 
 ในส่วนของผู้ทีป่ระกอบอาชพีพ่อครวั แม่ครวั กุ๊ก หรอืเชฟ ซึง่ปฏบิตังิานอยู่ในโรงแรม
ในประเทศไทยส่วนใหญ่ จะใช้การจัดสรรต าแหน่งภายในแผนกเพื่อความสะดวกในการ
บรหิารงานและการบงัคบับญัชา ซึง่เอกสารรา่งมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาต ิพ.ศ. 2553 ไดใ้ห้
ความหมายและหน้าที่ความรบัผดิชอบของพนักงานปรุงอาหารในแต่ละระดบัของแผนกครวั
โรงแรมซึ่งสามารถแบ่งระดบัการปฏบิตังิานออกเป็น 7 ระดบั โดยเรยีงล าดบัจากระดบัล่างสุด
ของสายการบงัคบับญัชาไวด้งันี้ (คณะกรรมการส่งเสรมิพฒันาฝีมอืแรงงาน, 2553) 
 ระดบั 1: คอมมสิส ์ 3 (Commis 3) หมายถงึ ผูฝึ้กหดังานครวั โดยมหีน้าทีเ่ป็นผูช้่วย
ทัว่ไปในครวั มภีาระงานหลกัทีเ่กี่ยวขอ้งกบั การเตรยีมเครื่องมอื อุปกรณ์ ครุภณัฑใ์นงานครวั 
การวตัถุดบิประเภทต่างๆ ทัง้ ผกั เนื้อสตัว ์อาหารแหง้ และเครื่องปรุงรส โดยปฏบิตังิานภายใต้
การควบคุม และรบัคาสัง่จากผูบ้งัคบับญัชา  
 ระดบั 2: คอมมสิส ์ 2 (Commis 2) หมายถงึ ผูท้ีป่ฏบิตังิานสูงกว่าระดบัขัน้ฝึกหดั มี
หน้าทีเ่ป็นผูช้่วยทัว่ไปในครวั มภีาระงานประจาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเตรยีมการประกอบอาหารขัน้
พืน้ฐาน และการประกอบอาหารอยา่งงา่ย  
 ระดบั 3: คอมมสิส ์ 1 (Commis 1) หมายถงึ ผูท้ีป่ระกอบอาหารไทยส่วนใหญ่ในครวั
ไทย และสามารถจดัตกแต่งอาหารอย่างง่ายได้ เว้นแต่กลุ่มอาหารไทยที่มขี ัน้ตอนซบัซ้อน 
ประณีต และมหีน้าที่ในการถ่ายทอดทกัษะการท าอาหารให้กับผู้ใต้บงัคบับญัชาโดยเป็น
แบบอยา่งในการปฏบิตังิานครวัทีด่ ี
 ระดบั 4 : เดมีเ่ชฟ (Demi Chef) หมายถงึ ผูป้ระกอบอาหารไทยทุกประเภทในครวัไทย 
โดยเฉพาะกลุ่มอาหารทีต่้องใชค้วามเชีย่วชาญ ช านาญการเป็นพเิศษ รวมถงึสามารถถ่ายทอด
ทกัษะเทคนิคในการประกอบอาหารไทยใหก้บัผูใ้ต้บงัคบับญัชาไดอ้ย่างถูกต้อง สามารถควบคุม
จดัการระบบงานในแผนกโดยเฉพาะเรือ่งการควบคุม ตน้ทุนและการใชว้ตัถุดบิในแผนก 
 ระดบั 5: เชฟเดอรป์าต ี(Chef de Partie) หมายถงึ ผูบ้รหิารงานในแผนก ทัง้เรื่องการ
บรหิารงาน บรหิารบุคลากร วตัถุดบิ อุปกรณ์ สถานที ่ เพื่อใหไ้ดผ้ลการผลติทีด่มีคีุณภาพใน
ตน้ทุนทีต่ ่าทีสุ่ด รวมถงึการใชว้ตัถุดบิใหม่ๆ หรอืพฒันาต ารบัอาหารใหม่ๆ ตามฤดูกาล โดยน า
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้พื่อการสื่อสาร  
 ระดบั 6: ซูเชฟ (Sous Chef) หมายถงึ ผูบ้รหิารงานในทุกแผนกครวัไทย ทัง้เรื่องการ
บรหิารงาน บรหิารบุคลากร วตัถุดบิ อุปกรณ์ สถานที ่อย่างมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลสูงสุด 
ในการท างาน รวมทัง้การแกป้ญัหา และการตดัสนิปญัหาทีเ่กดิขึน้ในครวัได ้ 
 ระดบั 7: เอก็เซคควิทฟีเชฟ (Executive Chef) หมายถงึ ผูบ้รหิารงานครวัไทย ทีส่ามารถ
บรหิารจดัการองคก์รไปสู่ความส าเรจ็ โดยใชท้ัง้ศาสตรแ์ละศลิปะของการบรหิาร มภีาวะผูน้ า 
สามารถควบคุมและจดัการทรพัยากรทัง้ทางดา้นการเงนิ ทรพัยากรมนุษย ์การปฏบิตังิาน โดย
ใชคุ้ณธรรมจรยิธรรม ความปลอดภยัในการผลติ และการบรกิารเชงิพาณชิย ์
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 จากแนวคดิทางดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์นแผนกครวัของโรงแรมทีก่ล่าวมาแลว้
นัน้ สามารถจดัแบ่งต าแหน่งงานภายในแผนกในรูปแบบของแผนผงัองค์กรแผนกครวัโรงแรม
โดยทัว่ไปได ้ดงัภาพที ่2.1 
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Commis 3 

Commis 1 

Commis 2 

Commis 3 

Commis 1 

Commis 2 

Commis 3 

Executive Chef 
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Chef de Partie 

(European Line) 
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(Cold Kitchen) 
Pastry Chef 

Butchery 
(Meat) 

Chief Steward Banquet Chef 

Commis 1 

Commis 2 

Commis 3 

Pastry 
Cook 

Steward 

Secretary 

ภาพท่ี 2.1  ตวัอยา่งแผนผงัองคก์รแผนกครวัโดยทัว่ไปของโรงแรมในประเทศไทย 
แหล่งท่ีมา:  โรงเรยีนพลาธกิาร กรมพลาธกิารทหารเรอื, 2550. 
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 ในประเทศไทย หน่วยงานที่ให้การรบัรองระดับความสามารถในการปฏิบตัิงานคือ
ส านักงานรบัรองมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติและส านักงานพฒันาและทดสอบฝีมอืแรงงาน 
โดยจะด าเนินการจดัการทดสอบผูป้ระกอบอาหารเพื่อใหก้ารรบัรองมาตรฐานการปฏบิตังิานครวั
แก่ผู้เข้ารบัการสอบ ซึ่งผู้ประกอบอาหารแต่ละระดบั จะมสีาระในการทดสอบที่แตกต่างกัน 
(คณะกรรมการส่งเสรมิพฒันาฝีมอืแรงงาน, 2553) ดงันี้ 
 มาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติ ระดบั 1: คอมมสิส์ 3 (Commis 3) ประกอบดว้ย
รายการความสามารถการใชเ้ครื่องมอื อุปกรณ์ ส าหรบัการประกอบอาหาร, การเตรยีมวตัถุดบิ
ส าหรบัประกอบอาหาร, สุขาภบิาลอาหาร, การสื่อสารภาษาองักฤษ 1  
 มาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาต ิระดบั 2: คอมมสิส ์2 (Commis 2) ประกอบดว้ย, การ
หุงขา้ว, อาหารคาว 1, การท าน้าตม้กระดกู และน ้าตม้ผกั, การสื่อสารภาษาองักฤษ 2 
 มาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติ ระดบั 3: คอมมสิส์ 1 (Commis 1) ประกอบดว้ย
รายการความสามารถดา้นขนมไทย 1, อาหารคาว 2, การตกแต่งอาหาร, การถ่ายทอดความรู้, 
การสื่อสารภาษาองักฤษ 3 
 มาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติ ระดบั 4: เดมีเ่ชฟ (Demi Chef) ประกอบดว้ยรายการ
ความสามารถประเภท, อาหารไทย 3, การท าเครื่องปรุงรสและอาหารกึ่งส าเรจ็รปู, การวางแผน
การใชว้ตัถุดบิ, การสื่อสารภาษาองักฤษ 4 
 มาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติ ระดบั 5: เชฟเดอรป์าต ี(Chef de Partie) ประกอบดว้ย
รายการความสามารถใน, การพฒันาต ารบัอาหาร, การบรหิารงานในแผนก, การติดต่อ
ประสานงานและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ, การสื่อสารภาษาองักฤษ 5  
 มาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาต ิระดบั 6: ซเูชฟ (Sous Chef) ประกอบดว้ยวามสามารถ
ดา้นการบรหิารแผนก, การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ, การสื่อสารภาษาองักฤษ 6 
 มาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติ ระดบั 7: เอ็กเซอรค์ูทฟีเชฟ (Executive Chef) 
ประกอบด้วยรายการความสามารถด้านการบรหิารจดัการและภาวะผู้น า, การจดัการด้าน
การเงนิ, การพฒันาทรพัยากรมนุษย์, การสื่อสารในระดบัการบรหิารงาน, การควบคุมความ
ปลอดภยัในอาหารและการปฏบิตังิาน, การจดัการดา้นการผลติและบรกิารเชงิพานิช 
 ในส่วนของลกัษณะการจ้างงานและสภาพการท างานในสายอาชพีการครวัของธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทย ผูป้ฏบิตังิานในสายอาชพีนี้จะได้รบัค่าตอบแทนเป็นเงนิเดอืนในอตัราที่
แตกต่างกนัไปตามขนาดและรายไดข้องโรงแรม  และทกัษะหรอืและประสบการณ์ของผูป้ระกอบ
อาหาร 
 กรมการจดัหางาน (2556) ได้เผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของหน่วยงานว่าในการจา้งงานอาจ
เริม่จากการเป็นผู้ช่วยผู้ประกอบอาหาร และมปีระสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี โดยห้องอาหาร
ของโรงแรมขนาดกลาง ทีม่โีต๊ะอาหารประมาณ 20 โต๊ะทีบ่รกิารอาหารเชา้ อาหารกลางวนัและ
อาหารเยน็ พนักงานประกอบอาหารจะได้เงนิเดอืนประมาณ 10,000-15,000 บาท  
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ส่วนห้องอาหารหรอืภตัตาคารในโรงแรมขนาดใหญ่  จะมผีู้ประกอบอาหารหลายคน  แบ่งตาม
หน้าที่และความถนัด แต่ละคนอาจจะได้เงนิเดือนคนละประมาณ 15,000–20,000 บาท 
ผูป้ฏบิตังิานอาชพีนี้ไม่มชีัว่โมงท างานทีแ่น่นอน อาจมเีวลาพกับา้งในช่วงทีปิ่ดการบรกิาร และเริม่
ท างานเมื่อเปิดให้บรกิาร แต่ผู้ประกอบอาหารก็จะต้องใช้เวลาช่วงใดช่วงหนึ่งในการซื้อและ
จดัเตรยีมเครื่องประกอบอาหารและเครื่องปรุง 

คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูป้ระกอบอาชพีในแผนกครวั (กรมการจดัหางาน, 2556) 
1)  ต้องมคีวามรูแ้ละความสามารถในการประกอบอาหาร เฉพาะอย่างใดอย่าง

หนึ่ง หรอืหลายอยา่งเช่น อาหารไทย อาหารยโุรป อาหารจนี การท าขนมหรอืของหวาน 
2)  มใีจรกัการท าอาหารและการบรกิาร 
3)  มคีวามอดทน สามารถท างานภายใต้สภาวะความกดดนัตามความต้องการ

ของลกูคา้  
4)  รา่งกาย สุขภาพแขง็แรง  
5)  เป็นคนใจกว้าง สามารถยอมรบัค าตชิมจากลูกค้าได้พยายามเสาะแสวงหา

ความรู ้และประสบการณ์ ใหม้ากขึน้  
6)  เป็นคนมไีหวพรบิในการแกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้า  
7)  ซื่อสตัย ์ขยนั และรกัความสะอาด 

 
2.3  แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารทรพัยากรมนุษยใ์นธรุกิจโรงแรม 
 

โรงเรยีนพลาธกิาร กรมพลาธกิารทหารเรอื (2550) ไดอ้ธบิายลกัษณะโดยทัว่ไปของ
ทรพัยากรมนุษยใ์นธุรกจิโรงแรมว่า งานโรงแรมมลีกัษณะทีต่้องท างานกนัเป็นทมี เพราะงานแต่
ละแผนกแต่ละหน่วยต้องสมัพนัธก์นั ตวัอย่างเช่น หวัหน้าแผนกครวัหรอืหวัหน้าพ่อครวั (Head 
Chef หรอื Executive Chef) เป็นผูต้ดัสนิใจว่าจะออกแบบเมนูอาหาร คดิต้นทุน และคาดการณ์
การสัง่อาหารสดมาส ารองไวใ้นปรมิาณทีเ่หมาะสม ในขณะทีง่านดา้นการควบคุมคุณภาพการ
ปรุงอาหาร จะเป็นหน้าทีข่องผูช้่วยหรอืรองหวัหน้าพ่อครวั (Deputy Chef หรอื Sous Chef) 
ร่วมกบัพ่อครวัและแม่ครวัฝ่ายต่างๆ ซึ่งจะเป็นผู้ปฏบิตังิานจะเป็นคนลงมอืท า ถ้าจะให้งาน
ประกอบอาหารด าเนินไปด้วยดแีล้ว พนักงานในแผนกครวัที่กล่าวมาขา้งต้นทัง้หมดจะต้อง
สามารถท างานสอดคลอ้งไปในทศิทางเดยีวกนั โดยเรยีนรูว้ธิอีอกและรบัค าสัง่ ตลอดจนใหเ้กดิ
ความรูส้กึว่าทุกคนมเีป้าหมายของการท างานไปในแนวทางเดยีวกนั ขอ้เทจ็จรงิประการหนึ่งก็
คอื ไมม่แีผนกใดเลยในโรงแรมทีจ่ะสามารถใหบ้รกิารแก่ลูกคา้เสรจ็สิน้สมบูรณ์ภายในแผนกของ
ตนไดเ้พยีงแผนกเดยีว อย่างเช่น แผนกครวัจะต้องประสานงานอย่างใกลช้ดิกบัแผนกบรกิาร
หอ้งอาหารและเครื่องดื่มหรอืแผนกจดัเลีย้ง แผนกต้อนรบักต็้องประสานงานกบัเจา้หน้าทีข่อง
แผนกแมบ่า้นในการเชค็อนิและเชค็เอาท ์เป็นตน้ 
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 พนกังานโรงแรมส่วนใหญ่มเีวลาในการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างไปจากธุรกจิทัว่ไป คอืไม่ได้
มเีวลาเปิดหรอืปิดท าการ พนักงานไม่ได้เขา้งานตอนเชา้และเลกิงานตอนเยน็ หรอืที่เรยีกกนั
เป็นภาษาองักฤษว่า Office Hour’s เนื่องจากธุรกจิโรงแรมจะมลีูกคา้ใชบ้รกิารตลอดวนัตลอด
คนื ดว้ยสาเหตุดงักล่าว ธุรกจิโรงแรมจงึเป็นธุรกจิที่ต้องเปิด 24 ชัว่โมงต่อวนั 7 วนัต่อสปัดาห ์
และ 365 วนัต่อปี โดยไม่มวีนัหยุดหรอืพกักจิการ ส่งผลใหก้ารท างานของพนักงานต้องเป็น
ระบบผลดั (Shift) ซึง่ โดยทัว่ไปจะม ี 3 ผลดั ซึง่อาจจะเป็นผลดัละ 8 ชัว่โมงหรอื 9 ชัว่โมง 
ขึน้อยูก่บันโยบายของแต่ละโรงแรม  
 กรณีโรงแรมประเภททีใ่ช้ระบบผลดั 8 ชัว่โมง จะไดป้ระโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
โรงแรมมากกว่า ตรงทีช่่วงต่อผลดัหรอืต่อรอบจะมพีนักงานซอ้นกนัอยู่ 2 กลุ่ม เป็นเวลา 1 
ชัว่โมง คอื กลุ่มทีเ่ริม่มาเขา้ท างานกบักลุ่มทีก่ าลงัจะเริม่งาน 

 ช่วงเวลา 1 ชัว่โมงทีเ่ป็นรอยต่อนี้ หวัหน้างานสามารถใชป้ระโยชน์ในการประชุมชีแ้จง
นโยบายหรอืฝึกอบรมแก่พนักงานไดด้ี เพราะมพีนักงานอยู่เกอืบพรอ้มหน้า คอื อย่างน้อยก ็2 
ใน 3 ของพนักงานทัง้หมด ซึง่หากเป็นช่วงต่อรอบในตอนบ่าย จ านวนคนจะยิง่มาก เนื่องจาก
คนทีข่าดไปคอืคนทีต่้องเขา้งานรอบดกึ ซึง่มกัจะมคีนจ านวนน้อยเพยีง 1 หรอื 2 คนต่อผลดัต่อ
หน้าทีเ่ท่านัน้ ประโยชน์ส าคญัทีสุ่ดของช่วงต่อรอบนี้กค็อืการทีพ่นกังานทีก่ าลงัจะออกเวรมเีวลา
เพยีงพอทีจ่ะอธบิายงานทีค่า้งอยู่ หรอืมอบงานแก่เพื่อนทีเ่พิง่มารบัเวร ซึง่เป็นเรื่องส าคญัมาก
อย่างหนึ่งส าหรบังานโรงแรม ถ้าต้องการให้ลูกค้าพอใจ/ประทบัใจในบรกิารแทนที่จะมาต่อว่า 
ทัง้นี้ เพราะมกีรณีอยู่มากที่ลูกคา้มาสัง่ความไวท้ีพ่นักงานเกี่ยวกบัคนทีจ่ะมาพบหรอืขอใหช้่วย
ท าสิง่ใดสิง่หนึ่ง หากไม่มกีารมอบงานกนัระหว่างเปลีย่นผลดั ปญัหาจะเกดิขึน้แน่นอน และโดย
ปกต ิคนทีจ่ะออกเวรมกัจะรบีรอ้นเพราะจะรบีกลบับา้นหรอืมนีัด/ธุระทีจ่ะต้องรบีไป จงึมโีอกาส
ลมืสิง่ที่จะต้องบอกกล่าวต่อเพื่อนทีม่ารบัช่วงงานต่อจากตนได้เสมอ นอกจากนี้โดยทีโ่รงแรม
ต้องเปิดกิจการทุกวนัไม่มวีนัหยุด พนักงานจงึไม่สามารถหยุดงานพรอ้มกนัได้ ต้องใช้วธิี
สลบักนัหยุด เพราะฉะนัน้ บางคนจงึมวีนัหยุดประจ าสปัดาหเ์ป็นวนัจนัทรบ์้างวนัองัคารบ้าง 
ฯลฯ แทนทีจ่ะเป็นวนัอาทติยเ์หมอืนกนัหมด หรอืหยุดในวนัเสารแ์ละอาทติยเ์หมอืนอย่างงาน
ราชการ ยิง่กว่านัน้วนัหยุดประเพณี วนัหยุดนักขตัฤกษ์ทีก่จิการใหญ่ ๆ ส่วนมากจะปิดกจิการ 
และพนักงานไดว้นัหยุดดว้ยนัน้ กไ็ม่อาจเป็นไปไดเ้ช่นเดยีวกนัส าหรบักจิการโรงแรม พนักงาน
โรงแรมจะตอ้งใชว้ธิผีลดักนัหยดุชดเชยในวนัอื่นแทน แต่ทัง้นี้ยกเวน้พนักงานโรงแรมส่วนน้อยที่
ท างานเฉพาะกลางวนั เช่น ฝา่ยบญัช ีจดัซือ้ บุคคล เลขานุการ ฯลฯ 

 ลกัษณะงานโรงแรมต้องการเวลาจากผูท้ างานมาก และบ่อยครัง้ทีพ่นักงานไม่อาจเลกิ
งานตามก าหนดเวลาได้ เนื่องจากงานทีท่ ายงัไม่เสรจ็ เช่น กรณีทีต่้องบรกิารและดูแลลูกคา้คน
ใดคนหนึ่งหรอืกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคา้งอยู่ หรอืมลีูกคา้เขา้มาใชบ้รกิารจ านวนมากโดยไม่ไดแ้จง้ให้
ทราบล่วงหน้า เป็นต้น แต่ส าหรบัเจา้หน้าทีร่ะดบับรหิาร การท างานวนัละ 10-12 ชัว่โมง ไม่ถอื
เป็นเรือ่งแปลกในกจิการโรงแรม 
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 งานโรงแรมเป็นงานทีต่้องท าแข่งกบัเวลาอยู่บ่อยครัง้ในการทีจ่ะใหท้นักบัความต้องการ
ของลกูคา้เพื่อมใิหลู้กคา้ต้องรอนานและเกดิความไม่พอใจ ลกัษณะเฉพาะของธุรกจินี้อย่างหนึ่ง 
คอื ความไม่สม ่าเสมอของจ านวนลูกค้าในแต่ละเวลา คอื บางครัง้อาจมลีูกค้าน้อยท าให้
คนท างานว่างเกินไป แต่ก็มเีวลาที่ลูกค้าเข้ามาพร้อมกันมากมายซึ่งท าให้บรกิารไม่ทัน 
อย่างเช่นในหอ้งอาหาร เป็นต้น ขอ้เสยีประการส าคญัซึง่แก้ไขไดย้ากกค็อื กรณีทีลู่กคา้เขา้มา
พรอ้มกนัมากๆ โดยทีเ่จา้หน้าทีโ่รงแรมไม่มโีอกาสทราบล่วงหน้า ลกัษณะของงานทีต่้องรบีรอ้น
นี้สรา้งความกดดนั ในการท างานแก่พนักงานไม่น้อยทเีดยีว ท าใหบ้่อยครัง้ทีเ่กดิความเครยีด
และส่งผลใหเ้กดิการทะเลาะววิาทกนัระหว่างพนักงานในแผนกเดยีวกนั และระหว่างแผนกได้
เสมอ โดยเฉพาะเวลาทีง่านยุง่ๆ ทัง้นี้เพราะแต่ละคนจะมุง่ท างานในส่วนของตวัใหด้ทีีสุ่ดและเรว็
ทีสุ่ด เลยไมไ่ดค้ านึงถงึผลกระทบต่องานของบุคคลอื่นหรอืแผนกอื่นนัน่เอง 
 
 2.3.1  ระดบัการปฏิบติังานของทรพัยากรมนุษยใ์นโรงแรม 

ทรพัยากรมนุษยใ์นธุรกจิโรงแรมแยกเป็นกลุ่มต่างๆ ดงันี้ 
1)   พนักงานระดบัปฏบิตัิการ ความจรงิธุรกจิโรงแรมต้องการพนักงานระดบั

ปฏบิตักิารเป็นจ านวนมากและหลากหลายต าแหน่งดว้ยกนั เช่นพนักงานบญัช ีพนักงานการเงนิ 
พนักงานต้อนรบั พนักงานเสริฟ์อาหารและเครื่องดื่ม พนักงานท าความสะอาดในหอ้งพกัลูกคา้ 
พนกังานท าความสะอาดบรเิวณทัว่ไป พนกังานท าอาหาร พนกังานท าสวน พนักงานดา้นธุรการ 
พนักงานยกกระเป๋า พนักงานฝ่ายบุคคล พนักงานรกัษาความปลอดภยั และอื่นๆอกีหลาย
ต าแหน่ง  พนกังานในแต่ละต าแหน่งตอ้งการทกัษะและความรูใ้นการท างานแตกต่างกนั ถงึแมน้
ว่าจะเป็นต าแหน่งงานในต าแหน่งเดยีวกนัแต่ต่างโรงแรม กย็งัมคีวามต้องการความรูท้ีแ่ตกต่าง
กนั เช่นพนักงานเสริฟ์ในห้องอาหารของโรงแรมในเมืองหลวงที่ลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ กบั
โรงแรมในต่างจงัหวดัทีล่กูคา้เป็นคนไทยจะมมีาตรฐานของทกัษะความรูท้ีแ่ตกต่างกนั 

2)   พนักงานระดบัหวัหน้างาน ได้แก่พนักงานที่ดูแลลูกน้องที่เป็นพนักงานใน
สายงานใหท้ างานถูกต้องมปีระสทิธภิาพในสายงานนัน้ๆ  เมื่อหวัหน้างานลาออก ผู้จดัการที่
รบัผดิชอบในสายงานนัน้กจ็ะแต่งตัง้ใหพ้นกังานทีม่อีายกุารท างานมากกว่าเพื่อนร่วมงานในสาย
งานเดยีวกนั หรอืผูท้ีท่ างานดใีหข้ึน้มาเป็นหวัหน้างาน โดยไม่มกีารอบรมและสอนงานการเป็น
หวัหน้า ดว้ยเหตุนี้หลายๆ โรงแรมจงึมปีญัหาเรือ่งการใหบ้รกิารลกูคา้ 

3)   ผูบ้รหิารระดบักลาง ได้แก่พนักงานระดบับรหิารที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งโดยตรง
กบัสายงานของแต่ละสายงาน จะต้องได้ผู้ที่มคีวามรู้และเข้าใจในงานของสายงานนัน้อย่าง
ละเอยีด สามารถบรหิารและจดัการให้งานในฝ่ายที่รบัผดิชอบมปีระสทิธภิาพและมาตรฐาน
ตามทีผู่บ้รหิารระดบัสูงตัง้เป้าไว ้นอกเหนือกว่านัน้ยงัต้องมคีวามเป็นผูน้ าทีด่ ี และมคีวามรูแ้ละ
เหตุผลในการชีแ้จงต่อผูบ้รหิารระดบัสงูขึน้ไป 
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4)  ผูบ้รหิารระดบัสูง คนไทยมโีอกาสน้อยมากทีไ่ดต้ าแหน่งนี้ เพราะโดยทัว่ไป
แลว้ เจา้ของหรอืลกูหลานเจา้ของ จะเป็นผูด้ ารงต าแหน่งนี้เอง 

5)  เจา้ของโรงแรม คอืผู้ที่ส าคญัที่สุดเพราะธุรกจิจะออกมาอย่างไรขึน้อยู่กบั
เจา้ของเกอืบทุกกระบวนการ โรงแรมบางแห่งมเีจา้ของคนเดยีว บางโรงแรมมหีลายเจา้ของ 
(หุน้ส่วน) เจา้ของจะต้องเป็นผูก้ าหนดวธิกีารบรหิารและจดัการว่าจะด าเนินการบรหิารเองหรอื
จา้งคนอื่นมาบรหิาร โรงแรมขนาดเลก็จนถงึขนาดกลางในประเทศไทยส่วนมากเจา้ของจะเป็น
ผูบ้รหิารเอง และจา้งผูจ้ดัการมาเป็นกนัชน (ชาญโชต ิชมพนุูท, 2548) 
 

2.3.2   การจดัแบ่งแผนกงานต่างๆ ในโรงแรม 
ในแต่ละโรงแรม จะมกีารแบ่งกลุ่มงานออกเป็นหลายๆ กลุ่มตามลกัษณะงานทีท่ า ซึง่แต่

ละโรงแรมจะมหีลกัเกณฑ์ในการแบ่งที่แตกต่างกนัออกไป บางโรงแรมอาจจะมแีผนกแม่บ้าน
ควบรวมอยู่กับแผนกห้องพกั เพื่อความสะดวกในการติดตามสถานะของห้องพกัแต่ละห้อง 
โรงแรมบางแห่งไดม้กีารแยกแผนกครวัออกจากแผนกอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อความสะดวกใน
การแบ่งงานและคดิราคาต้นทุนต่อหน่วย ซึง่โรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวโดยทัว่ไปจะมกีารแบ่ง
งานออกเป็นแผนกหลักๆ อยู่ด้วยกับ 7 แผนก ภายใต้การก ากับดูแลของผู้จดัการทัว่ไป 
(General Manager) ไดแ้ก่ แผนกอาหารและเครื่องดื่ม, แผนกหอ้งพกั, แผนกบญัช,ี แผนกการ
ขายและการตลาด, แผนกรกัษาความปลอดภยั, แผนกช่างซ่อมบ ารุง และแผนกทรพัยากร
มนุษย ์

โรงแรมบางแห่งอาจมกีารแยกแผนกครวัออกจากแผนกอาหารและเครื่องดื่ม หรอืมกีาร
แยกแผนกรกัษาความสะอาดออกจากแผนกหอ้งพกั เป็นต้น ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัรปูแบบนโยบายการ
บรหิารของแต่ละโรงแรมเอง  

2.3.2.1  แผนกบญัช ี(Accounting) 
โรงแรมใดทีต่อ้งการเน้นหรอืเพิม่ประสทิธภิาพของกจิการ กจ็ะใหค้วามส าคญัต่อ

การควบคุมด้านบญัชแีละการเงนิ พนักงานบญัชจีะต้องมคีวามเขา้ใจลกัษณะงานต่าง ๆ ของ
ระบบบญัช ี(ซึง่ทุกวนันี้โรงแรมส่วนใหญ่จะใชค้อมพวิเตอรเ์ขา้มาช่วย) และท าความคุน้เคยกบั
ลกัษณะการด าเนินงานของโรงแรมดว้ย ตวัอย่างเช่น การควบคุมดา้นอาหารและเครื่องดื่ม หรอื
ระบบการเก็บเงนิของแผนกต้อนรบัส่วนหน้า พนักงานบญัชทีี่ดนีัน้ไม่ควรจ ากดัความสามารถ
หรอืหน้าทีข่องตนเพยีงแค่การรวบรวมตวัเลขสถติทิางการเงนิเท่านัน้ แต่ต้องท าความเขา้ใจและ
ตคีวามไดว้่าตวัเลขแบบใดชีว้่าเกดิปญัหาอะไรขึน้ตรงไหน และสามารถเขา้จดัการแก้ไขไดด้ว้ย 
ในบางโรงแรม เวลาผูจ้ดัการใหญ่ไมอ่ยู ่ผูจ้ดัการฝา่ยการเงนิจะเป็นผูร้กัษาการแทน 

2.3.2.2 แผนกรกัษาความปลอดภยั (Security) 
หน้าทีโ่ดยหลกัๆ ของเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัไดแ้ก่ 
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1)  เฝ้าติดตามหรอืคอยระมดัระวงับุคคลที่มพีฤตกิรรมน่าสงสยัว่าจะ
ขโมยทรพัยส์นิของโรงแรม หรอืท าอนัตรายบุคคลใดบุคคลหนึ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรงแรม 

2)  ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่แผนกอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องรกัษา
ความปลอดภยัและทรพัยส์นิทีส่ญูหายไป 

3)  ดแูลควบคุมเรือ่งต่างๆ และรกัษาความปลอดภยัเมื่อมกีารเคลื่อนยา้ย
เงนิสดหรอืของมคี่าจ านวนมาก 

4)  ช่วยจดัการฝึกอบรมเทคนิควธิกีารดบัเพลงิแก่พนกังาน รวมถงึการ
จดัใหม้กีารซอ้มดบัเพลงิดว้ย 

ในบางโรงแรม จะมตี าแหน่งเจา้หน้าทีร่กัษาเวลา (Time Keeper) ซึง่ประจ าอยู่ที่
ประตูหลงัของโรงแรมอนัเป็นทางเขา้ออกของพนักงาน คอยควบคุมเวลาเขา้ออกเป็นพนักงาน
รวมตลอดถงึการตรวจสิง่ของของคนทีเ่ขา้ออกโรงแรมดว้ย 

2.3.2.3 แผนกขายและการตลาด (Marketing/Sales) 
ในโรงแรมใหญ่ๆ จะมเีจ้าหน้าที่ช านาญการเป็นผู้ดูแลการขายและการตลาด

โดยเฉพาะไดแ้ก่ ผูจ้ดัการแผนกขาย/การตลาด และทมีงาน ซึง่มหีน้าทีห่ลกัๆ ดงันี้ 
1)  ติดต่อกับลูกค้าที่จองเป็นกลุ่ม หรอืที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า 

Group Bookings หรอืทีต่ดิต่อมาเพื่อจดัประชุมหรอืจดังานเลีย้งทีโ่รงแรม 
2)  ตดิต่อกบับรษิทัทวัรแ์ละบรษิทัตวัแทนการท่องเทีย่ว 
3)  ติดต่อกบับุคคลที่มโีอกาสเป็นลูกค้าของโรงแรม โดยไปหาด้วย

ตนเอง หรอืตดิต่อทางโทรศพัท ์หรอืทางจดหมาย 
4)  ขายดว้ยวธิสี่งเอกสารถงึลูกคา้ทางไปรษณีย ์(Direct Mail Selling) 

เช่น ส่งแผ่นพบัโฆษณาและเอกสารส่งเสรมิการขายไปยงัลกูคา้ ทัง้นี้ รวมถงึงานโฆษณาดว้ย 
2.3.2.4 แผนกบุคคล (Human Resource Department) 
ประกอบดว้ยผูจ้ดัการแผนกบุคคล (Human Resource Manager) กบัเจา้หน้าที่

ประจ าแผนก (Office Staff) มหีน้าทีร่วบรวมประวตัแิละขอ้มลูต่างๆ ของพนักงานทัง้หมดของ
โรงแรม วางแผนก าลงัคน ควบคุมดา้นสวสัดกิาร การจดัท าประกนัสงัคม ประกนัอุบตัเิหตุ และ
การฝึกงาน รบัสมคัรกบัรว่มมอืในการคดัเลอืกพนกังานเพื่อบรรจุในแผนกต่างๆ และลงโทษทาง
วนิัยในกรณีทีเ่กดิมกีารฝ่าฝืนหรอืกระท าความผดิ บางโรงแรมอาจมแีผนกฝึกอบรม และแผนก
กฎหมาย เป็นแผนกยอ่ยอยู่ดว้ย 

2.3.2.5 แผนกช่างซ่อมบ ารงุ (Engineer Department) 
มหีวัหน้าช่าง (Chief Engineer) และช่างในสาขาวชิาชพีต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

โรงแรมทัง้ระบบ เช่น ช่างเครื่องปรบัอากาศ ช่างไฟฟ้า ช่างอเิลคทรอนิกส์ ช่างไม้ เจ้าหน้าที่
ดแูลระบบสารสนเทศ ซึง่บางโรงแรมอาจแยกยอ่ยออกมาเป็นแผนกไอท ี
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2.3.2.6 แผนกหอ้งพกั (Room Department) 
โดยปกตแิล้วแผนกห้องพกัจะเป็นแผนกที่มพีนักงานปฏบิตังิานอยู่เป็นจ านวน

มาก เนื่องจากภายในการบรหิารงานของแผนกห้องพกั จะม ี2 หน่วยงานย่อยอยู่ภายใน คอื
แผนกแม่บ้าน และแผนกต้อนรบั ซึง่ทัง้ 2 หน่วยงานนี้ต้องมกีารประสานงานกนัโดยเฉพาะใน
เรือ่งของการเชด็อนิและเชค็เอาทข์องลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิารหอ้งพกั ซึง่ลกัษณะงานโดยสงัเขปของ
ทัง้ 2 แผนกนี้คอื 

แผนกแม่บา้น (House-Keeping หรอื Accommodation Service) รบัผดิชอบ
ดูแลความสะอาดเรยีบรอ้ยของที่พกั มลีกัษณะเป็นงาน “หลงับา้น” (Back of the House) 
เหมอืนกบังานของแผนกครวั แผนกบญัช ีแผนกทรพัยากรมนุษย ์ฯลฯ) และลูกค้าหรอืผูม้าใช้
บรกิารจะไดร้บัผลโดยตรงจากคุณภาพของงานท านองเดยีวกบัแผนกครวัเช่นกนั 

ในบางโรงแรม แผนกแม่บา้นนี้ยงัสามารถแบ่งย่อยออกไปไดอ้กี เช่น แผนกซกั
รดี แผนกจดัดอกไม ้แผนกดแูลสวนหยอ่มและภมูทิศัน์ เป็นตน้ 

ต าแหน่งงานในแผนกแมบ่า้นโดยทัว่ไปจะมดีงันี้ 
1) หวัหน้าแผนกแมบ่า้น (Executive Housekeeper) ความรบัผดิชอบ

หลกัๆ ของหวัหน้าแผนกแมบ่า้นไดแ้ก่ การตรวจสอบงานส่วนต่างๆ ของแผนกว่าไดม้าตรฐานที่
วางไว้หรอืไม่ ควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่าย จดัตารางเวลาการท างานของพนักงานท าความ
สะอาดและการฝึกอบรม นอกจากนี้ยงัต้องรบัผดิชอบกุญแจต่างๆ ทีจ่่ายให้พนักงานไป ในบาง
โรงแรม หวัหน้าแผนกแม่บ้านอาจจะดูแลควบคุมห้องเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดเอง แต่บาง
โรงแรมก็มอบหมายความรบัผดิชอบนี้ให้หวัหน้าแม่บ้านอาวุโสคนใดคนหนึ่ง ในการท างาน
หวัหน้าแผนกแมบ่า้นตอ้งท างานประสานอยา่งใกลช้ดิกบัแผนกตอ้นรบัส่วนหน้าเกี่ยวกบัหอ้งพกั
ทีพ่รอ้มจะขาย (ใหเ้ช่า) ได ้ในขณะเดยีวกนักต็อ้งประสานงานกบัแผนกซ่อมบ ารุงเพื่อใหม้าช่วย
ซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ทีอ่าจจะช ารดุเสยีหาย ทัง้ทีอ่ยู่ภายในหอ้งพกัเองและบรเิวณอื่นในโรงแรม 

2)  พนักงานดูแลหอ้งพกั (Room Attendant) มหีน้าทีท่ าความสะอาด
และใหบ้รกิารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้พกัของลกูคา้ ซึง่ไดแ้ก่ หอ้งนอน หอ้งนัง่เล่นหรอืหอ้ง
ชุด หอ้งอาบน ้า และหอ้งสว้ม ตลอดจนถงึทางเดนิหน้าหอ้งพกัลกูคา้ดว้ย 

3) พนักงานท าความสะอาด (Housekeeper) มหีน้าที่รบัผดิชอบด้าน
ท าความสะอาดบรเิวณทีเ่ป็นพืน้ทีส่่วนกลางภายในโรงแรมดว้ย ในเมอืงไทยชื่อต าแหน่งนี้จะไม่
ค่อยไดพ้บ ชื่อต าแหน่งทีน่ิยมใชก้นัคอื Cleaner 

4)  พนักงานแผนกหอ้งผา้ (Laundry Department) รบัผดิชอบผา้ทุก
ชนิดที่ใช้ในห้องพกัแขก (เช่น ผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดตวั ผ้าห่ม เป็นต้น) ผ้าของห้องอาหารและ
แผนกจดัเลีย้ง (ไดแ้ก่ ผา้ปโูต๊ะ ผา้เชด็ปาก ผา้รองถาด) และเครื่องแบบพนักงาน โดยการจ่าย
ผ้าที่ซกัสะอาดแล้ว เก็บรวบรวมผ้าที่ใช้แล้ว ปะชุนผ้าที่ขาดและดูแลควบคุมการส่งผ้าไปซกัที่
แผนทีแ่ผนกซกัรดีและการรบัคนืผา้ทีซ่กัแลว้ 
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5)  แผนกจดัดอกไม ้(Florist Department) รบัผดิชอบการจดัดอกไม้
ส าหรับประดับตกแต่งภายในห้องพัก ห้องจัดเลี้ยง และพื้นที่อื่นๆ ในโรงแรม เพื่อสร้าง
บรรยากาศทีส่ดชื่นและผ่อนคลายจากภายนอกใหแ้ก่ลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิาร 

อกีแผนกหนึ่งทีอ่ยู่ภายใต้การดูแลของแผนกห้องพกัเช่นเดยีวกบัแผนกแม่บ้าน
คอืแผนกตอ้นรบั (Front Office Department) ซึง่โดยปกตแิลว้เมื่อลูกคา้เขา้มาในโรงแรม มกัจะ
เดนิตรงไปตดิต่อเคาน์เตอรแ์ผนกต้อนรบั (Reception) ซึง่จะอยู่ภายในอาคารโรงแรมใกลป้ระตู
ทางเขา้นัน่เอง พนักงานต้อนรบัเป็นผู้ท าหน้าที่ต้อนรบัลูกค้า ตรวจสอบขอ้มูลการจองห้องพกั 
และขอให้ลูกค้าลงทะเบยีนแล้วจงึจ่ายห้องให้ แผนกต้อนรบัอาจเปรยีบได้กบัศูนย์กลาง (Hub 
Center) ของโรงแรม และมบีทบาทอย่างส าคญัยิง่ในการตดิต่อประสานงานกบัแผนกอื่นๆ ใน
โรงแรม 

ในโรงแรมบางแห่ง บุคคลที่ทกัทายลูกค้าที่มาถึงเป็นคนแรกได้แก่พนักงาน
สมัภาระหรอืพนกังานยกกระเป๋าซึง่จะยนือยูห่น้าประตูใหญ่ แต่ถ้าลูกคา้ไดจ้องหอ้งมาล่วงหน้าก็
คงไดต้ดิต่อกบัพนักงานของแผนกต้อนรบัมาก่อนแล้ว ไดแ้ก่ พนักงานโทรศพัท ์และเจา้หน้าที่
ส ารองหอ้งพกั 

กล่าวกนัว่า ถ้าใหก้ารต้อนรบัด ีภารกจิของโรงแรมก็เหมอืนกบัเรยีบรอ้ยไปแล้ว
ครึง่หนึ่งแต่ถ้าการต้อนรบัไม่ดกี็เป็นการยากมากที่จะแก้ไขใหค้วามรูส้กึของลูกคา้กลบัเป็นดไีด ้
ส าหรบัลกูคา้ทีเ่ขา้มาพกัทีโ่รงแรม วธิทีกัทายทีส่ าคญัทีสุ่ดกค็อืรอยยิ้มทีแ่สดงการต้อนรบัจากน ้า
ใสใจจรงิทีป่รากฏบนใบหน้าของพนักงานต้อนรบั ตามดว้ยบรกิารทีร่วดเรว็ มปีระสทิธภิาพและ
เป็นกนัเองโดยตลอด 

พนักงานแผนกต้อนรบัและพนักงานสมัภาระจะต้องมคีวามรอบรู้และรู้ข้อมูล
ต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการจะทราบด้วย นอกจากนี้ก็ต้องพร้อมที่จะให้ความสนใจหรอืพูดคุยกับ
ลกูคา้เสมอ แมว้่าบางครัง้อาจจะตดิงานอื่นอยูบ่า้งกต็าม 

ต าแหน่งงานในแผนกตอ้นรบัโดยทัว่ไปจะมดีงันี้ 
1) ผูจ้ดัการส านักงานส่วนหน้า (Front Office Manager) มหีน้าทีดู่แล

ควบคุมใหก้ารด าเนินงานของแผนกต้อนรบัเป็นไปโดยราบรื่นและมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี้ ใน
ฐานะทีเ่ป็นหวัหน้าแผนกคนหน่ึงของโรงแรม ยงัต้องเกี่ยวขอ้งกบัการคดัเลอืกคนเขา้ท างานและ
ให้การฝึกอบรม วางงบประมาณของแผนกและควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปตามนัน้ คาดคะเน
ระดบัอตัราเขา้พกั (Occupancy Levels) ในอนาคต และวเิคราะหแ์นวโน้มของธุรกจิทีผ่่านมาดว้ย 

2)  พนกังานตอ้นรบั (Reception) พนักงานต้อนรบัจะเป็นบุคคลแรกที่
ลูกค้าพูดด้วยหลงัจากเดนิเขา้มาในโรงแรม พนักงานต้อนรบัจะต้องทกัทายและให้การต้อนรบั
ลกูคา้อนัเป็นขัน้ตอนทีส่ าคญัมาก ลงทะเบยีนลูกคา้และจ่ายหอ้ง จ่ายกุญแจ ตอบขอ้ซกัถามและ
จดัการเกี่ยวกับเรื่องที่ลูกค้าไม่พอใจ เตรยีมบิลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของลูกค้า รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกบัค่าใชจ้่ายดา้นอาหารและเครื่องดื่มจากหอ้งอาหารและบาร์จากแผนกแม่บา้น ตลอดจน
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ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัการซกัรดี เป็นตน้ นอกจากนี้ กอ็าจจะรวมไปถงึการรบัเงนิซึง่มทีัง้เงนิสด บตัร
เครดติ หรอืเช็คเดนิทาง ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ ยวกบัลูกค้า เช่น 
ตดิต่อกบัหอ้งอาหารเพื่อจองโต๊ะ ตดิต่อกบัแผนกแมบ่า้นเพื่อเชด็ดูว่าหอ้งพกัที่ลูกคา้ต้องการนัน้
พรอ้มใหเ้ขา้ท าไดห้รอืยงั ตดิต่อกบัแผนกช่างเพื่อแจง้ใหท้ราบว่าลูกค้าบ่นว่าเครื่องโทรทศัน์ใช้
การไมไ่ด ้เป็นตน้ นอกจากนี้ ยงัมหีน้าทีต่อ้งช่วยโรงแรมในการขายบรกิารต่างๆ ทีโ่รงแรมจดัไว้
เพื่อเพิม่ยอดขายอกีดว้ย 

3)  พนักงานภาคกลางคนื (Night Clerk) เนื่องจากในช่วงกลางคนื 
โดยเฉพาะหลงัจากเที่ยงคืนไปแล้ว ผู้ที่มาติดต่อกับโรงแรมจะมน้ีอย โรงแรมส่วนใหญ่จงึมี
พนกังานอยู่เวรเท่าทีจ่ าเป็นเพยีงไม่กี่คน โดยการจดัดูแลลกูคา้บางส่วนทีบ่งัเอญิเขา้มาพกัตอน
กลางดกึและบางส่วนทีเ่ชค็เอาทต์อนเชา้มดื ดแูลการรบัโทรศพัท ์เกบ็รวบรวมใบสัง่อาหารเชา้ที่
ลกูคา้แขวนไวห้น้าประตูหอ้งพกัเพื่อใหแ้ผนกครวัจดัเตรยีมอาหาร น าหนังสอืพมิพเ์ขา้ไปสอดไว้
ใหล้กูคา้ตามหอ้งพกั 

ส าหรับในเมืองไทย งานที่กล่าวมาข้างต้นมักจะด าเนินการโดย
พนกังานตอ้นรบัคนใดคนหน่ึงซึง่อยูเ่วรกลางคนื และเรยีกต าแหน่งนี้วา Night Clerk หรอื Night 
Receptionist บางโรงแรมในต่างจงัหวดัอาจมเีพยีง Night Auditor ซึ่งมหีน้าที่หลกัในการ
ตรวจสอบใบเสรจ็ค่าใชจ้า่ยต่างๆ โดยอยูเ่วรกลางคนืเพยีงคนเดยีวกไ็ด ้

4)  พนักงานรบัโทรศพัท ์(Telephone หรอื Telephone Operator) มี
หน้าที่รบัโทรศัพท์ที่เรียกเข้ามาแล้วโอนไปตามบุคคลและแผนกต่างๆ จดข้อความที่มีคน
โทรศพัทถ์งึลกูคา้ทีบ่งัเอญิไมอ่ยูใ่นโรงแรมในขณะนัน้ โทรศพัทป์ลุกลกูคา้ตามเวลาทีล่กูคา้สัง่ไว ้

5)  เจา้หน้าทีส่ ารองหอ้งพกั (Reservations Clerk) มหีน้าทีดู่แลเรื่อง
การจองหอ้งพกัของลกูคา้ล่วงหน้าทัง้จากการตดิต่อผ่านทางโทรศพัท ์ทางตวัแทนจ าหน่าย และ
ทางอนิเตอรเ์น็ต 

6)  พนักงานแคชเชียร์ (Cashier) รบัผิดชอบในการออกใบเสรจ็และ
เกบ็เงนิจากลกูคา้ รวมถงึการบรกิารทีใ่หล้กูคา้แลกเปลีย่นเงนิตราดว้ย 

7)  พนักงานบรกิารทัว่ไป (Uniformed Service) เป็นแผนกงานที่
ใหบ้รกิารเบด็เตลด็ต่างๆ แก่ลกูคา้ทีม่าพกัมากทีสุ่ดแผนกหนึ่งของโรงแรม ต าแหน่งงานส าคญัๆ 
ในแผนกนี้ ไดแ้ก่   

(1) พนักงานล าเลยีงสมัภาระในอาคาร (Bell Attendant) ดูแล
เรื่องกระเป๋าของลูกคา้โดยขนยา้ยจากบรเิวณส่วนต้อนรบัไปห้องพกัและจากห้องพกัมายงัส่วน
ตอ้นรบั 

(2) พนักงานล าเลยีงกระเป๋าภายนอกอาคารและดูแลประตูเข้า
ออก (Door Attendant) ดูแลเรื่องกระเป๋าของลูกคา้โดยช่วยยกจากรถมาไวท้ี่ส่วนต้อนรบัและ
คอยควบคุมการจราจรทีป่ระตูทางเขา้โรงแรมดว้ย 
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(3) พนักงานดูแลยานพาหนะ (Valet Parking Attendant) มี
หน้าทีอ่ านวยความสะดวกเรือ่งยานพาหนะส่วนตวัทีล่กูคา้น ามาเอง 

(4) พนักงานดูแลการ เดนิทางของล ูกค ้า (Transportation 
Attendant) ดแูลเรือ่งรถรบัและส่งลกูคา้ไปยงัจดุต่างๆ  

(5) พนักงานเปิดประตู (Doorman) มหีน้าที่หลกัคอืเปิดประตู
โรงแรมขณะลูกค้าก าลงัจะเดนิเขา้มาหรอืออกจากโรงแรม รวมทัง้ต้องคอยสงัเกตสิง่ผดิปกตทิี่
อาจเกดิขึน้และเป็นอนัตรายกบั(6)ลูกค้าของโรงแรม ซึ่งพนักงานเปิดประตูจะสามารถปิดลอ็ค
ประตูไดท้นัททีีม่เีหตุการณ์ไมป่กต ิ

(7) เจา้หน้าที่อ านวยความสะดวก (Concierge) มหีน้าที่ช่วยเหลอื
ลูกคา้ ตัง้แต่เรื่องสมัภาระ การเรยีกรถ จองตัว๋ละคร จองทวัร ์แนะน าสถานที่ท่องเทีย่ว แนะน า
รา้นคา้ทีล่กูคา้ตอ้งการจะไปซือ้ของ ซึง่ต าแหน่งนี้มกันิยมแต่งตัง้พนักงานทีม่จีติใจรกังานบรกิาร
สงูและมทีกัษะเชงิจติวทิยาดมีารบัต าแหน่ง 

2.3.2.7 แผนกอาหารและเครือ่งดื่ม (Food and Beverage Department) 
แผนกอาหารและเครื่องดื่ม อยู่ในการก ากบัดูแลของผู้จดัการแผนกอาหารและ

เครื่องดื่ม (Food and Beverage Manager หรอืทีน่ิยมเรยีกกนัว่า F&B Manager) ซึง่แผนกนี้
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วนหลกัๆ ไดแ้ก่ แผนกบรกิารอาหารและเครือ่งดื่ม กบั แผนกครวั 

แผนกบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service) พนักงาน
แผนกนี้จะมโีอกาสตดิต่อกบัลูกค้าโดยตรงในขณะทีแ่ผนกครวัส่วนใหญ่จะไม่มโีอกาสเลย การ
บรกิารหรอืวธิเีสริฟ์มคีวามส าคญัไมย่ิง่หยอ่นไปกว่ารสชาตหิรอืคุณภาพของอาหารทเีดยีว  

พนกังานทีม่คีวามสุภาพ เป็นกนัเอง และหน้าตาเป็นมติร ถอืไดว้่าเป็นทรพัยส์นิ
ทีม่คี่ามากทีสุ่ดของหอ้งอาหารทเีดยีว ซึ่งหอ้งอาหารของโรงแรมต่างๆ จะมเีจา้หน้าที่ทีม่หีน้าที่
ความรบัผดิชอบโดยหลกัๆ ดงันี้ 

1) ผู้จดัการห้องอาหาร (Restaurant Manager) ดูแลรบัผิดชอบ
หอ้งอาหารในทุกเรื่อง ก ากบัมาตรฐานของการบรกิาร วางแผนตารางเวลาและการท างานของ
พนกังาน ฝึกสอนงานแก่พนกังาน รบัจองโต๊ะ ต้อนรบัลูกคา้ พาลูกคา้ไปทีโ่ต๊ะและจดัการกรณีที่
ลกูคา้ต่อว่า 

2)  หวัหน้าพนักงานเสริฟ์ (ชาย Head Waiter/หญงิ Head Waitress 
หรอื Maltre d’Hotel หรอืทีน่ิยมเรยีกกนัว่า Maltre D.) เป็นต าแหน่งรองจากผูจ้ดัการหอ้งอาหาร 
ถ้าเป็นห้องอาหารขนาดเลก็ก็จะเป็นผู้ที่ดูแลห้องอาหารทัง้หมด ในกรณีที่เป็นห้องอาหาร ถ้า
เป็นหอ้งอาหารขนาดใหญ่ จะมหีวัหน้าหลายคน โดยคนหนึ่งจะดูแล 3-4 Station (เขตบรกิาร 
หรอื เขตความรบัผดิชอบในหอ้งอาหารทีพ่นักงานแต่ละคนจะต้องคอยดูแลใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ที่
นัง่โต๊ะ) Station หนึ่งจะมหีลายโต๊ะ Head Waiter มหีน้าทีดู่แลควบคุมการท างานของพนักงาน
เสริฟ์ในเขตความรบัผดิชอบของตน ช่วยพาลูกคา้ไปนัง่โต๊ะและรบัค าสัง่จากลูกคา้ที่ต้องการสัง่
อาหาร 
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3)  พนักงานเสริฟ์ (ชาย Waiter/หญงิ/Waitress) พนักงานเสริ์ฟที่ดี
จ าเป็นต้องมทีกัษะจ าเพาะหรอืความช านาญในงานทีท่ าอยู่บา้ง ตวัอย่าง เช่น การตกัอาหารให้
ลูกค้าโดยตกัจากชามใหญ่และหนักโดยใช้ช้อนส้อม และการถอืจาน 3-4 ใบที่มอีาหารอยู่ด้วย
โดยไมใ่หอ้าหารหก เป็นตน้ นอกจากนี้ พนกังานเสริฟ์ยงัต้องมทีกัษะในการตดิต่อกบัคน เพราะ
ต้องพูดจาติดต่อกบัลูกค้าที่มาใช้บรกิารของห้องอาหาร กล่าวกนัว่า พนักงานเสริ์ฟทัง้หลาย
เปรยีบเหมอืนเป็น “กองก าลงัหรอืหน่วยขายอาหาร” (Salesforce of  Food) ทเีดยีว เนื่องจากมี
หน้าทีแ่นะน าหรอืขายสนิคา้อนัไดแ้ก่อาหารทีแ่ผนกครวัท าขึน้มาแก่ลูกคา้ พนักงานเสริฟ์จะชนะ
ใจลูกค้าได้ด้วยการรูจ้กักาลเทศะ มเีสน่ห์น่าพูดคุยด้วย ท างานคล่องแคล่ว และรอบรูใ้นงานที่
ตัวเองท าอยู่ (คือสามารถให้ค าแนะน าแก่ลูกค้าว่าควรเลือกสัง่อาหารอะไร และยงัสามารถ
อธบิายให้ลูกค้าฟงัว่าอาหารจานนัน้มวีธิปีรุงอย่างไรด้วย) พนักงานเสริฟ์จะต้องพร้อมที่จะ
ใหบ้รกิารเมือ่ลกูคา้ตอ้งการ และถอยห่างออกมายนือยู่เงยีบๆ ในขณะทีลู่กคา้ไม่ต้องการบรกิาร
อะไร 

ผูช้่วยพนักงานเสริฟ์ (Commis Waiter/Commis Waitress) มหีน้าที่
ช่วยบรกิารดา้นอาหาร จดัโต๊ะ ท าความสะอาดโต๊ะ โดยทัว่ไปผูช้่วยพนักงานเสริฟ์จะเป็นคนยก
อาหารทีท่ าเสรจ็แลว้จากครวัมาทีห่อ้งอาหาร และน าพวกถ้วยจานและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีลู่กคา้ใช้
แล้วกลบัไปในครวัเพื่อให้แผนกสจ๊วตลา้งท าความสะอาด หน้าที่นี้ในเมอืงไทยนิยมเรยีกกนัว่า 
Bus Boy/Bus Girl มหีน้าที ่“ท าความสะอาดโต๊ะและวิง่” อาหาร 

พนักงานเสริฟ์เครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอล ์(Wine Waiter/Wine Waitress 
หรอื Sommelier) ท าหน้าทีร่บัค าสัง่หรอืออเดอรเ์กี่ยวกบัเหลา้หรอืเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอล ์ไม่
เกีย่วกบัเครือ่งดื่มประเภทชา กาแฟ 

การบรกิารที่ดยีงัหมายรวมถงึจงัหวะที่เหมาะสมในการให้บรกิารด้วย 
เช่น เมื่อลูกค้าต้องการอะไรก็รบีสนองตอบอย่างรวดเรว็ทนัใจ เป็นต้น พนักงานเสริฟ์ควรจะ
ล่วงรู้ว่าลูกค้าก าลงัต้องการอะไรก่อนที่ลูกค้าจะเอ่ยปากขอ นอกจากนี้พนักงานเสริ์ฟควรจะ
เตรยีมงานล่วงหน้าไป 1 ขัน้เสมอ เช่นการรบีไปบอกแผนกครวัว่ามีลูกค้ากลุ่มใหญ่เขา้มาแล้ว 
เพื่อใหฝ้า่ยนัน้รูต้วัและสามารถเตรยีมการล่วงหน้าได ้เป็นตน้ 

ในกรณีของห้องอาหารเล็กๆ ที่มพีนักเสิร์ฟเพียง 2-3 คน งานในความ
รบัผดิชอบของพนกังานเสริฟ์จะมขีอบขา่ยกวา้งมาก หน้าทีห่ลกัๆ จะเป็นดงันี้ 

(1)  ตกแต่งหรอืจดัแจงหอ้งอาหารใหด้ดู ีและสะดวกสบาย 
(2)  จดัวางโต๊ะเกา้อี ้และอุปกรณ์เครือ่งใชบ้นโต๊ะ 
(3)  รบัจองโต๊ะจากลกูคา้ทีโ่ทรศพัทเ์ขา้มาสัง่จอง 
(4)  ตอ้นรบัลกูคา้ 
(5)  รบัการสัง่อาหารและเครือ่งดื่มจากลกูคา้ 
(6)  น าอาหารและเครือ่งดื่มไปบรกิารแก่ลกูคา้ 
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(7)  เกบ็โต๊ะเมือ่ลกูคา้รบัประทานอาหารเสรจ็แลว้ 
(8)  กล่าวขอบคุณเมือ่ลกูคา้เดนิทางกลบั 
(9)  ท าความสะอาดหอ้งอาหาร 

4)  พนักงานเก็บเงนิ หรอื แคชเชยีร ์(Cashier) รบัผดิชอบในการออก
ใบเสรจ็และเกบ็เงนิ แต่คนทีน่ าใบเสรจ็ไปใหล้กูคา้ไดแ้ก่พนกังานเสริฟ์ 

5)  พนักงานประจ าบาร ์(Barperson, Barman, Barmaid, Bartender) 
พนกังานประจ าบารเ์หลา้ตอ้งมคีวามรูค้วามช านาญเกี่ยวกบัพวกสุราต่างๆ ซึง่ต้องเรยีนรู ้แต่วธิี
เรยีนรูท้ีด่ทีีสุ่ดกโ็ดยการฝึกปฏบิตัแิละอาศยัประสบการณ์ เช่น ต้องรูว้ธิรีนิเบยีรโ์ดยไม่ใหม้ฟีอง
มาก วธิคี่อยๆ รนิเหลา้ไวน์โดยไม่ใหม้ตีะกอนไหลลงมาดว้ย วธิผีสมเครื่องดื่มประเภทคอ็กเทล 
ตลอดจนถงึการจดจ าราคาและจ านวนของเครือ่งดื่มต่างๆ ทีล่กูคา้สัง่ไปดื่ม 

นอกจากนี้ บารเ์ทนเดอรท์ีด่จี าเป็นต้องเป็นคนช่างพูดช่างคุยดว้ย เพราะ
จะต้องพบปะกบัลูกค้าโดยตรงและลูกค้าก็มหีลายจ าพวก ถ้าชอบพูดคุยกบัตนด้วยก็จะท าให้
สนุกกบังานและช่วยใหข้ายดดี้วย เพราะลูกคา้บางส่วนเวลามานัง่สัง่เครื่องดื่มจะต้องการเพื่อน
คุย และถา้พดูคุยถูกคอกจ็ะสัง่เครือ่งดื่มไปเรือ่ยๆ  

ความสามารถที่จ าเป็นอีกอย่างหนึ่งของพนักงานประจ าบาร์ก็คือ 
สามารถแกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้าเวลาลกูคา้เมา หรอืมาด่าทอดว้ยค าหยาบ หรอืในกรณีทีม่ลีูกคา้
เขา้มาพรอ้มกนัจ านวนมาก โดยตอ้งใหบ้รกิารดว้ยความใจเยน็ 

6)  แผนกจดัเลีย้ง (The Catering Department) แมว้่างานของแผนก
จดัเลี้ยงจะเป็นเรื่องบรกิารด้านอาหารและเครื่องดื่มเหมอืนกบัแผนกอาหารและเครื่องดื่ม แต่
ลกัษณะของการท างานมสี่วนแตกต่างกนัอยู่ โดยแผนกอาหารและเครื่องดื่มจะดูแลหอ้งอาหาร
ซึง่เป็นการบรกิารลูกคา้กลุ่มย่อยๆ ในขณะทีแ่ผนกจดัเลีย้งจะต้องเตรยีมการและบรกิารคนครัง้ละ 
มากๆ จงึจ าเป็นต้องให้การท างานมคีวามคล่องตวั โรงแรมใหญ่ ๆ โดยเฉพาะประเภททีม่หีอ้ง
จดัเลี้ยงขนาดใหญ่และหลายห้อง ส่วนใหญ่จงึมกัแยกแผนกจดัเลี้ยงออกเป็นอีกแผนกหนึ่ง
ต่างหากจากแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ส าหรบัในเมอืงไทย งานจดัเลีย้งของโรงแรมมกัจะเป็น
หน่วยงานที่ขึ้นอยู่กับแผนกอาหารและเครื่องดื่ม แต่การท างานจะมีอิสระมากหรือน้ อย
ยอ่มขึน้อยูก่บันโยบายของแต่ละโรงแรมเป็นส าคญั 

ในส่วนของแผนกครวั (Kitchen Department) ในโรงแรมขนาดใหญ่ทีม่หีอ้งอาหาร
หลายห้องและบาร์เครื่องดื่มอยู่หลายจุด มกัจะมตี าแหน่งและบุคคลที่มหีน้าที่ ผู้จดัการฝ่าย
อาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Manager) ซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบงานทุกแผนกที่
เกี่ยวขอ้งกบัดา้นอาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะอย่างยิง่ต้องท างานประสานกบัหวัหน้าแผนก
ครวั (Executive Chef) อยา่งใกลช้ดิ 

หน้าที่งานหลักๆ ของผู้จดัการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ การสรรหา
คดัเลอืกและฝึกอบรมพนักงาน วางแผนและควบคุมการจดัซือ้ของ ดูแลใหก้ารจดัเตรยีมอาหาร
เป็นไปโดยมมีาตรฐานสงู ตลอดจนก าหนดและควบคุมงบประมาณทีเ่กีย่วขอ้ง 
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หน้าทีง่านของพนกังานแต่ละต าแหน่งในครวัจะเป็นดงันี้ 
1)  หวัหน้าแผนกครวั (Head Chef or Executive Chef) บุคคลทีท่ างาน

ในต าแหน่งนี้ไม่ค่อยได้ลงมอืท าอาหารเอง ในช่วงมือ้อาหารส าคญัๆ เช่น มือ้เที่ยงหรอืมือ้เยน็ 
กุ๊กใหญ่จะคอยดแูลควบคุมใบสัง่อาหารทีส่่งเขา้มาแผนกบรกิารซึง่รบัค าสัง่จากลูกคา้อกีต่อหนึ่ง 
แลว้ตะโกนบอกรายละเอยีดไปทีห่น่วยต่างๆ ในครวั (ในโรงแรมใหญ่ๆ ทีท่นัสมยัในปจัจุบนั จะ
ใชร้ะบบสัง่อาหารทางคอมพวิเตอรจ์ากแผนกบรกิารไปทีค่รวัเลยทเีดยีว) จดัการงานดา้นเอกสาร 
สัง่อาหารสด อาหารแหง้ และเครือ่งปรงุต่าง ๆ ออกเมนู (รายการอาหาร) จดัตารางเวลาและหน้าที่
งานส าหรบัพนกังานแต่ละคน และดแูลควบคุมการท างานของพนกังานทัง้หลายในครวั 

กล่าวโดยสรุปก็คอื ดูแลให้แผนกครวัด าเนินงานไปโดยราบรื่นนัน่เอง
นอกจากนี้ หวัหน้าแผนกครวัทีด่จีะต้องคอยตรวจสอบไม่ใหพ้นักงานใชข้องแบบทิง้ๆ ขวา้งๆ ที่
ก่อให้เกิดการสูญเปล่าโดยใช่เหตุ ดูแลให้ห้องครวัอยู่ในสภาพที่สะอาด ถูกสุขลกัษณะ และ
อาหารที่ท าออกมามคีุณภาพและมาตรฐานสูง ความรับผดิชอบส าคญัประการหนึ่งของหวัหน้า
แผนกครวั ไดแ้ก่ การฝึกอบรมพนักงาน โดยเฉพาะในภาวะทีข่าดแคลนบุคคลากรโรงแรมอย่าง
ทุกวนันี้ที่มคีนเขา้ออกมาก หวัหน้าแผนกจงึจ าเป็นต้องเป็นครูที่ดแีละสนใจเรื่องการสอนงาน
ลกูน้อง มฉิะนัน้ ตวัเองจะเหน็ดเหนื่อยมาก เพราะกุ๊กทีเ่ป็นงานมกัจะถูกดงึไปท างานในโรงแรม
อื่นดว้ยขอ้เสนอดา้นค่าจา้งทีสู่งกว่าอยู่ตลอดเวลา ความเป็นครกูบัลูกศษิยจ์ะช่วยรกัษากุ๊กไวใ้ห้
ท างานอยูก่บัตนเองไปไดอ้ยา่งน้อยชัว่ระยะเวลาหนึ่ง 

2)  รองหวัหน้าแผนกครวั (Second Chef or Sous Chef) หน้าที ่คอื 
ช่วยกุ๊กใหญ่ในงานด้านต่างๆ หรือรักษาการแทนเมื่อกุ๊กใหญ่ไม่อยู่ งานหลักๆ คือ การ
ตรวจสอบว่าของต่างๆ ที่ต้องใช้ประกอบอาหารที่ส ัง่ไว้นัน้มาครบหรอืยงั และเชค็ว่ากุ๊กหน่วย
ต่างๆ ในครวัรู้หรอืไม่ว่าจะต้องท าอะไรบ้างในแต่ละมื้อแต่ละวนั หากเป็นครวัใหญ่ที่มผีู้ช่วย
หวัหน้าแผนกครวัหลายคน บางคนกอ็าจได้รบัมอบหมายให้รบัผดิชอบแผนกในครวัเฉพาะบาง
แผนกไปเลยกไ็ด ้เช่น รบัผดิชอบเรือ่งซอสต่างๆ ซึง่เป็นเรือ่งส าคญัมากส าหรบัอาหารฝรัง่ เป็นตน้ 

3)  หวัหน้าครวัหรอืหวัหน้าหน่วยในครวั (Section Chef หรอื Chef de 
Partie) ภายในครวัของโรงแรมหรอืหอ้งอาหารขนาดใหญ่ จะแบ่งเป็นแผนกย่อยออกไปมากหรอื
น้อยขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการนัน้ๆ จงึมหีวัหน้ากุ๊กที่ดูแลรบัผิดชอบเป็นแผนกๆ ไป เรยีก
รวมๆ ว่า Chef de Partie ชื่อแผนกและต าแหน่งต่างๆ ในครวัยงันิยมเรยีกเป็นภาษาฝรัง่เศส
เหมอืนสมยัก่อน โดยเฉพาะในหอ้งอาหารหรอืโรงแรมทีผู่จ้ดัการค่อนขา้งจะอนุรกัษ์นิยม 

หวัหน้าหน่วยต่างๆ ในครวัของโรงแรมขนาดใหญ่มดีงันี้, หวัหน้าหน่วย
ผกั (The Vegetable Chef) หรอื Chef Entremettier (เชฟ ออง เตรอะเมดเิยอร์), หวัหน้าหน่วย
เนื้อสตัว ์(Butcher), หวัหน้าครวัขนมอบ (The Pastry Chef) เรยีกว่า Chef Patissier ( เชฟ ปา
ตซิเิยร)์, หวัหน้าครวัอบ-ย่าง (The Rousseur Chef) เรยีกว่า Chef Rotisseur (เชฟ โรตเิซอร)์, 
หวัหน้าครวัเยน็หรอืหวัหน้าทีดู่แลหอ้งเก็บอาหาร เรยีกว่า Chef Garde-manger (เชฟ การด์ 
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มองเซร)์, หวัหน้าหน่วยปลา (The Fish Chef) เรยีกว่า Chef Poissonnier (เชฟ ปวัซอง นิเยร)์ 
และหวัหน้าหน่วยซอส (The Sauce Chef) เรยีกว่า Chef Saucier (เชฟ โซซเิยร)์  

4)  กุ๊ก (Cook) และกุ๊กหมุนเวยีน (Rellet Cook หรอื Chef Toumant) 
กุ๊กคอืพนักงานประกอบอาหารในครวัซึ่งมหีน้าที่ปรุงอาหารด้วยส่วนผสมและจดัแต่งหน้าตา
อาหารตามอตัราส่วนและการจดัวางที่หวัหน้าเชฟเป็นผู้ก าหนดเอาไว้ ซึ่งต าแหน่งกุ๊กนี้จะมอียู่
ดว้ยกนั 3 ระดบั หรอืเรยีกว่า Commis (กอมมี)่ ไดแ้ก่ ระดบั 1 (Commis I) ระดบั 2 (Commis 
II) และระดบั 3 (Commis III) ซึง่เป็นระดบัล่างสุด ส่วนกุ๊กหมุนเวยีน หรอื เชฟ ตูรน็์อง มหีน้าที่
ท างานแทนหวัหน้ากุ๊กหน่วยต่าง ๆ ที่หยุดงานไปด้วยสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น พกัรอ้น 
ป่วย เป็นต้น เพราะฉะนัน้ เชฟ ตูรน็์อง น้ีจงึต้องเป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามช านาญในงานของหลาย
ครวัหรอืหลายหน่วยในครวั แมว้่าอาจจะไมเ่ก่งหมดทุกดา้น แต่สามารถรบังานไดโ้ดยไมต่ดิขดั 

5)   ผูช้่วยกุ๊ก (Commis Chef) “กอมม”ี มหีน้าที่คอยช่วยงานของ
หวัหน้ากุ๊กในหลายๆ ดา้น แต่เป็นงานทีไ่มต่อ้งการความช านิช านาญอะไรเป็นพเิศษ 

6)  กุ๊กฝึกหดั (Apprentice หรอื Trainee Chef) นับว่าเป็นกุ๊กทีอ่าวุโส
น้อยที่สุดในครวั มกัจะเป็นพนักงานที่เพิ่งเข้างานไม่นาน ซึ่งเมื่อท างานนานเข้า ได้รบัการ
ฝึกงานและมปีระสบการณ์มากเขา้ กจ็ะไดร้บัการเลื่อนต าแหน่งไปตามล าดบัชัน้ของต าแหน่งใน
ครวั 

7)  พนักงานท าความสะอาดในครวั (Kitchen Porter/Kitchen Assistant) 
พนักงานท าความสะอาดในครวัมหีน้าที่ดูแลครวัให้สะอาดและถูกสุขลกัษณะงานหลกัคอื ล้าง
หมอ้ กระทะ ดูแลเครื่องลา้งจาน น าขยะไปทิง้ ท าความสะอาดพืน้ ก าแพง เตา รวมถงึอุปกรณ์
ในครวัทัง้หมด ขนของที่มคีนน ามาส่งไปจดัเรยีงไวท้ีช่ ัน้เก็บของหรอืใส่ไวต้ามถงัเกบ็ของต่างๆ 
หรอืเขา้ตูเ้ยน็แลว้แต่กรณี  

อย่างไรกต็าม ในแผนกครวัของแต่ละโรงแรมสามารถปฏบิตัิแตกต่างกนั ทัง้ใน
เรือ่งชื่อของต าแหน่งละจ านวนระดบัชัน้ของต าแหน่ง ขึน้อยู่กบัขนาดของครวั ขนาดของโรงแรม  
จ านวนห้องจดัเลี้ยง กลุ่มลูกค้าที่มาใช้บรกิาร และความแตกต่างของแหล่งที่มาของเครอืข่าย
โรงแรม (Hotel Chain) ทีบ่รหิารโรงแรมแต่ละแห่งว่ามาจากสหรฐัอเมรกิา ฝรัง่เศส หรอืฮ่องกง 
ซึ่งนิยมใช้ไม่เหมือนกันด้วย ดังนัน้ จึงอาจกล่าวได้ว่าไม่สามารถถือแบบใดแบบหนึ่งเป็น
มาตรฐานทีต่ายตวัได ้

จากขอ้มลูขา้งต้น สามารถสรุปการจดัแบ่งแผนกงานต่างๆ ในโรงแรมโดยทัว่ไป
ในรปูแบบของแผนผงัองคก์ร ไดด้งัภาพ 
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ภาพท่ี 2.2  ผงัองคก์รของธุรกจิโรงแรม 
แหล่งท่ีมา:  โรงเรยีนพลาธกิาร กรมพลาธกิารทหารเรอื, 2550. 
 

2.4  ทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาเส้นทางอาชีพ 
  

บุญชยั พทิกัษ์ด ารงกจิ (2556) อาชพี (Career) หมายถงึ งานหรอืภาระหน้าทีท่ีม่นุษย์
ต้องท าสม ่าเสมอด้วยความถนัด ความสนใจ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ หรอืการ
ฝึกฝนจนเชี่ยวชาญโดยมผีลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ความพึงพอใจของบุคคลที่ได้
กระท าความส าเรจ็ของตนเองและองค์กรหรอืกลุ่มหรอืในรูปของค าตอบแทนที่ เป็นเงนิหรอื
สิง่ของต่างตอบแทน หรอืแลกเปลี่ยนซึ่งกนัและกัน หรอืการได้รบัการยกย่องมชีื่อเสยีงและ
เครอืขา่ยเพื่อนฝงูในสงัคม 

General Manager 

Room Division 
Food and 

Beverage Division 

Accounting 

Division 

Sale and Marketing 

Division 

Engineering 

Division 

Security 

Division 

Human Resource 
Division Front 

Office 

Division 

Housekeeping 

Division 

Kitchen 

Division 

Restaurant 

Division 

Secretary 
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 Gutteridge & Hutcheson (1990) ไดใ้หค้วามหมายของอาชพีว่า เป็นการล าดบัของ
ประสบการณ์ ทศันคต ิและพฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน ตลอดจนชวีติของบุคคล อาชพีจะมกีาร
เคลื่อนไหวเพื่อใหบ้รรลุความส าเรจ็ของแต่ละคน 
 ธงชยั สนัตวิงษ์ (2536) กล่าวว่า อาชพี หมายถงึ ล าดบัทีต่่อเนื่องของประสบการณ์จาก
การท างานหลายๆ อย่างที่มนุษยไ์ดเ้ขา้ไปประจ าในช่วงชวีติหนึ่งของช่วงเวลาชวีติการท างาน
ช่วงหนึ่ง 

ดนัย เทยีนพุฒ (2537) ไดอ้ธบิายว่า อาชพี คอืการรบัรูข้องพนักงานทีส่บืเนื่องมาจาก
พฤตกิรรม ทศันคติ คุณค่า และความทะเยอทะยานซึ่งสมัพนัธ์กบัประสบการณ์ในการท างาน
และกจิกรรมต่างๆ ในช่วงชวีติการท างานของแต่ละคน 

พมิลพรรณ เชื้อบางแก้ว (2538) อาชพี คอืงานทุกงานที่บุคคลหนึ่งได้เคยผ่านการมี
ประสบการณ์มาตลอดช่วงชวีติการท างานในแต่ละคน ซึง่อาจเกดิไดจ้ากการวางแผนหรอืไม่ได้
วางแผนการท างานในลกัษณะต่างๆ คนทีจ่ะประสบความส าเรจ็มกัจะเป็นคนทีก่ าหนดเป้าหมาย
ในงานของตนเอง มกีารวางแผนการเดนิทางไปยงัเป้าหมายที่ตนเองตัง้ไว้ แล้วด าเนินการ
เพื่อใหไ้ดม้ปีระสบการณ์ในการผ่านงานดา้นต่างๆ ไปจนถงึจดุหมายสงูสุดทีต่ ัง้ไว้ 

จากความหมายของบุคคลท่านต่างๆ ขา้งต้น สามารถสรุปได้ว่า อาชพี หมายถงึ การ
กระท ากจิกรรมใดๆ ก็ตามของมนุษย ์ที่กระท าอย่างต่อเนื่อง สม ่าเสมอ เพื่อผลตอบแทนอย่าง
ใดอยา่งหนึ่ง ซึง่กจิกรรมเหล่านัน้เกิดจากการกระท าจนก่อเกดิเป็นประสบการณ์ในช่วงชวีติการ
ท างานของแต่ละคน และมกีารใชค้วามรู ้ความสามารถ ทกัษะต่างๆ ในการน าไปสู่ความส าเร็จ
ในอาชพีที่บุคคลนัน้ถอืครองอยู่ บางคนอาจจะมชี่วงระยะเวลาของการเปลี่ยนอาชพีเกดิขึน้ใน
ชีวิตการท างาน ในขณะที่บางคนด ารงชีพด้วยการยึดอาชีพเพียงอาชีพเดียวไปจนถึงการ
เกษยีณอายขุองชวีติการท างาน 
 สนัน่ เถาชาร ี(2554ก) กล่าวว่า การพฒันาเส้นทางอาชพี เป็นแนวความคดิที่ช่วย
พฒันาพนกังานในองคก์รใหท้ างานอยา่งมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้ยงัมโีอกาสก้าวหน้าตามศกัยภาพ
และความพร้อมของพนักงานแต่ละคน ดงันัน้การพฒันาสายความก้าวหน้าในงานหรอืการ
พฒันาเสน้ทางอาชพี (Career Development) จงึเป็นเครื่องมอืทางการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
(Human Resource Development) ทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์ทัง้กบัพนกังานและองคก์ร โดยผลของ
การพฒันาอาชพีจะมปีระโยชน์คอื ท าให้องคก์รเดนิไปสู่ความส าเรจ็โดยมวีตัถุประสงค์ร่วมกนั
ระหว่างตวัพนกังานและองคก์ร อกีทัง้ ท าใหพ้นกังานมคีวามกระตอืรอืรน้ในการพฒันาตนเองใน
การท างานเพื่อใหเ้ป็นทีย่อมรบัของตนเอง เพื่อความส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงานของตนเอง ส่งผลให้
พนักงานมขีวญัและก าลงัใจในการท างาน เป็นการลดอตัราการลาออกของพนักงานไดท้างหนึ่ง 
และสุดท้ายเป็นการจดัให้พนักงานได้ท างานที่ตรงกบัความถนัด ความรูค้วามสามารถของตน 
(Put the Right Man to the Right Job) ซึง่จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อองคก์ร 
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บุญชยั พทิกัษ์ด ารงกจิ (2556) การพฒันาเส้นทางอาชพี เป็นงานที่มุ่งเน้นส่วนบุคคล
และเกดิผลลพัธใ์นระยะยาว ซึง่หมายถงึการวเิคราะหค์วามจ าเป็นรายบุคคลในส่วนของ ความ
สนใจ ค่านิยม ความสามารถ เพื่อที่จะน าไปวางแผนพฒันาให้มคีวามรู้ ทกัษะ เพื่องานใน
อนาคต ซึง่ส่วนน้ีมกัเรยีกว่า การพฒันาบุคคล (Human Development) 

Tolbert (1980 อ้างถงึใน ประดนิันท์ อุปรมยั และคณะ, 2534) ว่า การพฒันาอาชพี 
หมายถงึกระบวนการทีต่่อเนื่องของชวีติบุคคลซึง่เกี่ยวกบัการพฒันาค่านิยมทางอาชพี และการ
ได้ทดลองสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการประกอบอาชพี เช่น การท างานครึง่เวลา หรอื
ท างานเตม็เวลา และการพกัผ่อนจากการท างาน เป็นตน้ 

Shertzer (1985 อ้างถงึใน ประดนิันท ์อุปรมยั และคณะ, 2534) กล่าวไวว้่า พฒันาการ
ทางอาชพี หมายถงึ การตดัสนิใจเลอืกทัง้หลายซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัอาชพี ดงันัน้ จงึไม่ใช่เป็นการ
ตดัสนิใจเลอืกเพยีงครัง้เดยีวทีเ่กดิขึน้ในขณะใดขณะหนึ่ง แต่เป็นการตดัสนิใจเลอืกทัง้หลายซึ่ง
เกีย่วขอ้งกบัอาชพีทีเ่กดิขึน้อยา่งต่อเนื่องเรือ่ยๆ มาในช่วงชวีติของบุคคล 

จงึอาจสรปุไดว้่าการพฒันาเสน้ทางอาชพี หมายรวมถงึประเดน็ส าคญั 3 ประการ คอื 
1)  เป็นการพฒันาทีม่คีวามส าคญัอยา่งหนึ่งของมนุษย ์
2)  เป็นกระบวนการทีเ่กดิขึน้อยา่งต่อเนื่องในช่วงชวีติของแต่ละคน 
3)  เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอาชีพซึ่งมี

ความสมัพนัธก์บัวถิกีารด าเนินชวีติประจ าวนัของแต่ละบุคคล 
Allen and Meyer (1991) มทีศันะว่าความผูกพนัต่อองคก์รเป็นภาวะทางจติใจทีท่ าให้

บุคคลมคีวามยดึมัน่ต่อองคก์ร ซึง่สภาวะดงักล่าวสามารถจ าแนกเป็น 3 ดา้น คอื 
1)  ความผูกพนัอนัเนื่องมาจากอารมณ์ (Affective Commitment) หมายถงึ 

ความผกูพนัทีเ่กดิขึน้จากอารมณ์ความรูส้กึ เป็นความรูส้กึผูกพนัและเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนักบั
องคก์ร เช่น การแสดงตนว่าเป็นส่วนหนึ่งขององคก์ร และรูส้กึภาคภูมใิจทีไ่ดเ้ป็นส่วนหนึ่งของ
องคก์ร ยอมรบัในค่านิยมและเป้าหมายขององคก์ร ทุ่มเทและอุทศิตนเพื่อให้องคก์รไดบ้รรลุถงึ
เป้าหมายไดส้ าเรจ็ 

2)  ความผูกพนัอนัเนื่องมาจากการลงทุน (Continuance Commitment) หมายถงึ
ความผกูพนัทีเ่กดิจากการคดิค านวณของบุคคล โดยมพีืน้ฐานอยู่บนต้นทุนทีบุ่คคลใหก้บัองคก์ร 
และผลตอบแทนทีบุ่คคลไดร้บัจากองคก์ร หรอืการรบัรูถ้งึผลประโยชน์ทีอ่าจจะสูญเสยีไปหาก
ออกจากองคก์ร การทีบุ่คคลท างานในองคก์รยิง่นานเท่าไร เท่ากบัเขาไดล้งทุนในองคก์รนัน้มาก
ขึน้เท่านัน้ซึ่งความผูกพนันัน้จะมากขึน้ไปตามระยะเวลาและการละทิ้งองค์กรไปกจ็ะยากยิง่ขึน้ 
โดยจะแสดงออกในรูปของพฤตกิรรมต่อเนื่องในการท างาน เช่น ไม่โยกยา้ยเปลี่ยนแปลงที่
ท างาน ก็เนื่องมาจากการได้เปรยีบเทยีบอย่างถี่ถ้วนแล้วถงึผลได้ผลเสยีที่จะเกดิขึน้ว่าหาก
ลาออกจากองค์กรไปเขาจะสูญเสยีอะไรไปบ้าง ซึ่งการสูญเสยีนี้จะค านึงถึงในลกัษณะของ
ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากองคก์ร เช่น บ าเหน็จ บ านาญ หรอืสวสัดกิารทีด่กีว่าองคก์รอื่น 
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3)  ความผูกพนัอนัเนื่องมาจากหน้าที่ (Normative Commitment) หมายถงึ 
ความผูกพนัที่เกิดการรบัรูว้่า เป็นพนัธะหน้าที่และความรบัผดิชอบของตนที่ควรอยู่ และ
สนบัสนุนกจิกรรมขององคก์รใหด้ าเนินต่อไป ซึง่เป็นผลมาจากจรรยาบรรณหรอืจติส านึก บุคคล
จะรูส้กึว่าเมื่อเขาเขา้เป็นสมาชกิขององค์กรก็ต้องมคีวามผูกพนัต่อองค์กร และจงรกัภกัดกีบั
องค์กร เพราะนัน่คอืความถูกต้องและความเหมาะสมที่เป็นหน้าที่หรอืพนัธะผูกพนัที่สมาชกิ
จะต้องมต่ีอองค์กร ซึ่งพนัธะที่เกดิขึน้น้ีจะเป็นปจัจยัสนับสนุนส าคญัประการหน่ึงที่ท าให้เกิด
พฤตกิรรมต่างๆ ในองคก์ร 
 การพฒันาเสน้ทางอาชพีนัน้ตอ้งมกีารวางแผนอยา่งเป็นขัน้เป็นตอน มรีะเบยีบและแบบ
แผน เพื่อใหบุ้คลากรในองคก์รทัง้ผูบ้รหิารและพนักงานรูส้กึถงึความพยายามในการสรา้งความ
สมดุลระหว่างความคาดหวงัของผูป้ฏบิตังิานและองคก์ร ซึง่เมื่อไดเ้สน้ทางอาชพีทีต่้องการแลว้ 
กระบวนการต่อไปจะต้องมกีารปรบัเปลีย่นอย่างต่อเนื่อง โดยน าไปเชื่อมโยงกบัโครงสรา้งของ
ระบบการบรหิารงานบุคคลหลกั ไม่ว่าจะเป็นโครงสรา้งต าแหน่ง โครงสรา้งเงนิเดอืน ระบบ
ประเมนิผล นอกจากนัน้ยงัตอ้งเชื่อมโยงสิง่เหล่านี้เขา้กบัเครื่องมอืเสรมิ อื่นๆ เพื่อสรา้งแรงจงูใจ
ในระดบับุคคล ทัง้ระบบพีเ่ลี้ยง การสอนงาน การให้รางวลั เพื่อกระตุ้นใหบุ้คลากรอยากที่จะ
พฒันาตนเองตามเสน้ทางอาชพีนัน้ดว้ยตนเอง (ภคอร, 2553) 
 

2.4.1 ทฤษฎีพฒันาการด้านอาชีพของซูเปอร ์(Super’s Theory of Career 
Development) ซึง่ Super (1957) ไดน้ าเสนอหลกั 4 ประการ ไดแ้ก่ 
1)  ล าดบัขัน้ทางอาชพี (Vocational Life Stage) 
2)  วุฒภิาวะทางอาชพี (Vocational Maturity) 
3)  การเปลีย่นอตัมโนทศัน์เขา้สู่อตัมโนทศัน์ทางอาชพี (Translating the Self – 

Concept into a Vocational Self – Concept) 
4)  แบบฉบบัการประกอบอาชพี (Career Patterns) 

 พฒันาการด้านอาชพีเป็นการพฒันาการทัง้ทางด้านจติวทิยาและสรรีวทิยาของบุคคล 
รวมทัง้เงื่อนไขทางสภาพแวดลอ้มต่างๆ โดยซูเปอรไ์ดต้ัง้ทฤษฎพีฒันาการทางอาชพี (Theory 
of Vocational Development) ขึน้ในปี 1953 โดยการศกึษาเหตุและผลทีต่ ัง้อยู่บนลกัษณะ
พืน้ฐานทางธรรมชาตขิองมนุษย ์เพื่อประกอบการอธบิายทฤษฎดีงักล่าวไว ้10 ประการดงันี้  

1)  บุคคลมคีวามแตกต่างกนัในความสามารถ ความสนใจ และบุคลกิภาพ 
ดงันัน้ การเลอืกอาชพีของบุคคลควรตอ้งค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคลดว้ย 

2)  บุคคลที่มคีวามสามารถหลายๆ ด้านสามารถประสบความส าเรจ็ในอาชพี
มากกว่าหนึ่งอาชพี  

3)  อาชพีแต่ละอาชพี ต้องการบุคคลทีม่คีวามสามารถ ความสนใจ และบุคลกิภาพ
แตกต่างไปในแต่ละอาชพี  
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4)  ความชอบและความสามารถในอาชพี ขึน้อยู่กบัสิง่แวดลอ้มทีบุ่คคลอาศยัอยู่ 
และอตัมโนทศัน์ (Self-Concept) จะเปลีย่นไปตามกาลเวลาและประสบการณ์ ดงันัน้ การเลอืก
และการตดัสนิใจในอาชพีจงึเป็นกระบวนการทีต่่อเนื่องกนั  

5)  กระบวนการพฒันาการดา้นอาชพี จะม ี5 ช่วง ไดแ้ก่  
(1)  ช่วงเวลาของการพฒันาความรู้สึกนึกคิดที่มต่ีอตนเอง การพฒันา

ความสามารถและความสนใจ (Growth Stage) 
(2) ช่วงเวลาของการส ารวจตนเองและส ารวจอาชพี (Exploration Stage)  
(3)  ช่วงเวลาทีบุ่คคลเริม่ประกอบอาชพีถาวร (Establishment Stage) 
(4)  ช่วงเวลาที่บุคคลมคีวามมัน่คงในการประกอบอาชพี (Maintenance 

Stage) 
(5)  ช่วงระยะเวลาที่ประสทิธภิาพในการประกอบอาชพีของบุคคลเสื่อมลง 

(Decline Stage)  
6)  แบบฉบบัอาชพี (Career Pattern) ขึน้อยู่กบัระดบัสงัคม เศรษฐกจิ สตปิญัญา 

บุคลกิภาพ และโอกาสทีบุ่คคลนัน้ๆ ไดร้บั  
7)  การพฒันาอาชพีควรได้รบัการแนะแนวทาง โดยวธิทีี่ช่วยใหเ้กดิวุฒภิาวะ

ทางความสามารถ และความสนใจ รวมทัง้ช่วยใหไ้ดท้ดลองฝึกฝนประสบการณ์ตามโอกาสอนั
ควร ซึง่จะสามารถสรา้งโอกาสในการพฒันาอตัมโนทศัน์ดว้ย  

8)  กระบวนการพฒันาอาชีพเป็นผลจากการมปีฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกับ
สิง่แวดล้อม การพฒันาอตัมโนทศัน์ท าให้บุคคลรู้จกัตนเองในเรื่องความสนใจ ความถนัด 
ความสามารถ อนัจะท าใหรู้จ้กัประสมประสานกนัระหว่างความสามารถของตนเองกบัโอกาสที่
จะเป็นไปไดจ้รงิ 

9) การพฒันาอาชพีเป็นการประนีประนอมระหว่างบุคคลและสิง่แวดล้อมทาง
สงัคม ระหว่างอตัมโนทศัน์และความเป็นจรงิ ซึง่อาจเรยีนรูจ้ากการแสดงบทบาท ไม่ว่าจะเป็น
บทบาทตามความเพอ้ฝนัหรอืในกจิกรรมทีเ่ป็นจรงิ เช่น ในโรงเรยีน ชุมชน งานชัว่คราวหรอื
งานประจ า 

10)  บุคคลจะพงึพอใจในงานถา้งานนัน้ไปกนัไดด้กีบัวถิชีวีติ ความสามารถ และ
การไดแ้สดงบทบาทตามทีบุ่คคลนัน้ตอ้งการ  
 

2.4.2  ทฤษฏีจิตวิทยาพฒันาการของชารล์อทท ์
 ทฤษฎนีี้เป็นทฤษฎทีีม่อีทิธพิลต่อทฤษฎขีองซูเปอร์ โดยชารล์อทท ์ บวัเลอรเ์สนอว่า 
ชวีติบุคคลสามารถ แบ่งออกไดเ้ป็น 5 ระยะ ดงันี้  

1)  ระยะการเจรญิเตบิโต (Growth Stage) เริม่ตัง้แต่แรกเกดิจนกระทัง่อายุ 14 
ปี ซึง่สามารถแบ่งออกเป็นช่วงระยะยอ่ยๆ ไดด้งันี้  
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(1)  ระยะทีเ่ดก็ยงัไม่มคีวามสนใจอาชพี (Prevocational Substage) ระยะนี้
อยูใ่นช่วงแรกเกดิถงึ 3 ปี เดก็จะมกีารพฒันาทางดา้นรา่งกายอยา่งรวดเรว็  

(2)  ระยะจนิตนาการดา้นอาชพี (Fantasy Substage) ระยะนี้อยู่ในช่วงอายุ 
4 ถงึ 10 เดก็จะมจีนิตนาการดา้นอาชพีตามความเพอ้ฝนัของตนเอง  

(3)  ระยะสนใจในอาชพี (Interest Substage) ระยะนี้อยู่ในช่วงอายุ 11 ถงึ 
12 ปี เดก็จะมคีวามสนใจในอาชพีมากขน้ ความสนใจนี้ขึน้อยู่กบัความชอบ ความชอบเป็นหลกั
ในการตดัสนิใจเลอืกเป้าหมายและกจิกรรม  

(4)  ระยะพจิารณาความสามารถ (Capacity Substage) ระยะนี้อยู่ในช่วง
อาย ุ13 ถงึ 14 ปี เดก็จะใหค้วามส าคญัต่อความสามารถของตนเองเป็นพืน้ฐานในการพจิารณา
เกีย่วกบัอาชพี  

2)  ระยะการส ารวจ (Exploration Stage) ระยะนี้อยู่ในช่วงอายุ 15 ถงึ 24 ปี ใน
ระยะนี้บุคคลจะส ารวจตนเอง และส ารวจอาชพีเพื่อแสวงหาขอ้มลูและประสบการณ์ ซึง่ไดจ้าก
กจิกรรมในโรงเรยีน การท างานพเิศษ โดยระยะการส ารวจแบ่งออกไดด้งันี้  

(1)  ระยะทดลองเลอืกอาชพี (Tentative Substage) ระยะนี้อยู่ในช่วงอายุ 
15 ถงึ 17 ปี เป็นระยะทีบุ่คคลพจิารณาและทดลองเลอืกอาชพี โดยอาศยัเหตุผลหลายประการ 
เช่น ความตอ้งการ ความสนใจ ความสามารถ แต่ยงัไมไ่ดต้ดัสนิใจเลอืกอาชพีทีแ่น่นอน 

(2)  ระยะหวัเลีย้วหวัต่อของพฒันาการดา้นอาชพี (Transition Substage) 
ระยะนี้อยู่ในช่วงอายุ 18 ถงึ 21 ปี เป็นระยะทีบุ่คคลพจิารณาเลอืกอาชพีจากปจัจยัต่างๆ ทีเ่ป็น
จรงิ เช่น โอกาสทีจ่ะไดร้บัการศกึษา โอกาสทีจ่ะไดป้ระกอบอาชพีนัน้ๆ ซึง่ในระยะนี้บุคคลเริม่
ฝึกหดัหรอืศกึษาเฉพาะดา้นทีต่นสนใจหรอืมคีวามช านาญเป็นพเิศษ 

(3)  ระยะทดลองปฏบิตังิาน (Trial Sub-Stage) ระยะนี้อยู่ในช่วงอายุ 22 
ถงึ 24 ปี เป็นระยะทีบุ่คคลเริม่ทดลองปฏบิตังิานและเริม่เขา้สู่การท างานจรงิ 

3)  ระยะเริม่ต้นประกอบอาชพี (Establishment Stage) ระยะนี้อยู่ในช่วงอายุ 
25 ถงึ 44 ปี บุคคลเริม่แสวงหาความมัน่คงเมื่อไดพ้บกบังานทีเ่หมาะสม หากยงัไม่พบกบังานที่
เหมาะสมหรอืงานที่พงึพอใจก็อาจมกีารเปลี่ยนแปลงหรอืเปลี่ยนองค์กรในช่วงเริม่ต้น ซึ่ง
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่ 

(1)  ระยะทดลองปฏบิตังิาน (Trial Sub-stage) ระยะนี้อยู่ในช่วงอายุ 25 ถงึ 
30 ปี เป็นระยะทีห่ากบุคคลไดต้ดัสนิใจประกอบอาชพีอยา่งใดอย่างหนึ่งแลว้ แต่ถ้าอาชพียงัไม่มี
ความเหมาะสมหรอืยงัไม่พอใจกอ็าจมกีารเปลีย่นอาชพีใหม่ได้ อาจมกีารเปลีย่นงาน 1-2 ครัง้ 
หรอืจนกว่าจะไดง้านทีเ่หมาะสมและพงึพอใจ  

(2)  ระยะประกอบอาชพีถาวร (Stabilization Stage) ระยะนี้อยู่ในช่วงอายุ 
31 ถงึ 44 ปี เป็นระยะทีบุ่คคลไดพ้บอาชพีทีเ่หมาะสม บุคคลจะมคีวามมัน่คงในอาชพีเพื่อสรา้ง
หลกัฐานใหต้นเอง 
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4)  ระยะรกัษาความมัน่คงในอาชพี (Maintenance Stage) ระยะนี้อยู่ในช่วงอายุ 
45 ถงึ 65 ปี เป็นช่วงทีช่วีติมคีวามมัน่คงและแสวงหาความก้าวหน้าในการทางาน เป็นช่วง
ต่อเนื่องของการสรา้งหลกัฐานใหแ้ก่ตนเองและครอบครวั  

5)  ระยะเสื่อมถอย (Decline Stage) ระยะนี้อยู่ในช่วงอายุตัง้แต่ 65 ปี ขึน้ไป 
ประสทิธภิาพในการประกอบอาชพีของบุคคลลดลงอนัเนื่องมาจากความชรา ร่างกายและสมอง
เสื่อมคุณภาพลง กจิกรรมในงานเปลีย่นไป ระยะนี้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดงันี้  

(1)  ช่วงทีบุ่คคลเริม่ลดประสทิธภิาพในการประกอบอาชพี (Deceleration) 
ช่วงนี้เป็นระยะทีบุ่คคลมอีายุประมาณ 65 ปี ถงึ 70 ปี ระยะนี้เป็นช่วงเวลาทีป่ลดเกษยีณแลว้ 
ความต้องการในงานลดลง หน้าที่อาจมกีารเปลี่ยนแปลง หรอืงานอาจเปลี่ยนแปลงเพื่อให้
เหมาะสมกบัความสามารถ 

(2)  ช่วงทีบุ่คคลเลกิประกอบอาชพีโดยสิ้นเชงิ (Retirement) ระยะนี้เป็น
ช่วงที่บุคคลจะใช้ชวีติในบัน้ปลายดว้ยการพกัผ่อนโดยไม่ประกอบอาชพีใดๆ  เลย เป็นช่วงที่
บุคคลมอีายปุระมาณ 71 ปี เป็นตน้ไป 
 Super (1957)  ได้อธบิายขยายความทฤษฎขีองชารล์อทท์เกี่ยวกบัความเกี่ยวพนั
ระหว่างความรูส้กึนึกคดิทีม่ต่ีอตนเอง (Self Concept) กบัพฒันาการดา้นอาชพีว่าจุดมุ่งหมายใน
การประกอบอาชพีของบุคคลคอื การด ารงชพีและการสนองความต้องการต่างๆ เช่น ความ
ต้องการยอมรบั ความเป็นอสิระ การไดแ้สดงความสามารถ และภูมใิจในผลงาน ซึง่สิง่เหล่านี้มี
ผลต่อความรูส้กึนึกคดิทีม่ต่ีอตนเอง และการทีบุ่คคลจะเลอืกอาชพีได้เหมาะสมกต่็อเมื่อบุคคล
นัน้มคีวามรูส้กึนึกคดิต่อตนเองอยา่งตรงต่อความเป็นจรงิ  
 

2.4.3  ทฤษฎีพฒันาการด้านอาชีพของทีดแมนและโอฮารา (Tiedeman and O’ 
Hara’s Theory of Career Development)  

Tiedeman and O’ Hara’s (1963) Development อธบิายว่า พฒันาการดา้นอาชพีเป็น
กระบวนการทีต่้องสรา้งเอกลกัษณ์ดา้นอาชพีเมื่อบุคคลต้องเผชญิกบังาน การไดร้บัประสบการณ์
ใหม่ๆ ท าให้บุคคลสรา้งเอกลกัษณ์ด้านอาชพีของตนเองขึน้ การสรา้งเอกลกัษณ์ด้านอาชพี
ดงักล่าวเป็นการสรา้งเอกลกัษณ์ในการท างานของตนเองเป็นปรากฏการณ์ทางดา้นจติวทิยาและ
สงัคมวิทยา พฒันาการด้านอาชีพที่เน้นการตดัสนิใจเลือกอาชพีและการปรบัตัวในอาชีพ
ประกอบกระบวนการต่างๆ หลายขัน้ตอน ซึง่บางครัง้อาจจะเกดิขึน้ซ ้าแลว้ซ ้าเล่าตลอดชวีติของ
บุคคลเมือ่บุคคลตอ้งเปลีย่นงานใหมอ่ยูเ่สมอ  
 ทฤษฎขีอง Tiedeman and O’ Hara’s แบ่งออกเป็นระยะใหญ่ๆ ได ้2 ระยะ คอื  

1)  ระยะเตรยีมเลอืกอาชพี (Period of Anticipation or Preoccupation) ใน
ระยะนี้แบ่งออกเป็นขัน้ตอนยอ่ยๆ ได ้4 ขัน้ คอื  
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(1)  ขัน้ส ารวจ (Exploration Stage) ในขัน้นี้บุคคลจะท าการส ารวจขอ้มลู
ต่างๆ และประเมนิตนเองในดา้นความสนใจ ความสามารถ ความถนัด ประสบการณ์ ลกัษณะ
สาขาวชิา และลกัษณะอาชพีต่างๆ ตลอดจนการประเมนิความเป็นไปไดใ้นการประกอบอาชพี  

(2)  ขัน้การก่อตวัของความคดิ (Crystallization Stage) ในขัน้นี้บุคคลจะนา
เอาขอ้มลูในขัน้ส ารวจมาพจิารณารวมกบัค่านิยมและเป้าหมายในชวีติของตนเอง ประเภทของ
อาชพี และทางเลอืกอื่นๆ ความคดิจะเริม่ชดัเจนขึน้  

(3)  ขัน้การทดลองเลอืกอาชพี (Choice Stage) ในขัน้นี้บุคคลจะทดลอง
ตดัสนิใจเลอืกอาชพี การตดัสนิใจเลอืกอาชพีครัง้นี้จะเป็นการตดัสนิใจชัว่คราว หรอืถาวรนัน้
ขึน้อยูก่บัขอ้มลูทีบุ่คคลไดท้ราบในขัน้การส ารวจและขัน้การก่อตวัความคดิ 

(4)  ขัน้การพจิารณารายละเอยีด (Clarification Stage) ในขัน้นี้บุคคลจะหา
ขอ้มลูเพิม่เตมิเพื่อขจดัความสงสยั และเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีม่รีายละเอยีดและชดัเจนเพยีงพอ เพื่อ
การตดัสนิใจเลอืกอาชพีทีแ่น่นอน  

2)  ระยะการประกอบอาชพีและการปรบัตวั (Period of Implementation and 
Adjustment) ในระยะนี้บุคคลพรอ้มและเริม่ประกอบอาชพีที่ได้เลอืกสรรมาแล้ว  ระยะการ
ประกอบอาชพีและการปรบัตวั แบ่งออกเป็นขัน้ตอนยอ่ยๆ ได ้3 ขัน้ คอื  

(1)  ขัน้เขา้สู่การศกึษาหรอือาชพี (Induction Stage) ในขัน้นี้บุคคลจะเขา้
ศกึษาในสาขาวชิาชพีเพื่อเตรยีมตวัประกอบอาชพี หรอืเริม่ประกอบอาชพีที่ได้เลอืกไว้แล้ว 
โดยทัว่ไปบุคคลจะยอมรบัและปรบัตวัเองเขา้กบัสภาพแวดลอ้มใหม่  

(2)  ขัน้การปรบัปรุง (Reformation Stage) ในขัน้นี้บุคคลจะได้รบัการ
ยอมรับในสภาพแวดล้อมทางการศึกษาหรืออาชีพที่ได้เลือกแล้ว  บุคคลจะพยายาม
ประนีประนอมกนัระหว่างเป้าหมายของตนเองกบัของคนกลุ่มใหญ่ และในที่สุดเขากจ็ะคล้อย
ตามกนั  

(3)  ขัน้ความมัน่คง (Integration Stage) ในขัน้นี้บุคคลมคีวามมัน่คงและมี
ความส าเรจ็ในการศกึษาหรอืการประกอบอาชพี และเหน็ว่าอาชพีนัน้เหมาะสมกบัตนเอง เมื่อ
บุคคลเกดิความรูส้กึไม่พงึพอใจกบัอาชพีทีเ่ขาเลอืก เขาอาจจะเริม่กระบวนการเลอืกอาชพีใหม่
อกี โดยใช้ขอ้มูลจากกระบวนการเลอืกครัง้แรกเป็นประโยชน์ในการตดัสนิใจเลอืกอาชพีครัง้
ต่อไป  
 จากการศกึษาเกี่ยวกบัทฤษฎพีฒันาการดา้นอาชพี จะเหน็ไดว้่า พฒันาการดา้นอาชพี
จะเริม่ขึน้เมื่อบุคคลเริม่ตระหนักว่าอาชพีนัน้ๆ จะสามารถตอบสนอง ความต้องการได ้ ซึ่ง
พฒันาการดา้นอาชพีทีเ่น้นการตดัสนิใจเลอืกอาชพีและการปรบัตวัในอาชพีประกอบดว้ยขัน้ต่างๆ 
หลายขัน้ ซึง่บางครัง้อาจจะเกดิขึน้ซ ้าๆ ตลอดชวีติของบุคคลเมื่อบุคคลต้องเปลีย่นงานใหม่อยู่
เสมอ 
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2.4.4  การพฒันาเส้นทางอาชีพกบัการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
การจดัท าเสน้ทางความกา้วหน้าในสายอาชพี (Career Path) ของพนักงานแสดงถงึการ

เตบิโตในสายอาชพีของพนักงานเมื่อเขา้มาปฏบิตังิานในองค์กร มสี่วนช่วยในการสรา้งขวญั
ก าลงัใจ และรกัษาคนเก่งคนดไีวใ้นองคก์ร รวมทัง้เป็นการปทูางสู่การสรา้งพนักงานทีม่คีุณค่า
ใหแ้ก่องคก์รในระยะยาว โดยการจดัท าเสน้ทางก้าวหน้าในสายอาชพีนี้เป็นเครื่องมอืช่วยในการ
ก าหนดความก้าวหน้าในการงาน ท าให้พนักงานท างานอย่างมเีป้าหมาย และก าหนดหนทาง
ไปสู่ความส าเรจ็ของเป้าหมาย (ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน, 2551) 
 การพฒันาเสน้ทางอาชพี ถอืว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ (Human 
Resource Development : HRD) คอื การด าเนินกจิกรรมต่างๆ ขององคก์รทัง้ในระยะสัน้ และ
ระยะยาวเพื่อเพิม่พูนความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) และปรบัทศันคต ิ (Attitude) ของ
บุคลากร เพื่อใหส้ามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล จากแนวคดิของ 
Gilley, Eggland and Gilley (2002) ในหนังสอื Principle of Human Resource Development 
ได้น าเสนอหลกัการในการพจิารณาองค์ประกอบของการพฒันาทรพัยากรมนุษย์โดยใช้ตาราง 
Matrix เป็นตวัแบบในการน าเสนอโดยใช้ 2 มติปิระกอบกนั คอื มติทิางดา้นจุดเน้น (Focus) 
และมติดิา้นผลลพัธ ์(Results) ของกจิกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ดงัต่อไปนี้  
 

 
ภาพท่ี 2.3  ความสมัพนัธร์ะหว่างการพฒันาเสน้ทางอาชพีและการพฒันาทรพัยากร 
               มนุษย ์
แหล่งท่ีมา: Gilley, Eggland and Gilley, 2002. 
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เมื่อพจิารณาแผนภาพขา้งต้นจะเหน็ว่ามอีงค์ประกอบส าคญัของการพฒันาทรพัยากร
มนุษยใ์นองคก์ร 4 ดา้นดงัต่อไปนี้  

1)  การพฒันารายบุคคล (Individual Development) เป็นงานทีมุ่่งเน้นในส่วน
บุคคล และ เกดิผลลพัธใ์นระยะสัน้ ซึง่หมายถงึการพฒันาความรู้ ทกัษะ และปรบัพฤตกิรรมการ
ท างานของบุคลากรแต่ละคนในองคก์รเพื่อใหส้ามารถท างานปจัจุบนัทีต่นรบัผดิชอบได ้ซึง่เป็น 
ส่วนน้ีมกัเรยีกว่า การฝึกอบรม (Training) นัน่เอง  

2)  การพฒันาอาชพี (Career Development) เป็นงานทีมุ่่งเน้นส่วนบุคคลและ
เกดิผลลพัธใ์นระยะยาว ซึง่หมายถงึการวเิคราะหค์วามจ าเป็นรายบุคคลในส่วนของ ความสนใจ 
ค่านิยม ความสามารถ เพื่อทีจ่ะน าไปวางแผนพฒันาใหม้คีวามรู้ ทกัษะ เพื่องานในอนาคต ซึง่
ส่วนน้ีมกัเรยีกว่า การพฒันาบุคคล (Human Development) 

3)  การบรหิารผลการปฏิบตัิงาน (Performance Management) เป็นงานที่
มุ่งเน้นภาพรวมของทัง้องคก์ร และเกดิผลในระยะสัน้   ซึง่หมายถงึการมุ่งปรบัปรุงผลงานของ
องคก์ร โดยมเีป้าหมายเพื่อประกนัหรอืรบัรองว่าบุคลากรจะต้องม ี ความรู ้ ทกัษะ มแีรงจงูใจ 
และมสีภาพแวดลอ้มทีด่ใีนการสนบัสนุนใหบุ้คลากรสรา้งผลงานไดอ้ยา่งเกดิผลสมัฤทธิ ์ 

4)  การพฒันาองคก์ร (Organizatio) เป็นงานทีมุ่่งเน้นภาพรวมองค์กร และ
เกิดผลในระยะยาว ซึ่งหมายถึงการแก้ไขปญัหาขององค์กร การปรบัปรุงหรอืวางระบบ
โครงสรา้งองคก์ร วฒันธรรมองคก์ร การก าหนดกลยุทธ์ กระบวนการบรหิารงาน และภาวะผูน้ า 
(Gilley and Eggland, 1989 อา้งถงึใน บุญชยั พทิกัษ์ด ารงกจิ, 2556) 

2.4.4.1 ลกัษณะของสายอาชพี (Career Path) 
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ (อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธุ,์ 2547: 126) คอื 

1)  สายอาชพีในแนวดิง่ (Vertical) เป็นการเลื่อนขัน้หรอืเลื่อนต าแหน่ง
พนักงาน (Promotion) ซึง่บทบาทและหน้าที่ความรบัผดิชอบจะเปลีย่นไปตามต าแหน่งงานที่
สงูขึน้โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คอื 

(1)  การเลื่อนขัน้หรอืต าแหน่งจากระดบั “บรหิาร” สู่ระดบั “บรหิาร” 
(Executive to Executive Level) 

(2)  การเลื่อนขัน้หรอืต าแหน่งจากระดบั “พนักงาน” สู่ระดบั 
“บรหิาร” (Non Executive to Executive Level) 

(3)  การเลื่อนขัน้หรอืต าแหน่งจากระดบั “พนักงาน” สู่ระดบั 
“พนกังาน-อาวุโส” (Non Executive to Non Executive Level) 

2)  สายอาชพีในแนวนอน (Horizontal) เป็นการโอนยา้ย (Transfer) 
หรอืสบัเปลี่ยนหมุนเวยีนงาน (Job Rotation) ทัง้นี้ต าแหน่งงานอาจเปลี่ยนแปลงหรอืไม่
เปลีย่นแปลงโดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คอื 
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(1)  การโอนย้ายหรอืสบัเปลี่ยนหมุนเวยีนงานภายในหน่วยงาน
เดยีวกนั 

(2)  การโอนยา้ยหรอืสบัเปลีย่นหมนุเวยีนงานต่างหน่วยงานกนั 
2.4.4.2 ลกัษณะทัว่ไปของการพฒันาเสน้ทางอาชพี 
การพฒันาสายอาชพีส าหรบัพนักงาน (อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธุ์, 2547) เริม่ตัง้แต่

การที่พนักงานเริม่ต้นเขา้มาท างานกบัองค์กร และท างานอยู่กบัองคก์รไปจนกระทัง่พนักงาน
ลาออกโดยแบ่งออกเป็น 2 แนวคดิหลกัๆ ไดแ้ก่ 

1)  การจดัการสายอาชพีของพนักงาน (Career Management) เป็น
ระบบหรอืกระบวนการต่างๆ ที่องค์กรได้จดัเตรยีมด าเนินการเพื่อรกัษา (Retain) พฒันา 
(Develop) และใชค้น (Utilize) ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 

2)  การวางแผนอาชพีของพนักงาน (Career Planning) เป็นแผน
อาชพีของพนักงานที่ก าหนดขึ้นจากสิง่ที่พนักงานอยากจะเป็น หรอือยากจะท าในอนาคต
ขา้งหน้า ซึ่งจะมทีัง้แผนระยะสัน้และแผนระยะยาวเป็นระบบที่เชื่อมโยงกบัการจดัระบบการ
พฒันาทรพัยากรมนุษย์ (Human Resource Development) โดยมุ่งเน้นการพฒันาความสามาร
รถในการปฏบิตัิงาน (Competency) ของพนักงานในปจัจุบนั และการพฒันาศกัยภาพ 
(Potential) ซึง่เป็นขดีความสามารถของพนกังานส าหรบัต าแหน่งงานทีส่งูขึน้ต่อไปในอนาคต 
 
2.5  กิจกรรมการพฒันาเส้นทางอาชีพ 
 
 การน าการพฒันาเสน้ทางอาชพีมาใชใ้นองคก์รจะขึน้อยู่กบัความต้องการหรอืเป้าหมาย
ในการพฒันาทรพัยากรมนุษยภ์ายในองค์กร ทัง้นี้ขอบเขตของงานด้านการจดัท าการพฒันา
เสน้ทางอาชพี หรอื Career Development ซึง่ อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธุ์ (2547) ไดส้รุปกจิกรรม
ต่างๆ ทีค่วรน ามาใชเ้พื่อการพฒันาเสน้ทางอาชพีในองคก์รไว ้4 กจิกรรมหลกั ดงัต่อไปนี้ 

1)  การประเมนิความสามารถของพนักงานรายบุคคล (Competency Gap 
Assessment) มุ่งเน้นการพฒันาบุคลากรโดยการหาช่องว่างความสามารถของพนักงาน
รายบุคคล ตามความเป็นจรงิ (Actual Competency) เมื่อเปรยีบเทยีบกบัความสามารถที่
คาดหวงั (Expected Competency) เพื่อวางแผนพฒันาและปรบัปรุงความสามารถทีย่งัขาดและ
ตอ้งการเสรมิใหม้ขีึน้ส าหรบัการท างานในปจัจบุนัใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

2)  การจดัท าแผนฝึกอบรมและพฒันาพนักงานรายบุคคล (Individual Training 
& Development Plan) มุ่งเน้นการพฒันาบุคลากรโดยการก าหนดแผนการฝึกอบรมและพฒันา
พนกังานรายบุคคลซึง่เป็นแผนประจ าปี ทีเ่รยีกว่า Annual Training & Development Plan หรอื
เป็นแผนระยะยาว ทีเ่รยีกว่า Training & Development Road Map ทีก่ าหนดขึน้เพื่อฝึกอบรม
และพฒันาพนักงานโดยเริม่ตัง้แต่พนักงานเขา้มาท างานกบัองคก์ร และท างานต่อไปจนกระทัง่
พนกังานลาออกจากองคก์ร 
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3)  การจดัท าเสน้ทางความก้าวหน้าในอาชพี (Career Path) มุ่งเน้นการพฒันา
บุคลากรโดยสรา้งโอกาสหรอืความก้าวหน้าในการท างานใหก้บัพนักงาน ซึง่จะท าใหพ้นักงาน
รบัรูว้่าตนเองสามารถเลื่อนต าแหน่งงาน (Promotion) ไปยงัต าแหน่งงานใดไดบ้า้ง หรอืสามารถ
โอนยา้ย (Transfer) สบัเปลีย่นหมุนเวยีน (Job Rotation) ไปยงัหน่วยงานอื่นหรอืต าแหน่งงาน
ใดไดบ้า้ง 

4)  การจดัท าแผนทดแทนต าแหน่งงาน (Succession Plan) มุ่งเน้นการพฒันา
บุคลากรโดยการพฒันาศกัยภาพและการเตรยีมความพรอ้มใหก้บัพนกังานทีม่คีวามสามารถและ
ศกัยภาพสูง (High Performance and Potential) โดยการจดัท าแผนพฒันาพนักงานรายบุคคล 
(Individual Development Plan) ในรูปแบบของการฝึกอบรมและพฒันาพนักงานดว้ยวธิกีาร
ต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การสอนงาน การให้ค าปรกึษาแนะน า เป็นต้น เพื่อให้พนักงานมี
ความสามารถทีจ่ะปฏบิตังิานในต าแหน่งทีส่งูขึน้ต่อไป 
 ในขณะที่ สนัน่ เถาชาร ี(2554ข) ได้ระบุว่าการพฒันาความก้าวหน้าในอาชพีทีด่แีละ
ประสบความส าเรจ็ ผูว้างแผนตอ้งมคีวามรู ้ความเขา้ใจอย่างแทจ้รงิในกระบวนการ และขัน้ตอน
ในการด าเนินการ ซึง่สามารถสรปุไดเ้ป็น 4 กจิกรรม ดงันี้ 

1)  วางแผนเกี่ยวกบัหน้าที่ของพนักงาน เป็นกระบวนการวางแผนอนัเกี่ยวกบั
จดุมุง่หมายในชวีติการท างาน หรอืเป้าหมายในอนาคตของตวัพนักงานเอง ซึง่การทีจ่ะวางแผน
เกีย่วกบัหน้าทีข่องพนกังานนัน้ขึน้อยูก่บัปจัจยัดงัน้ี คอื  

(1)  ความสนใจในดา้นต่างๆ ของพนกังาน 
(2)  ขดีความสามารถทัง้เฉพาะตวัและการท างานเป็นทมีของพนกังาน 
(3)  ศึกษาและส ารวจต าแหน่งต่างๆ ตลอดจนโอกาสที่จะเจรญิก้าวหน้า

องคก์ร  
(4)  ก าหนดจุดมุ่งหมายที่พนักงานและองค์กรปรารถนาทัง้ในระยะสัน้ , 

ระยะปานกลาง และ ระยะยาว 
(5)  ฝึกอบรมและแนวทางการพฒันาส าหรบัพนกังานนัน้ๆ 
(6)  ปฏบิตัติามแผนทีว่างไว ้

2)  การจดัการเกีย่วกบัหน้าทีก่ารงานของพนกังาน  
เมื่อมกีารวางแผนแล้ว ก็จะต้องมขี ัน้การด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์

ตามทีว่างแผนไว ้ส าหรบัการจดัการเกี่ยวกบัหน้าทีง่านของพนักงานนัน้ มแีนวทางปฏบิตักินัอยู่
หลายวธิ ีซึง่แต่ละวธิกีจ็ะมคีวามเหมาะสมในองคก์รต่างกนัไป และไม่จ าเป็นทีจ่ะต้องน าทุกวธิทีี่
จะกล่าวถงึต่อไปนี้มาปฏบิตัพิรอ้มๆ กนั ในองคก์รบางแห่งอาจจะเลอืกใชว้ธิทีีเ่หน็ว่าเหมาะสม
เป็นบางวธิเีท่านัน้ ซึง่วธิปีฏบิตัสิ าหรบัจดัการเกีย่วกบัหน้าทีง่านของพนกังานมดีงันี้ คอื 
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ภาพท่ี 2.4  การจดัการเกีย่วกบัหน้าทีก่ารงานของพนกังาน 
แหล่งท่ีมา:  อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธุ,์ 2547. 
 

(1) จดัท าแผนสบืทอดต าแหน่ง (SUCESSION PLAN) ซึ่งเป็นผงัของ
ผู้บรหิารระดบัรองลงไป ที่พรอ้มจะรบัต าแหน่งหลกัแทนเจา้ของต าแหน่งเดมิในกรณีที่มกีาร
เปลีย่นแปลง ซึง่จะต้องสอดคลอ้งกบัแผนการจดัการทรพัยากรบุคคลขององคก์ร โดยมขีัน้ตอน
การท า Succession Plan ทีส่ าคญัดงัต่อไปนี้คอื 

ขัน้ตอนที ่1 วิเคราะห์ว่าสถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทเป็น
อย่างไร บรษิทัมนีโยบายไปในทศิทางไหน จะขยายตวัหรอืลดขนาดธุรกจิหรอืไม่ แผนกบรหิาร
ทรพัยากรมนุษย ์จะไดว้เิคราะหป์ระเมนิอตัราก าลงัคนทีต่้องการไดอ้ย่างถูกต้อง ทัง้ปรมิาณและ
คุณภาพ ทัง้นี้รวมถงึขอ้มูลต่างๆ เกี่ยวกบักลยุทธ์ของบรษิทั เช่น กลยุทธก์ารตลาดแบบใหม่ 
การน าเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใช ้หรอืการขยายกจิการออกนอกประเทศ ฯลฯ ขอ้มลูเหล่านี้จะเป็น
ปจัจยัทีบ่่งชีว้่า คุณสมบตัขิองพนกังานทีบ่รษิทัพงึมจีะเป็นอยา่งไร 

ขัน้ตอนที ่ 2  ประเมนิความพรอ้มของก าลงัคน ทัง้ปรมิาณและคุณสมบตัิ ว่า
มคีวามพรอ้มที่จะท างานให้สอดคล้องกบักลยุทธข์องบรษิทัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวหรอืไม่  
อย่างไร และบรษิทัมคีวามจ าเป็นเร่งด่วนทีจ่ะต้องใชก้ าลงัคนในแง่จ านวน หรอืในแง่คุณสมบตัิ
เมือ่ใด ทัง้นี้เพื่อทีว่่าแผนกบรหิารทรพัยากรมนุษย์ จะไดท้ราบว่า ตนเองมเีวลามากน้อยแค่ไหน
ในการจดัสรา้งก าลงัคนใหพ้รอ้มสนองกบัความตอ้งการดงักล่าว 

            SUCESSION PLAN                             CAREER PATH 
 
 
 
 
 
VACANT POSITION                                   
INFORMATION &                  CAREER COUNSELING 
INDIVIDUAL ASSESSMENT 

        CAREER 

MANAGEMENT   
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ขัน้ตอนที ่3  ก าหนดแผนการสรา้งความพรอ้มของก าลงัคน ในขัน้ตอนนี้
แผนกบรหิารทรพัยากรมนุษย์ จะต้องทราบว่า ในแต่ละต าแหน่งงานโดยเฉพาะในต าแหน่งงาน
ทีส่ าคญันัน้ พนักงานมอีายุการท างานเท่าใด จะมพีนักงานเกษยีณจ านวนเท่าใด จะมคีน Early 
Retire กี่คน และมกีี่คนทีค่าดว่าอาจจะอยู่ท างานใหบ้รษิทัไม่นาน จากขอ้มลูนี้  แผนกบรหิาร
ทรพัยากรมนุษย ์กส็ามารถท าการพยากรณ์คาดการณ์ไดว้่าในแต่ละปี ทุก 3 ปี และทุก 5 ปี 
จะต้องพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทนคนที่จะออกไปในอนาคตกี่
ต าแหน่ง 

ขัน้ตอนที ่ 4 จากการคาดการณ์ในขัน้ตอนที ่3 แผนกบรหิารทรพัยากรมนุษย ์
กส็ามารถสรา้งแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพฒันาฝึกอบรมพนักงาน (Employee 
Training and Development) ไวไ้ดล้่วงหน้า ก่อนทีพ่นักงานทัง้หลายจะเกษยีณหรอืออกจาก
ต าแหน่งก่อนเวลา ดงันัน้เวลาทีต่ าแหน่งต่างๆ ว่างลง ก็จะมพีนักงานคนใหม่ที่ แผนกบรหิาร
ทรพัยากรมนุษย ์ไดป้ลุกป ัน้เตรยีมเป็นทายาทแต่เน่ินๆ เขา้ด ารงต าแหน่งแทนไดท้นัท ี

ขัน้ตอนที ่5 ก าหนดความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถงึ ความรู ้
ทกัษะ ตลอดจนบุคลกิภาพ และทศันคตทิีพ่งึปรารถนาของพนกังานของต าแหน่งนัน้ 

ขัน้ตอนที ่6 คดัเลอืก ประเมนิผลงาน และประเมนิศกัยภาพของพนักงาน
เพื่อพจิารณาความเหมาะสม ในการที่พฒันาให้สบืทอดต าแหน่งที่จะว่างต่อไป ดงัที่กล่าวใน
เบือ้งต้นแลว้ว่า การท า Succession Planning เชงิรุกนัน้ ต้องวางแผนแต่เนิ่น ๆ ดงันัน้แผนก
บรหิารทรพัยากรมนุษย์ ร่วมกบัผู้บรหิารแต่ละแผนกควรปรกึษาหารอืกนัอย่างน้อยปีละครัง้ 
เพื่อท าการทบทวน และพจิารณาผลงานของพนักงานแต่ละคน ทัง้นี้จะไดท้ราบว่าพนักงานคน
ใดมผีลงานด ี และมศีกัยภาพทีจ่ะพฒันาให้ท างานในต าแหน่งที่ว่าง (ซึง่น่าจะเป็นต าแหน่งที่
สงูขึน้) ได ้ในกรณนีี้ทัง้ แผนกบรหิารทรพัยากรมนุษย ์และผูบ้รหิารควรแยกแยะใหอ้อกว่า อะไร
คอืผลงานในปจัจุบนัของพนักงาน และอะไรคอืศกัยภาพ (Potential) ของพนักงาน และผลงาน
ในปจัจบุนัของพนกังานคนหน่ึงขณะด ารงต าแหน่งหน่ึงอาจจะด ีแต่พอถูกยา้ยหรอืเลื่อนขัน้ใหไ้ป
ท างานในต าแหน่งอื่นหรอืในต าแหน่งทีสู่งขึน้ เขาอาจจะไม่สามารถท างานในต าแหน่งใหม่ไดด้ี 
แมว้่าจะไดร้บัการฝึกอบรมพฒันาแลว้กต็าม 

เรื่องของศกัยภาพของพนักงานนัน้จงึเป็นเรื่องที่ต้องอาศยัความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ของผูบ้รหิารในการคาดการณ์ว่า พนักงานจะมคีวามสามารถทีถู่กพฒันาไปได้
ถงึระดบัใด แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยาก และต้องอาศยัเครื่องมอืที่เป็นวทิยาศาสตรเ์ขา้มาช่วยที่
เรยีกว่า Assessment Tools หรอืเครือ่งมอืทดสอบและประเมนิบุคลากร 

ขัน้ตอนที ่7 การใช้เครื่องมอืทดสอบและประเมนิบุคลากร เพื่อวเิคราะห์
ศกัยภาพของพนักงาน สบืเนื่องจากขัน้ตอนที่ผ่านมา หากขอ้มูลจากการประเมนิผลงานจาก
อดตีจนถงึปจัจุบนัของพนักงานไม่เพยีงพอทีจ่ะคาดการณ์ถงึศกัยภาพของพนักงานที่จะท างาน
ในต าแหน่งใหมใ่นอนาคตได ้การน าแบบทดสอบต่างๆ และแบบประเมนิต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
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ทดสอบความถนัด ทกัษะ ทศันคต ิบุคลกิภาพ ปฏภิาณไหวพรบิต่าง ๆ การตดัสนิใจ ฯลฯ จงึ
เป็นทางเลอืกทีอ่าจจะดทีีสุ่ดในปจัจุบนัส าหรบั แผนกบรหิารทรพัยากรมนุษย ์และผูบ้รหิารทีจ่ะ
ใชป้ระเมนิพนกังาน เพื่อคาดการณ์ศกัยภาพของพนกังาน  

ส าหรบับรษิทัใหญ่ทีม่ทีุนทรพัยม์ากกจ็ะมศีูนยท์ดสอบและประเมนิพนักงาน 
(Assessment Center) เป็นของบรษิทัเอง ซึง่ต้องใชค้่าใช้จ่ายมากทเีดยีว อาจจะเป็นระดบั
หลายสบิลา้นบาท เพราะแบบทดสอบแต่ละชุดนัน้มรีาคาสูงมาก และการจา้งทีป่รกึษาเพื่อสรา้ง
แบบประเมนิโดยเฉพาะใหก้บับรษิทักต็้องใชค้่าใชจ้่ายสูงมากเช่นกนั ดงันัน้ บรษิทัขนาดกลาง
และขนาดเลก็ (Small and Medium Enterprises: SMEs) จงึไม่สามารถรองรบัค่าใชจ้่ายในการ
ประเมนินี้ได ้จงึจ าตอ้งอาศยัการวเิคราะหผ์ลงานในปจัจบุนั และการคาดคะเนของผูบ้รหิารเป็นหลกั 

อยา่งไรกต็ามแผนกบรหิารทรพัยากรมนุษยข์องบรษิทัขนาดกลางและขนาด
เลก็ กส็ามารถใชห้ลกัการประเมนิผลพนักงานแบบ 360 องศามาใช ้เพื่อทีจ่ะไดข้อ้มลูจากหลาย
มุมมอง คอื จากหวัหน้างาน จากเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บงัคบับญัชา และลูกคา้ ในการพจิารณา
ศกัยภาพของพนกังาน การไดข้อ้มลูจากหลายแหล่งจะท าใหส้ามารถลดอคตแิละขอ้ผดิพลาดใน
การประเมนิพนกังานลงไปไดใ้นระดบัหนึ่ง 

ขัน้ตอนที ่8 ระบุตัวทายาทผู้สบืทอดต าแหน่ง เมื่อได้ท าการประเมนิและ
วเิคราะห์ผลงาน รวมทัง้ศกัยภาพของพนักงานจนเป็นทีพ่อใจและมัน่ใจแล้ว ก็ท าการระบุตวั
พนักงานทีจ่ะเป็นทายาทสบืทอดต าแหน่งไดเ้ลย และแจง้เรื่องนี้ใหพ้นักงานคนนัน้ทราบแต่เนิ่นๆ 
หลายบรษิทัท าการระบุตวัทายาทประมาณ 1 ปีล่วงหน้าก่อนต าแหน่งจะว่างลงเพื่อที่จะไดท้ า
การพฒันาอบรมพนักงานไดท้นั แต่ส าหรบัต าแหน่งส าคญัในระดบัสูง อาจต้องใชเ้วลามากกว่า
นัน้ เช่น ประมาณ 2-3 ปี เพื่อทีจ่ะไดส้่งเขา้ไปอบรมในต่างประเทศ เตรยีมรบัมอบงาน เรยีนรู้
งานจากเจา้ของต าแหน่งในปจัจบุนั เป็นตน้ 

ขัน้ตอนที ่9  หาทายาทส ารองไว้ด้วย เพราะถงึแมท้่านคดิว่าได้เตรยีมหา
ทายาทเอาไวแ้ลว้ แต่ทายาทกอ็าจจะถูกซือ้ตวัไปเสยีก่อนกไ็ด้ ดงันัน้จงึควรมองหาตวัส ารอง
เตรยีมไวอ้กีสกั 1 คน ซึง่ไม่จ าเป็นว่าต้องมคีุณสมบตัเิท่าเทยีมกบัคนแรก แต่ขอใหใ้กลเ้คยีงกนั 
โดยใชว้ธิจีดัอนัดบั คอื มอีนัดบั 1 อนัดบั 2 และอนัดบั 3 ทัง้นี้ควรจดัแผนพฒันาพนักงานเหล่านี้
ตามทีส่มควร อย่างไรกต็ามไม่จ าเป็นต้องจดัหลกัสูตรใหเ้หมอืนกบัตวัเตง็อนัดบัที ่1 แต่ขอใหม้ี
การพฒันาในแนวทางทีเ่ป็นการเตรยีมการพวกเขาไวบ้า้ง และกไ็ม่จ าเป็นต้องบอกเตง็อนัดบั 2 
อนัดบั 3 ใหท้ราบว่าเขาคอืตวัเตง็ เพราะอาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ระหว่างตวัเตง็ได้ คดิว่าบอก
แค่ตวัเตง็อนัดบัหนึ่งกน่็าจะเหมาะสม 

ขัน้ตอนที ่10 ท าการพฒันาและประเมนิพนักงานเป็นระยะๆ แมว้่าจะผ่าน
การประเมนิศกัยภาพมาแล้ว ใช่ว่าจะมัน่ใจได้ 100% ว่าพนักงานที่คาดว่าจะเป็นทายาทจะ
สามารถมพีฒันาการ และสรา้งผลงานตามที่คาดหวงัได้จรงิ ดงันัน้ เมื่อไดเ้ริม่ท าการพฒันา
พนักงานกจ็ะต้องมกีารประเมนิผลเป็นระยะๆ เพื่อวเิคราะหร์ะดบัการเรยีนรูแ้ละการพฒันาการ
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ตนเองของพนักงานว่าน่าพอใจหรอืไม่อย่างไร หากไม่เป็นไปตามทีค่าดหมาย อาจจะต้องการมี
การเปลีย่นตวักเ็ป็นไดแ้ละยงัทนัเวลา (สนัน่ เถาชาร,ี 2554ข) 

(2)  จดัท าสายความก้าวหน้าในอาชพี (Career Path) เป็นวธิทีีป่ฏบิตักินั
ค่อนขา้งมาก โดยในแต่ละต าแหน่งควรจะมคี าอธบิายลกัษณะงาน และควรจะมคีณะกรรมการ
เพื่อพจิารณาก าหนดสายทางเดนิของต าแหน่งงานทีเ่หมาะสมและเป็นไปได้ ซึง่สายความก้าวหน้า
นัน้จะต้องมกีารระบุความต้องการขัน้ต ่าส าหรบัต าแหน่งงาน (Basic Requirement) ไว้เสมอ 
เช่น พืน้ฐานการศกึษา, อายุ, ประสบการณ์ท างาน เป็นต้น ซึง่การจดัท าเสน้ทางความก้าวหน้า
ในสายอาชพีมขีัน้ตอนทีส่ าคญั 4 ขัน้ตอนดว้ยกนัคอื 

ขัน้ตอนที ่1 การศึกษาโครงสร้างองค์กร/ต าแหน่งงาน เป็นการศึกษา
ลกัษณะทัว่ไปของโครงสรา้งองคก์รและต าแหน่งงานในปจัจุบนั ซึง่เป็นขัน้ตอนเริม่ต้นก่อนการ
จดัท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชพี เพื่อสรา้งความเขา้ใจเกี่ยวกบัการจดัผงัโครงสรา้ง
องค์กร โครงสรา้งต าแหน่งงาน และระดบัต าแหน่งงานขององค์กรในปจัจุบนั และเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการวเิคราะหง์าน (Job Analysis) การจดักลุ่มงาน (Job Family) ใหเ้หมาะสมกบั
ลกัษณะธุรกจิขององคก์ร 

ขัน้ตอนที ่2 การวเิคราะห์งาน (Job Analysis) เป็นการศกึษาขอบเขต
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และกจิกรรมหลกัของแต่ละงาน รวมทัง้คุณสมบตัิที่จ าเป็นของงานใน
ต าแหน่งงานต่างๆ โดยจะวเิคราะห์ขอบเขตของต าแหน่งงานในกลุ่มต่างๆ ตามผงัโครงสรา้ง
องคก์ร และผงัโครงสรา้งต าแหน่งงานปจัจุบนั เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการจดักลุ่มงานและจดัท า
รปูแบบของสายอาชพีใหเ้หมาะสมกบัภารกจิขององคก์ร 

ขัน้ตอนที ่3 การจดักลุ่มงาน (Job Family) เป็นการจดัแบ่งกลุ่มงานที่มี
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และคุณสมบตัขิองต าแหน่งงานใกลเ้คยีงกนัใหอ้ยู่ในกลุ่มเดยีวกนั โดย
วเิคราะหจ์ากค าบรรยายลกัษณะงานของต าแหน่งงานทีจ่ดัท าขึน้ โดยการจดักลุ่มงานมวีธิกีารที่
ส าคญัดงัต่อไปนี้ 

(1)  ศกึษาขอบเขตหน้าทีง่าน (Scope of Work) และคุณสมบตัเิฉพาะ
ต าแหน่งงาน (Job Specification) 

(2)  การจดัแบ่งกลุ่มงาน (Job Family) โดยพจิารณาจดักลุ่มงานจาก
งานทีม่คีวามสามารถ (Competency) ทีค่ลา้ยคลงึกนัควรจดัอยูใ่นกลุ่มเดยีวกนั 

(3)  การจดัแบ่งกลุ่มงานย่อย (Sub Group) ของแต่ละกลุ่มงาน (Job 
Family) ทีก่ าหนดขึน้ 

ขัน้ตอนที ่4 การจดัท า Career Model และเกณฑ ์ โดยมแีนวทางในการ
จดัท า Career Model หรอืรูปแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชพีขององค์กร ที่ส าคญั
ดงัต่อไปนี้คอื 
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(1)  การระบุต าแหน่งงานทัง้หมดที่อยู่ในหน่วยงานทัง้ในระดับฝ่าย 
ส่วน แผนกของแต่ละกลุ่มงานยอ่ย (Sub Group) ในแต่ละกลุ่มงาน (Job Family) ทีก่ าหนดขึน้ 

(2)  การจดักลุ่มแนวทางเลอืกในสายอาชพี โดยการโอนยา้ยกลุ่มงาน
ใหเ้หมาะสม ซึง่พจิารณาจากความสามารถในงาน (Job Competency) โดยมแีนวทางเลอืก คอื 
โอนยา้ยงานขา้มกลุ่มย่อย (Sub Group) ของกลุ่มงาน (Job Family) เดยีวกนั และโอนยา้ยงาน
ขา้มกลุ่มงาน (Job Family) ทีแ่ตกต่างกนั 

(3)  พจิารณาการโอนยา้ยของต าแหน่งงาน โดยมเีทคนิคทีส่ าคญัคอื 
ก.  การพิจารณาโอนย้ายระดับต าแหน่งงาน มีหลักเกณฑ์คือ

โอนยา้ยทุกระดบัต าแหน่งงาน และโอนยา้ยบางระดบัต าแหน่งงาน 
ข.  การจดัท าผงัแสดงความกา้วหน้าในการเลื่อนต าแหน่งงาน และ

การโอนยา้ยงาน ซึง่มหีลกัเกณฑ ์คอื การเลื่อนต าแหน่งและโอนยา้ยงานภายในกลุ่มงาน (Job 
Family) ทีเ่หมอืนกนั และเลื่อนต าแหน่งและโอนยา้ยงานในกลุ่มงาน (Job Family) ทีแ่ตกต่างกนั 

(4) การจัดท าเกณฑ์หรือมาตรฐานส าหรบัแต่ละต าแหน่งงานตาม
รปูแบบเสน้ทางความก้าวหน้าในสายอาชพี (Career Model) ทีก่ าหนดขึน้ เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการพจิารณาเลื่อนระดบัต าแหน่งงานและการโอนยา้ยงาน 

(3)  ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัต าแหน่งทีว่่างในองคก์ร 
โดยไม่เกบ็ไวเ้ป็นความลบัเพยีงในหมู่ผูบ้รหิารเท่านัน้ เพื่อทีว่่าพนักงานทีม่ ี

ความรู ้ความสามารถทีเ่หมาะสมกบัต าแหน่งนัน้ๆ จะไดไ้ม่ถูกมองขา้มไป ซึง่หน้าทีน้ี่ฝ่ายการ
พนกังานจะต้องรบัผดิชอบในการประกาศดว้ยสื่อต่างๆ ภายในองคก์ร เช่น วารสารภายใน, ตดิ
บอรด์ประกาศภายใน ฯลฯ ซึง่ต าแหน่งทีว่่าจะต้องระบุถงึชื่อและต าแหน่งงาน, ความรบัผดิชอบ
ทีแ่น่ชดั, เงนิเดอืน, สงักดั, ความตอ้งการพืน้ฐานของต าแหน่งนัน้ๆ ไวด้ว้ย 

(4)  ใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัหน้าทีง่าน 
ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้แนะน าปรึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องโอกาส

ความกา้วหน้าในงาน โดยฝา่ยบรหิารทรพัยากรมนุษยจ์ะตอ้งมเีจา้หน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาทางดา้นน้ี 
อกีทัง้ควรจดัการประชุมเชงิปฏบิตักิาร โดยให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดม้โีอกาสแสดงความคดิเหน็ 
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกนัและกนั ซึ่งจะท าให้พนักงานมคีวามเขา้ใจกว้างขึน้ โดยมี
วธิกีารใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัสายอาชพีทีส่ าคญั 3 วธิดีว้ยกนัคอื 

วธิทีี ่1 จดัตัง้หน่วยงานใหค้ าปรกึษาโดยเฉพาะ (Counseling Clinic) โดย
ก าหนดให้หน่วยงานน้ีท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาทัง้ปญัหาเชิงรบัและเชิงรุก หน่วยงานนี้
เปรยีบเสมอืนหน่วยงานซ่อมบ ารุงเครื่องจกัรที่มหีน้าที่ทัง้การซ่อมเมื่อเครื่องจกัรเสยี  (Break 
Down Maintenance) เพื่อใหก้ลบัคนืมาสู่สภาพการใชง้านไดอ้ย่างปกติ และในขณะเดยีวกนั
จะตอ้งจดัท าแผนบ ารงุรกัษาเชงิป้องกนั (Preventive Maintenance) เพื่อใหเ้ครื่องจกัรมอีายุการ
ใชง้านไดน้านทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าไดโ้ดยไมเ่กดิปญัหาเสยีในระหว่างการใชง้าน เช่นเดยีวกนักบัคนที่
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ตอ้งดแูลสภาพจติใจคนทัง้สภาพจติใจทีต่กต ่ากว่าปกตแิละในขณะเดยีวกนัจะต้องหาทางพฒันา
ศกัยภาพทางจติใจใหแ้ขง็แกรง่ สามารถป้องกนัปญัหาทีจ่ะเขา้มารบกวนไดอ้ยา่งยัง่ยนือกีดว้ย 

วธิทีี ่2 อาสาสมคัรใหค้ าปรกึษา (Voluntary Counselor) อาจจะท าในรปูของ
โครงการต่างๆ เช่น "เพื่อนช่วยเพื่อน" "แบ่งปนัก าลงัใจ" โดยให้พนักงานในองค์กรอาสาเขา้
มารว่มเป็นสมาชกิโครงการ และมกีารพฒันาฝึกอบรมวธิกีารในการใหค้ าปรกึษาทีถู่กต้อง มกีาร
ฝึกปฏบิตัใินการใหค้ าปรกึษาจรงิ กลุ่มใหค้ าปรกึษานี้จะท าหน้าทีเ่ป็นเครอืข่ายในการสอดส่อง
ดูแลปญัหาคนภายในองค์กร มกีารแบ่งกลุ่มสมาชกิตามสายสมัพนัธ์ในดา้นต่างๆ เช่น หน่วยงาน
เดยีวกนั เพื่อนกลุ่มเดยีวกนั อาศยัอยูด่ว้ยกนั เพื่อใหอ้าสาสมคัรสามารถเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายได้
งา่ยขึน้  

กลุ ่มอาสาสมคัรจะท าหน้าที่คล้ายๆ เอ็นจโีอ (Non Governmental 
Organizations: NGOs) ซึง่จะคอยท าหน้าทีช่่วยเหลอืคนทีด่อ้ยโอกาสทางสงัคม คนกลุ่มนี้จะท า
หน้าทีด่ว้ยใจรกัไมห่วงัผลตอบแทน สิง่จงูใจทีส่ าคญัคอื ก าไรทางจติใจ และผลพลอยไดท้ีเ่กดิขึน้
คอื การให้ค าปรกึษาเป็นหนทางน าไปสู่การสรา้งความไวว้างใจ การยอมรบันับถอื ซึง่จะเป็น
ประตูสู่ความส าเรจ็ในการบรหิารคน และเป็นหนทางไปสู่ความก้าวหน้าในอาชพีการงานใน
ระดบัทีส่งูขึน้ไป เพราะต าแหน่งยิง่สูงมากขึน้เท่าไหร่ ความสามารถในดา้นการท างานเริม่ลดลง 
แต่ความสามารถในการบรหิารคนกลบัเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ 

วธิทีี่ 3 ผูใ้หค้ าปรกึษาประจ ากลุ่ม/หน่วยงาน (Unit Counselor) เป็นการ
แต่งตัง้บุคคลใดบุคคลหนึ่งในทุกหน่วยงานให้ท าหน้าที่ในการให้ค าปรกึษากบัเพื่อนร่วมงาน 
องคก์รส่วนมากมกัจะมอบหน้าทีน่ี้ใหก้บัหวัหน้าหน่วยงานนัน้ๆ แต่ปญัหาในทางปฏบิตัทิีเ่กดิขึน้
คอื พนักงานบางคนมปีญัหาอนัสบืเน่ืองมาจากตวัหวัหน้างาน ซึง่คงจะเป็นเรื่องยากทีจ่ะไปขอ
ค าปรกึษาจากหวัหน้างาน ดงันัน้ ในแต่ละหน่วยงานน่าจะมบีุคคลอื่นนอกเหนือจากหวัหน้า
หน่วยงานที่ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกบัเทคนิคการให้ค าปรกึษา เพราะอย่างน้อยบุคคลนี้จะ
เปรยีบเสมอืนตวักรองปญัหาของคนในหน่วยงานลงได้ระดบัหน่ึง แมว้่าจะไม่ทัง้หมดก็ตาม 
(สนัน่ เถาชาร,ี 2554ข) 
 Hall and Goodale (1986 อ้างถงึใน รตันา ฉันทอุ์ดมโชค และอรพนิท์ อินทรโยธา, 
2548) ไดก้ล่าวถงึกจิกรรมทีท่ าใหก้ารพฒันาอาชพีประสบความส าเรจ็ อนัประกอบดว้ย 

1)  ใหผู้จ้ดัการเป็นตวัแทนการพฒันาอาชพี โดยเป็นทัง้ผูส้อนและใหค้ าปรกึษา
แก่พนกังานในดา้นการพฒันาอาชพี จะประสบความส าเรจ็มากกว่าการใหฝ้่ายทรพัยากรมนุษย์
เป็นผู้ใหค้ าปรกึษา เนื่องจากผู้จดัการรูด้วี่าพนักงานรายใดมผีลการปฏบิตังิานเป็นอย่างไร ซึ่ง
ผู้จดัการจะต้องได้รบัการฝึกอบรมทกัษะทางการบรหิาร อนัได้แก่ การให้ค าปรกึษา การสอน
งาน การประเมนิผลการปฏบิตังิาน การตัง้เป้าหมาย และการออกแบบงานใหม ่

2) ให้พนักงานฝ่ายทรพัยากรมนุษย์เป็นตวัแทนบุคคลที่ 3 (Use Human 
Resource Staff as Third-Party Agents) ฝ่ายทรพัยากรมนุษยน์ัน้ มคีวามส าคญัมากต่อการ
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พฒันาสายอาชพี โดยมหีน้าทีฝึ่กอบรมใหแ้ก่ผูจ้ดัการในทกัษะทีจ่ าเป็น ควบคุมกระบวนการการ
ท างานรว่มกนัของผูจ้ดัการและพนกังาน ใหค้ าปรกึษาผูจ้ดัการและพนกังานในปญัหาอาชพี และ
แจง้ใหผู้จ้ดัการและพนักงานไดรู้ถ้งึโอกาสดา้นอาชพีในองคก์ร และสิง่ส าคญัทีสุ่ด คอื พนักงาน
ฝ่ายทรพัยากรมนุษยม์หีน้าที่รบัผดิชอบในการออกแบบโปรแกรมการพฒันาอาชพีทัง้หมด ให้
ขอ้มลูทีถู่กต้องในเรื่อง โอกาสดา้นสายอาชพีขององคก์ร (Provide Realistic Organizational 
Career Opportunity Information) พนักงานต้องการขอ้มลูเรื่องโอกาสทางสายอาชพีในองคก์ร 
ซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายทรพัยากรมนุษย์ที่ต้องการจดัหาข้อมูลเส้นทางสายอาชีพที่เป็นไปได ้
จ านวนแต่ละระดบัในองค์กร ค าอธบิายลกัษณะงานในแต่ละต าแหน่ง ทกัษะประสบการณ์ที่
ต้องการ ข้อมูลมสี่วนส าคญัต่อพนักงาน เนื่ องจากเป็นปจัจยัน าเข้าทศิทางธุรกิจขององค์กร 
พนกังานสามารถพฒันาแผนอาชพีทีเ่ป็นจรงิและสอดคลอ้งกบักลยทุธข์ององคก์ร 

3)  มุ่งไปทีก่ารเปลีย่นแปลงอาชพีทุกประเภท (Focus on All Types of Career 
Movement) เป้าหมายของโปรแกรมการพฒันาอาชพี คอื สรา้งความสมดุลระหว่างชวีติส่วนตวั
และชวีติการท างาน นัน่คอื ใหพ้นักงาน มผีลผลติ มคีวามพงึพอใจและการเตบิโตในหน้าที่การ
งาน วตัถุประสงค์หลกัมใิช่การเลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหน่ง แต่เป็นการช่วยให้พนักงานสามารถ
ก าหนดว่าอะไรเหมาะกบัเขา 

4)  ตระหนักว่าแต่ละบุคคล มคีวามต้องการด้านอาชพีแตกต่าง (Provide for 
Individual Differences in Career Needs) ส าหรบัพนักงานทีอ่ยู่ในระยะเริม่ท างาน ต้องการ
ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย เพื่อพิจารณาว่าตนเหมาะสมกับงานแบบไหน ส าหรับ
พนักงานที่อยู่ในระยะตัง้ตวั ต้องการพฒันาทกัษะต่างๆ ต้องการวิสยัทศัน์ในการปฏบิตัิงาน 
ส าหรบัพนักงานทีอ่ยู่ในระยะกึ่งกลางอาชพี ต้องการคดิเรื่องทศิทางของอาชพีใหม่และทบทวน
ความสมัพนัธร์ะหว่างอาชพีและบุคคล 
 นอกจากนี้ Gutteridge, Leibowitz and Shore (1993) ยงัไดเ้พิม่เตมิว่าองคก์รควรต้อง
ค านึงถงึความตอ้งการพฒันาในปจัจบุนั และความต้องการการพฒันาในอนาคตขององคก์ร โดย
มุ่งไปที่การพฒันาเป้าหมายอย่างต่อเน่ืองและเสรมิสร้างกระบวนการให้ค าแนะน า เพื่อการ
พฒันาและธ ารงรกัษาพนกังาน โดยใชข้ดีความสามารถเป็นพืน้ฐานในการวางแผนอาชพี 
 Byars and Rue (1997) ไดอ้ธบิายการพฒันาอาชพีใหป้ระสบความส าเรจ็ ต้องประกอบ
ไปดว้ยกจิกรรมขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

1)  การประเมนิความสามารถ ความสนใจและเป้าหมายทางอาชพีของบุคคล 
การประเมนิตนเองไม่จ ากัดว่าต้องเป็นความสามารถในปจัจุบัน ยงัรวมถึงทักษะ และการ
ฝึกอบรมทีบุ่คคลตอ้งการเพิม่เตมิดว้ย โดยการประเมนิตอ้งอยูบ่นพืน้ฐานของความจรงิ 

2)  การประเมนิความสามารถ ศกัยภาพของบุคคลในองคก์ร องคก์รมแีหล่งขอ้มลู
หลายอย่างที่สามารถน ามาใช้ประเมนิพนักงาน ส่วนใหญ่นิยมใช้การประเมนิการปฏิบตัิการ
การศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน โดยองค์กรควรใช้ข้อมูลจากหลายๆ แหล่งในการ
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ประเมนิ ซึ่งสามารถขอความร่วมมอืจากฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์และจากผู้จดัการซึ่งเป็นพี่เลี้ยง
ของพนกังาน 

3)  การสื่อสารให้ทราบถึงโอกาสและทางเลือกของอาชีพในองค์กร ในการ
ตัง้เป้าหมายอาชีพที่แท้จริง บุคคลต้องรู้ถึงทางเลือก และโอกาสของอาชีพในองค์กร การ
ประกาศรบัสมคัรงานเป็นอกีกจิกรรมหนึ่งทีช่่วยใหพ้นกังานรูถ้งึทางเลอืกอาชพี การระบุเสน้ทาง
อาชพีในองคก์รกเ็ป็นอกีสิง่หน่ึงที่สามารถช่วยได ้ฝ่ายทรพัยากรมนุษยค์วรร่วมกบัพนักงานใน
การวางแผนอาชพีล่วงหน้า 

4)  การใหค้ าปรกึษาดา้นอาชพี เพื่อตัง้เป้าหมายและแผนทีแ่ทจ้รงิ การประเมนิ
ตนเอง ผูใ้หค้ าปรกึษาอาจจะเป็นผูจ้ดัการหรอืผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นทรพัยากรมนุษยก์ไ็ด ้แต่นิยม
ให้ผู้จดัการให้ค าปรกึษามากกว่า เนื่องจากเป็นผู้มปีระสบการณ์ในงาน มคีวามเขา้ใจองค์กร 
และทราบถงึต าแหน่ง โอกาสทีเ่ป็นไปไดใ้นการ โดยในการใหค้ าปรกึษาผูจ้ดัการควรปฏบิตัดิงันี้ 

(1)  ตระหนกัถงึขอ้จ ากดัในการใหค้ าปรกึษาทางดา้นอาชพี ว่าหน้าที ่ความ
รบัผดิชอบพืน้ฐานในการพฒันาอาชพีเป็นของพนกังานแต่ละคน 

(2)  เคารพในความเป็นบุคคล การใหค้ าปรกึษาด้านอาชพี เป็นเรื่องทีเ่ป็น
เรือ่งส่วนตวั ซึง่ตอ้งอาศยัเรือ่งปจัจยั จรรยาบรรณ ค านึงถงึความเป็นส่วนตวัและรกัษาความลบั 

(3)  เป็นการสรา้งความสมัพนัธ ์ต้องมคีวามซื่อสตัย ์เปิดเผย และจรงิใจต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยพยายามมองเรือ่งราวจากมมุมองของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

(4)  การฟงั ตอ้งเป็นผูฟ้งัทีด่ ี
(5)  พจิารณาทางเลอืก โดยช่วยผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ใหม้องและคดิใหก้วา้ง ไม่

จ าเป็นตอ้งจ ากดัตนเองไวก้บัประสบการณ์ทีผ่่าน 
(6)  ค้นคว้าและแบ่งปนัข้อมูล การประเมินโดยองค์กรต้องเป็นไปอย่าง

ชดัเจนพนกังานถงึจะรูถ้งึ ศกัยภาพของตนเองในองคก์ร 
(7)  ช่วยในการก าหนดเป้าหมายและวางแผน พนักงานเป็นผู้ตัดสินใจ

ผูจ้ดัการสามารถช่วยโดยใหก้ารแนะน าเท่านัน้ 
นฤมล นิราทร (2534) กล่าวว่า การพฒันาเสน้ทางอาชพี (Career Development) 

หมายถงึกจิกรรมต่างๆ ทีก่่อใหเ้กดิความกา้วหน้าในงาน ไดแ้ก่ การเลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหน่งหรอื
เงนิเดอืน ตลอดจนถงึความพงึพอใจต่อชวีติความรูส้กึว่าตนเองมคี่า ประสบความส าเรจ็ ซึง่อาจ
ออกมาในรปูของอ านาจหน้าที่ สถานภาพทีสู่งขึน้ความก้าวหน้าในอาชพีงาน จงึเป็นผลสุดทา้ย
ของการจดัการอาชพีงาน ทีเ่ริม่ต้นดว้ยการวางแผนอาชพีงาน ก่อนทีจ่ะพฒันาไปสู่การพฒันา
อาชพีงาน และการพฒันาความกา้วหน้าในอาชพีงานมากทีสุ่ด 
 Gilmer and Von (1971 อา้งถงึใน สุพมิพา วฒันสงัขโสภณ, 2548) กล่าวว่า การพฒันา
เส้นทางอาชพี เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้คนมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตัิงานจากกจิกรรมต่างๆ 
ไดแ้ก่ การได้เลื่อนต าแหน่งสูงขึน้ การไดส้ิง่ตอบแทนจากความสามารถในการท างานของเขา 
และการมโีอกาสกา้วหน้าในการท างานยอ่มไมก่่อใหเ้กดิความไมช่อบงาน 



55 

55 

 

พนกังานในองคก์รตอ้งการมคีวามมัน่คงในการท างานพรอ้มๆ ไปกบัการเจรญิเตบิโตใน
วชิาชพี คอืการมตี าแหน่งงานและเงนิเดอืนที่สูงขึ้น พร้อมทัง้ได้รบัการยอมรบัและมคีุณภาพ
ชวีติทีด่ใีนทีท่ างาน (รุง่ฤทธิ ์โนสงูเนิน, 2554)  
 จะเหน็ได้ว่ากจิกรรมที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กบัการพฒันาเส้นทางอาชพีในองค์กร
ตามทศันคตขิองนักวชิาการหลายท่านนัน้มคีวามคลา้ยคลงึกนั เช่น การประเมนิการปฏบิตังิาน 
การก าหนดแผนเลื่อนขัน้ การก าหนดแผนการเลื่อนเงนิเดอืน การฝึกอบรม การสรา้งโอกาสให้
พนักงานได้แสดงความสามารถ เป็นต้น ซึ่งการศกึษาในครัง้นี้ได้ประมวลกจิกรรมการพฒันา
เสน้ทางอาชพีไว ้4 กจิกรรม ไดแ้ก่ 

1)  การประเมนิผลเลื่อนต าแหน่งงาน หมายถงึ การประเมนิเพื่อใหไ้ดเ้ลื่อนขึน้สู่
ต าแหน่งทีส่งูขึน้ ซึง่มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเพิม่มากขึน้ตามไปดว้ย 

2)  การประเมนิผลการปรบัเพิม่เงนิเดอืน หมายถงึ การประเมนิเพื่อการไดร้บั
เงนิเดอืนในอตัราทีม่ากขึน้ ซึง่มสี่วนสมัพนัธก์บัความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าทีด่ว้ย 

3)  การสนับสนุนให้มกีารพฒันาตนเอง หมายถึง การส่งเสรมิให้พนักงานมี
ความกา้วหน้าทัง้ทางดา้นความรู ้ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ รวมทัง้ดา้นจติใจ ทศันคติ
และอุปนิสยัในการท างาน 

4)  การสนับสนุนให้ใช้ความสามารถ หมายถงึ การเปิดโอกาสให้พนักงานได้
แสดงความสามารถในการท างานทัง้ที่เป็นหน้าที่ความรบัผดิชอบ หรอืงานที่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบ 
  

2.6  ผลลพัธข์องการพฒันาเส้นทางอาชีพ 
  
 สนัน่ เถาชาร ี(2554ก) ได้อธบิายเกี่ยวกบัผลลพัธ์ที่องค์กรจะได้รบัจากการพฒันา
เสน้ทางอาชพีทีม่ปีระสทิธภิาพ ดงันี้ 

1)  พนักงานได้ท างานตรงกบัความถนัด ความรู ้ความสามารถของตน ซึง่จะ
เป็นประโยชน์โดยตรงต่อองคก์ร 

2)  ช่วยลดปญัหาการออกจากงานของพนกังานในองคก์ร 
3)  ภายในองคก์รมรีะบบการประเมนิผลการปฏบิตัิ ทีพ่นักงานและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง

ใหก้ารยอมรบัในผลการประเมนิ 
4)  พนักงานมขีวญัและก าลงัใจในการท างาน ท าให้ท างานเต็มก าลงัความรู้ 

ความสามารถ 
5)  เป็นองค์กรแห่งการสะสมทุนทรพัยากรมนุษย์ ผู้ที่มคีวามรู ้ความสามารถ 

และประสบการณ์ 
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6)  สามารถพฒันาพนกังานในองคก์ร ธุรกจิใหเ้ป็นผูท้ีม่ศีกัยภาพ ประสทิธภิาพ
ทีส่งู พรอ้มทีจ่ะกา้วไปสู่ต าแหน่งงานทีส่งูขึน้ 

7)  องค์กร ธุรกจิมปีระสทิธภิาพและศกัยภาพการแข่งขนัในกระแสที่คนเลอืก
งานไดเ้ป็นอยา่งด ี
 อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธุ ์(2547) ไดก้ล่าวถงึผลลพัธท์ีอ่งคก์รจะไดร้บัจากการน าการพฒันา
เส้นทางอาชีพมาใช้ในองค์กร โดยได้แบ่งวตัถุประสงค์ส าหรบัผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการ
พฒันาเสน้ทางอาชพีไว ้3 กลุ่ม ไดแ้ก่ พนกังาน หวัหน้างาน และองคก์ร ดงันี้ 

1) ส าหรบัพนกังาน 
(1)  สรา้งขวญัและก าลงัใจในการท างานใหก้บัพนกังาน 
(2)  สรา้งโอกาสใหพ้นักงานไดร้บัรูถ้งึความต้องการ หรอืความคาดหวงัใน

การท างานของหวัหน้างานทีม่ต่ีอตนเอง 
(3)  รบัรู้ถึงความมัน่คงในสายอาชพีของตนเองว่าต่อไปจะเติบโต  หรอื

กา้วหน้าไปสู่ต าแหน่งงาน หรอืหน่วยงานใด 
(4)  สรา้งความรูส้กึเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงานของ 

2) ส าหรบัหวัหน้างาน 
(1)  เป็นโอกาสในการสื่อสารใหพ้นักงานรบัรูถ้งึขอบเขตงาน และเป้าหมาย

ของงานทีห่วัหน้างานคาดหวงัและตอ้งการใหเ้กดิขึน้ 
(2)  เพื่อลดปญัหาทีเ่กดิจากการท างานผดิพลาดของพนกังาน 
(3)  เพื่อให้สามารถมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะวางแผน ก าหนดกลยุทธ์ และคดิ

รเิริม่พฒันา และปรบัปรงุการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
(4)  สามารถสรา้งตวัแทนในการท างานแทนหวัหน้างานได ้

3) ส าหรบัองคก์ร 
(1)  สรา้งระบบหรอืมาตรฐานในการพฒันาบุคลากรทีเ่หมอืนหรอืสอดคลอ้ง

กนัใหก้บัหน่วยงานในองคก์ร 
(2)  สรา้งผลไดท้างธุรกจิจากความสามารถของบุคลากร 

 สรุปได้ว่า ผลลพัธ์ของการพฒันาเส้นทางอาชพีที่องค์กรแต่ละแห่งจะได้รบัโดยหลกัๆ 
คอืพนักงานจะได้เพิม่พูนความรู ้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) และปรบัทศันคต ิ (Attitude) ให้
สอดคล้องกบันโยบายการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งสามารถช่วยองค์กรในการลดปญัหาการ
ลาออกของพนกังานไดแ้ละเป็นประโยชน์ต่อทรพัยากรมนุษยท์ุกระดบัในองคก์ร ไม่ว่าจะเป็นตวั
พนกังานเอง หวัหน้างานแต่ละส่วน องคก์ร และผูป้ระกอบการหรอืเจา้ของกจิการ 
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2.7  ทฤษฎีเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
 
 Steer (1997 อา้งถงึใน จกัรพนัธ ์เทพพทิกัษ์, 2551) ไดก้ล่าวถงึ ความผกูพนัต่อองคก์ร
มคีวามส าคญัอยา่งยิง่ต่อองคก์รในประเดน็ดงัต่อไปนี้ 

1) ความผกูพนัต่อองคก์รสามารถใชท้ านายอตัราการเขา้และการออกจากงาน
ไดด้กีว่าความพงึพอใจในงาน ทัง้นี้เพราะความผกูพนัต่อองคก์รเป็นแนวความคดิทีม่ลีกัษณะ
ครอบ คลุมมากกว่า ความพงึพอใจในงาน และค่อนขา้งมเีสถยีรภาพมากกว่า  

2) ความผูกพนัต่อองค์กรเป็นแรงผลกัดนัให้ผู้ปฏิบตัิงานในองค์กรสามารถ
ท างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เนื่องจากความรูส้กึในความเป็นเจา้ของร่วมภายใน
องคก์ร  

3) ความผูกพนัต่อองค์กรยงัเป็นตวัเชื่อมประสานระหว่างความต้องการของ
บุคคลในองคก์ร กบัเป้าหมายขององคก์ร เพื่อช่วยใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายทีไ่ดว้างไว ้ 

4)  มสี่วนช่วยในการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพ และประสทิธผิลขององคก์ร  
5)  ช่วยลดการควบคุมจากภายนอก ซึง่เป็นผลมาจากการทีส่มาชกิในองคก์รมี

ความรกัความผกูพนัต่อองคก์รของตน  
 Porter and Steers (1992 อา้งถงึใน พชัราภรณ์ ศุภมัง่ม,ี 2548) ไดแ้บ่งประเภทของ
ความผกูพนัต่อองคก์รเป็น 2 ประเภท ซึง่นิยมน าไปใชอ้ยา่งกวา้งขวาง ไดแ้ก่  

1)  แนวคดิประเภททศันคติ (Attitudinal Type) ซึง่ถอืว่าความผูกพนัต่อองคก์ร
เป็นทศันคตทิี่ส่งผลกระทบต่อความสมัพนัธร์ะหว่างพนักงานกบัองคก์ร เป็นการแสดงตนเป็น
อนัหน่ึงอนัเดยีวกนั และรูส้กึเกีย่วพนักบัองคก์รอยา่งแนบแน่น เน่ืองจากมคีวามเชื่อในเป้าหมาย
และค่านิยมขององคก์ร มคีวามตัง้ใจทีจ่ะทุ่มเทความพยายามเพื่อองคก์ร และมคีวามปรารถนา
อยา่งแรงกลา้ทีจ่ะอยูก่บัองคก์ร  

2)  แนวคดิประเภทพฤตกิรรม (Behavioral Type) ซึ่งมองว่าความผูกพนัต่อ
องคก์รเป็นกระบวนการทีบุ่คคลเขา้มาสู่องคก์รโดยสรา้งความผูกพนัขึน้ เพื่อผลประโยชน์ของ
ตนเองมใิช่เพื่อองคก์ร มสีาระส าคญัว่า การลงทุนเป็นสาเหตุทาใหบุ้คคลเกดิความรูส้กึผูกพนั
โดยสิง่ที่ลงทุนไป เช่น ความรู ้ ความสามารถ ทกัษะ ระยะเวลา เป็นต้น ทาใหเ้ขาไดร้บั
ผลประโยชน์ตอบแทนจากองคก์ร เช่น ค่าตอบแทน และสทิธปิระโยชน์ต่างๆ การเลื่อนต าแหน่ง 
การลาออกจากงานจะทาใหเ้ขาสญูเสยีผลประโยชน์นัน้เอง  

ณฎัฐพนัธ ์เขจรนันทน์ (2551) ใหค้วามหมายของ ความผูกพนัต่อองคก์ร (Commitment) 
หมายถึง ทศันคตขิองบุคคลในฐานะสมาชกิองค์กร บุคคลที่มคีวามรกั ซื่อสตัย ์และเชื่อมัน่ใน
องคก์ร จะรว่มแรงรว่มใจกนัท างานเพื่อความเจรญิกา้วหน้าขององคก์ร 
 สรินิาตย ์กฤษฎาธาร (2552) ความผูกพนัต่อองค์กร หมายถงึ ทศันคตหิรอืความรูส้กึ
ของผุป้ฏบิตังิานทีม่ต่ีอองคก์ร เช่น มคีวามจงรกัต่อองคก์ร ยอมรบัเป้าหมาย ค่านิยม วฒันธรรม
ขององคก์ร มคีวามเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนักบัองคก์ร ใชค้วามรูค้วามสามารถทีม่อียู่อย่างเตม็ที่
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และเตม็ใจ เป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนักบัองคก์ร นอกจากทศันคตแิละความรูส้กึแลว้ยงัรวมถงึการ
แสดงออกของผู้ปฏบิตังิานอกีด้วย เช่น การท างานอย่างสม ่าเสมอ มคีวามทุ่มเทในการท างาน 
การมสี่วนรวมในกจิกรรมองคก์ร 
 Hrebiniak and Alutto (1972) กล่าวว่า ความผกูพนัต่อองคก์ร หมายถงึ ความไม่เตม็ใจ
ทีจ่ะทิง้องคก์รไมว่่าจะเพื่อเพิม่รายได ้สถานภาพ ความอสิระของอาชพี หรอืการมเีพื่อนร่วมงาน
มากขึน้ อนัเน่ืองมาจากการทีไ่ดล้งทุนก าลงักายและสตปิญัญาใหก้บัองคก์รมาระยะเวลาหนึ่ง 

Steers and Porter (1991) กล่าวว่า ความผูกพนัต่อองคก์รมคีวามหมายใน 3 ลกัษณะ 
คอื  

1) ความเชื่อมัน่อย่างแรงกล้าและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร
เป็นลกัษณะของบุคคลทีม่คีวามเชื่อดา้นทศันคตเิชงิบวกต่อองคก์ร มคีวามผูกพนัอย่างแทจ้รงิ
ต่อค่านิยมและเป้าหมายขององคก์ร พรอ้มสนับสนุนกจิการขององคก์รซึง่เป็นเป้าหมายของตน
ดว้ยมคีวามเชื่อว่าองคก์รนี้ เป็นองคก์รทีด่ทีีสุ่ดทีต่นเองจะทางานดว้ย ภาคภูมใิจทีไ่ดเ้ป็นส่วน
หนึ่งขององคก์ร  

2) ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์กร 
เป็นลกัษณะทีบุ่คลากรเตม็ใจที่จะเสยีสละอุทศิตน พยายามทางานเต็มความสามารถ เพื่อให้
องคก์รประสบความส าเรจ็บรรลุเป้าหมาย เกดิผลประโยชน์ต่อองคก์รและมคีวามห่วงใยต่อความ
เป็นไปขององคก์ร  

3) ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซึง่ความเป็นสมาชกิภาพขององคก์ร 
เป็นลกัษณะทีบุ่คลากรแสดงความตอ้งการ และตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตังิานในองคก์รนี้ตลอดไป มคีวาม
จงรกัภกัดต่ีอองคก์ร มคีวามภาคภูมใิจในการเป็นสมาชกิขององคก์ร และพรอ้มทีจ่ะบอกกบัคน
อื่นว่า ตนเป็นสมาชกิขององค์กร รูส้กึว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร สนับสนุนและ
สรา้งสรรคอ์งคก์รใหด้ยีิง่ขึน้  
 Buchanan II (1974 อา้งถงึใน เนื้อทพิย ์นวมถนอม, 2547) ไดใ้หค้วามหมายของความ
ผูกพนัต่อองค์กรไว้คล้ายกนัว่า คือ ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นความรกัใคร่ของ
สมาชกิทีจ่ะยดึตดิกบัค่านิยมขององคก์รและการปฏบิตังิานตามบทบาทของตนเองเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร  
 Alllen and Meyer (1990 อา้งถงึใน นงเยาว ์แก้วมรกต, 2542) ใหน้ิยามไวเ้ช่นเดยีวกนั
กบั Buchanan ว่า ความผูกพนัต่อองค์กรเป็นความรูส้กึเป็นพวกเดยีวกนั (Partisam) ความ
ผกูพนัทีม่ต่ีอเป้าหมายและค่านิยมขององคก์รและการปฏบิตังิานตามบทบาทของตนเอง เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร   
 นาร ี หมูม่าก (2547) สรปุว่า ความผกูพนัต่อองคก์ร หมายถงึความพยายามท างานเพื่อ
ความส าเรจ็ขององค์กร  ความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  ความจงรกัภกัดแีละความห่วงใยต่อ
องค์กร  และความสอดคล้องในด้านเป้าหมายค่านิยมต่อองค์กร ตลอดจนความต้องการคงอยู่
เป็นสมาชกิขององคก์ร 
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  ดงันัน้จงึอาจสรุปความหมายของความผูกพนัต่อองคก์รไดว้่า หมายถงึ ความรูส้กึเป็น
ส่วนส าคญัของการท าใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็ โดยการปฏบิตังิานดว้ยความพงึพอใจในงาน
ที่ร ับผิดชอบ เพื่อนร่วมงาน ค่าตอบแทน ความก้าวหน้า รวมถึงการทุ่มเทและพัฒนา
ความสามารถดว้ยความเตม็ใจในสิง่ทีไ่ดท้ าใหอ้งคก์รและมคีวามจงรกัภกัดทีีจ่ะเป็นส่วนหนึ่งของ
องคก์รต่อไป 
 

2.7.1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการผกูพนัต่อองคก์ร  
ปรยีาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2541 อ้างถงึใน พชัราภรณ์ ศุภมัง่ม,ี 2548) ความผูกพนัต่อ

องค์กรเป็นตวัชี้วดัถงึประสทิธภิาพของความมัน่คงของสมาชกิในองค์กร การที่บุคคลจะเกิด
ความผกูพนัต่อองคก์ร และมคีวามตอ้งการทีจ่ะอยูก่บัองคก์รตอ้งอาศยัปจัจยั 3 ประการ คอื 

1)  ปจัจยัดา้นบุคคล (Personal Factor) คอืคุณลกัษณะส่วนบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบังานประกอบดว้ย ประสบการณ์ เพศ จ านวนสมาชกิในความรบัผดิชอบ อายุ เวลาในการ
ท างาน เชาวป์ญัญา ระดบัเงนิเดอืน แรงจงูใจในการทางาน ความสนใจในงาน  

2)  ปจัจยัดา้นงาน (Factor in the Job) ไดแ้ก่ลกัษณะงาน ทกัษะในการท างาน 
ขนาดของหน่วยงาน ความห่างไกลของบ้านและทีท่างาน โครงสรา้งของงาน มผีลต่อความ
ผกูพนัองคก์ร  

3)  ปจัจยัดา้นการจดัการ (Factor Controllable by Management) ไดแ้ก่ ความ
มัน่คงในงาน ผลประโยชน์ รายรบั โอกาสก้าวหน้า อ านาจตามต าแหน่งหน้าที่ เพื่อนร่วมงาน 
การสื่อสารกบัผู้บงัคบับญัชา ความศรทัธาในตวัผูบ้รหิาร ความเขา้ใจกนัระหว่างผู้บรหิารกบั
พนกังาน  
 Buchanan (1974 อ้างถงึใน สายพณิ สว่างจติ, 2548) ไดแ้บ่งปจัจยัที่มผีลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์ร (Antecedents of Organizational Commitment) ออกเป็น 4 ปจัจยัหลกั คอื  

1)  ปจัจยัส่วนบุคคล (Personal Factors) เช่น อายุ เพศ ระดบัการศกึษา 
ระยะเวลาในการทางาน สถานภาพสมรส ซึ่งผลจากการวจิยัพบว่าปจัจยัส่วนบุคคล มี
ความสมัพนัธต่์อความผูกพนัต่อองคก์ร อาทเิช่น สมาชกิมอีายุมากเท่าไร กจ็ะมคีวามผูกพนัต่อ
องคก์รมากขึน้เท่านัน้  

2)  ปจัจยัทีเ่กี่ยวกบัลกัษณะงาน (Role–Related Characteristics Factors) โดย
มตีวัแปรย่อยทีเ่ป็นลกัษะของงานไดแ้ก่ ความส าคญัของงาน ลกัษณะงานทีท่า้ทาย การมสี่วน
ร่วมในการทางาน การมโีอกาสก้าวหน้า ความมอีสิระในการทางาน จะมคีวามสมัพนัธท์างบวก
กบัความผกูพนัต่อองคก์ร  

3)  ปจัจยัทีเ่กี่ยวกบัลกัษณะขององคก์ร (Organization Factors) มตีวัแปรย่อย
หลายตวัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์ร เช่น ลกัษณะการกระจายอ านาจในองคก์ร 
ความส าคญัของหน้าทีง่านของตนต่อองคก์รหรอืเพื่อนร่วมงาน ความชดัเจนของกฎขอ้บงัคบั 
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ขัน้ตอนต่างๆ ในการท างาน ความเป็นเจา้ของกจิการ การมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจในการ
ท างาน  

4)  ปจัจยัเกี่ยวกบัประสบการณ์ในการท างาน (Work Experience Factors) 
เป็นปจัจยัที่เกี่ยวกบัความรูส้กึของผู้ปฏบิตังิานแต่ละคน ว่ามคีวามรบัรูต่้อการปฏบิตังิานใน
องคก์รอย่างไรบา้งในลกัษณะดงัต่อไปนี้ ความรูส้กึว่าตนมคีวามส าคญัต่อหน่วยงาน ความรูส้กึ
ว่าหน่วยงานมคีวามยุติธรรม ในการพจิารณาความดคีวามชอบ ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชากบัเพื่อนร่วมงาน ความพงึพอใจต่อผลประโยชน์ตอบแทนพเิศษ ลว้นแลว้แต่มี
ความสมัพนัธต่์อความผกูพนัต่อองคก์รทัง้สิน้  
 นนัทนา ประกอบกจิ (2538 อา้งถงึใน ศนัสนีย ์เตชะลาภอ านวย, 2544) ไดร้ะบุว่าปจัจยั
ทีม่ผีลต่อความผกูพนัต่อองคก์รประกอบดว้ยปจัจยัต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

1) ลกัษณะส่วนบุคคลมผีลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร โดยเฉพาะเพศ สถานภาพ
การสมรส และระยะเวลาการท างาน ซึง่จะเหน็ไดจ้ากผลงานวจิยัของนกัวชิาการทีม่ชีื่อเสยีงดงันี้  

2) ลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ มผีลต่อความผูกพนัต่อองค์กร นอกเหนือจากปจัจยั
ด้านลกัษณะส่วนบุคคลแล้ว ยงัมปีจัจยัด้านลกัษณะงานที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อ
องคก์รอกีดงัปรากฏในผลงานวจิยัต่อไปนี้  

Oscar (1966 อ้างถงึใน ศนัสนีย ์ เตชะลาภอานวย, 2544) ใหค้วามเหน็ว่า การ
คาดหวงัที่จะมโีอกาสก้าวหน้าและประสบความส าเรจ็ในการท างาน มผีลต่อความผูกพนัต่อ
องค์กร ดงันัน้การสรา้งความรูส้กึให้ผู้ปฏบิตังิานเหน็ว่า เขามโีอกาสก้าวหน้า และประสบ
ความส าเรจ็ในงาน จะเป็นปจัจยัทีจ่ะเพิม่ความรูส้กึผกูพนัต่อองคก์รได ้ 

Steers (1977 อ้างถงึใน ศนัสนีย ์เตชะลาภอานวย, 2544) พบว่าลกัษณะงานที่
มกีารตดิต่อสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น มผีลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร ยิง่มสีมาชกิมโีอกาสตดิต่อสมัพนัธ์
กบัผูอ้ื่น และมกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัมากเท่าใด กจ็ะยิง่มคีวามผูกพนัต่อองคก์รมาก
เท่านัน้ เพราะการทีม่โีอกาสพบปะสงัสรรคก์บัเพื่อนร่วมงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จะท าใหย้ิง่มคีวามรูส้กึ
ผกูพนัต่อองคก์รอยา่งแน่นแฟ้น  

3) ประสบการณ์จากการท างานมผีลต่อความผูกพนัต่อองค์กร ประสบการณ์
จากการทางานหมายถงึ การรบัรูข้องสมาชกิในองคก์รว่า องค์กรได้ปรบัปรุงสภาพแวดล้อม
ตอบสนองต่อความต้องการของสมาชกิได้มากน้อยอย่างไร หรอืในขณะที่ปฏบิตังิานอยู่ใน
องคก์รนัน้สมาชกิไดร้บัประสบการณ์ทีม่ผีลต่อความผกูพนัต่อองคก์รอยา่งไร  
 บญัญตั ิค านูณวฒัน์ (2555) กล่าวว่า พนักงานจะมคีวามผูกพนัไดใ้นระดบัหนึ่ง กต็้อง
ผ่านประสบการณ์ที่ดีในการ Alutto ท างานในองค์กร ไม่ว่าจะกบัเพื่อนร่วมงาน หรอืงานที่
รบัผดิชอบ จนกระทัง่มคีวามเชื่อมัน่และเกดิความรูส้กึผูกพนั ซึง่มหีลายปจัจยัทีจ่ะช่วยท าใหค้น
เกดิความผกูพนั ไดแ้ก่ 
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1)  ความประทบัใจในครัง้แรกในการพบกบัผู้น า หรอืหวัหน้า ซึ่งก็จะมผีลต่อ
ความรูส้กึในวนัถดัไป 

2)  ความรบัผิดชอบ เอาใจใส่ดูแลของผู้น า ตัง้แต่เริม่แรก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
สพัเพเหระ เช่น อุปกรณ์เครื่องเขยีน สิง่อ านวยความสะดวก กฎระเบยีบ ไปจนถงึการสอนงาน 
และการใหโ้อกาสแกต้วัใหมเ่มือ่งานเกดิความผดิพลาด โดยไมใ่ชว้ธิทีีห่ยาบคาย 

3)  การให้ความส าคญักับงานของพนักงาน อธบิายถึงความส าคญัของงานที่
พนักงานท าว่ามีความส าคญัต่อองค์กรขนาดไหน สามารถสร้างรายได้หรือลดต้นทุนให้แก่
องคก์รอยา่งไรบา้ง เพื่อใหพ้นกังานเกดิความภาคภมูใิจในงานทีร่บัผดิชอบ 

4)  โอกาสการพฒันาและการเตบิโตในอาชพีการงาน นอกเหนือจากการเตบิโต
ในสายงานแล้ว ยงัส่งเสรมิให้พนักงานมกีารพฒันาตนเองด้วยวิธกีารต่างๆ เพื่อให้เกิดความ
กระตอืรอืรน้ และความทา้ทายต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

5)   การสื่อสาร เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความผูกพนัต่อกนั เพราะพนักงานคอืส่วน
หนึ่งขององคก์ร จงึตอ้งสื่อสารในทุกเรือ่งที่พนกังานควรจะรู ้หากในองคก์รไม่มกีารสื่อสารถงึกนั 
อาจท าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ และก่อใหเ้กดิปญัหาต่อองคก์รตามมาได ้ 
 Hrebiniak and Alutto (1972 อ้างถงึใน ศนัสนีย ์ เตชะลาภอานวย, 2544) มคีวามเหน็ว่า 
ยิง่องคก์รมสีิง่จงูใจดเีท่าใด กย็ิง่ท าใหผู้ป้ฏบิตังิานมคีวามต่อองคก์รมากขึน้เท่านัน้ ซึง่สิง่จงูใจใน
องคก์ร ไดแ้ก่ เงนิเดอืน สวสัดกิาร ผลประโยชน์ตอบแทนในรปูต่างๆ ความก้าวหน้าในการทา
งานและการทีอ่งคก์รสามารถตอบสนองความตอ้งการของสมาชกิได ้ 

Becker & Carper (1956) ไดค้ดิคน้ทฤษฎกีารลงทุนทีพ่ฒันามาจากกรอบการศกึษา
ของแนวคดิเชงิ Exchange หรอืทีเ่รยีกว่า Reward-cost Notation ซึง่สาระส าคญัทีเ่สนอไว้ คอื 
แนวคดิที่อธบิายถึงเหตุผลที่บุคคลเกดิความผูกพนัต่อสิง่หนึ่งสิง่ใดเป็นเพราะว่าบุคคลนัน้ได้
สรา้งการลงทุน (Side-bet) ต่อสิง่นัน้ๆไว ้เพราะฉะนัน้ถา้เขาไมม่คีวามผูกพนัต่อสิง่นัน้ต่อไปกจ็ะ
ท าใหเ้ขาสูญเสยีมากกว่าการผูกพนัไว้ จงึเป็นสิง่ที่ต้องท าโดยไม่มทีางเลอืก ระดบัความส าคญั
ของการลงทุนในบางประการจะผนัแปรตามมติริะยะเวลา กล่าวคอื คุณภาพของสิง่ทีล่งทุนไปจะ
มมีลูค่าเพิม่สูงขึน้ตามระยะเวลาทีบุ่คคลได้เสยีไปในเรื่องนัน้ๆ เช่น ตวัแปรอายุการท างานใน
องคก์ร บุคคลทีท่างานใหก้บัองคก์รนานเท่าใดกจ็ะท าให้เกดิการสะสมทรพัยากรทีจ่ะไดร้บัจาก
ระบบการจา้งงานขององคก์รมากขึน้ในรปูของเงนิเดอืน สวสัดกิาร และอ านาจหน้าทีห่รอืสิง่ทีไ่ด้
อุทศิในรปูของกาลงักายและกาลงัใจ ดงันัน้บุคคลทีท่ างานอยูก่บัองคก์รนานย่อมตดัสนิใจลาออก
จากองค์กรได้ยากล าบากกว่าคนที่ท างานกบัองค์กรมาไม่นาน เพราะเขาจะพจิารณาว่าหาก
ลาออกจากองค์กรก็เท่ากบัว่าการลงทุนของเขาที่ได้สะสมไว้ย่อมสูญเสยีไปด้วย ซึ่งอาจจะไม่
คุม้ค่ากบัผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากองคก์รใหม่ 
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2.7.2 ตวัช้ีวดัความผกูพนัต่อองคก์ร 
Buchanan II (1974 อ้างถงึใน เนื้อทพิย ์นวมถนอม, 2547) ได้กล่าวถงึตวัชีว้ดัความ

ผกูพนัต่อองคก์รว่าม ี3 ประการ ซึง่ประกอบดว้ย 
1)  ความรูส้กึเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนักบัองค์กร (Identification) คอื ความเต็ม

ใจที่จะปฏบิตังิานและยอมรบัในค่านิยมและวตัถุประสงค์ขององค์กร โดยถอืเสมอืนหนึ่งว่าเป็น
ของตนเอง 

2)  ความรูส้กึว่าไดม้สี่วนรว่มในองคก์ร (Involvement) คอื การทีส่มาชกิเขา้มามี
ส่วนร่วมในกจิกรรมขององคก์รตามบทบาทของตนอย่างเตม็ที ่รวมถงึมคีวามเตม็ใจทีจ่ะท างาน
เพื่อความกา้วหน้าและผลประโยชน์ขององคก์ร 

3)  ความรูส้กึจงรกัภกัดต่ีอองค์กร (Loyalty)  คอื ความรูส้กึรกัและความผูกพนั
ต่อองคก์รของสมาชกิ โดยมคีวามรูส้กึและแสดงออกถงึการยดึมัน่ในองค์กรและปรารถนาที่จะ
เป็นสมาชกิขององคก์รต่อไป 

Alllen and Meyer (1990 อ้างถงึใน นงเยาว ์แก้วมรกต, 2542) ไดม้คีวามเหน็ทีส่อดคลอ้ง
กบั Buohanan II ว่าความผกูพนัต่อองคก์รประกอบดว้ยตวัชีว้ดั 3 ส่วน คอื 

1)  ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกบัองคก์ร (Identification) เป็นการแสดงออกจาก
เป้าหมายและค่านิยมขององคก์รของผูป้ฏบิตังิาน 

2)  ความเกี่ยวโยงกบัองค์กร (Involvement) โดยการปฏบิตังิานตามบทบาท
ตามหน้าทีข่องตนเองอยา่งเตม็ที ่

3)  ความจงรกัภกัด ี(Loyalty) ความรูส้กึรกัและผกูพนัต่อองคก์ร 
ในขณะที ่Steers and Porter (1983 อ้างถงึใน สุรสัวด ี สุวรรณเวช, 2549) ไดน้ิยาม

ตวัชีว้ดัความผกูพนัต่อองคก์รไว ้6 ประการ ไดแ้ก่ 
(1)  ความปรารถนาอยูใ่นองคก์ร 
(2)  ความตัง้ใจอยูใ่นองคก์ร, 
(3)  ความตัง้ใจท างาน 
(4)  ความคงรกัษาพนกังานไวไ้ด ้
(5)  การปฏบิตังิาน 
(6)  ปรารถนาอยูใ่นองคก์ร 

 อุทุมพร รุง่เรอืง (2555) ไดแ้บ่งตวัชีว้ดัความผูกพนัต่อองคก์รออกเป็น 3 ดา้น ซึง่แต่ละ
ดา้นประกอบดว้ยรายละเอยีดทีแ่ตกต่างกนัออกไป ไดแ้ก่ 

1)  ตัวชี้ว ัดด้านทัศนคติ คือ ความรู้สึกพึงพอใจในการได้เป็นส่วนหนึ่งของ
องคก์ร รวมไปถงึความพงึพอใจต่อเพื่อนรว่มงาน หวัหน้างาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

2)  ตวัชี้วดัด้านพฤตกิรรม คอื ความเพยีรพยายามในการปฏบิตัหิน้าที่ที่ได้รบั
มอบหมายให้ประสบความส าเรจ็อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล การมาปฏบิัตงิานอย่าง
สม ่าเสมอ การช่วยเหลอืเพื่อนรว่มงาน เป็นตน้ 
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3)  ดา้นความถูกต้องหรอืบรรทดัฐานของสงัคม คอื ความจงรกัภกัดทีี่พนักงาน
จะอุทศิใหแ้ก่องคก์รดว้ยความรูส้กึว่าองคก์รคอืครอบครวั 
 อจัฉรา จนัทะบาล (2553) ไดแ้บ่งตวัชีว้ดัความผกูพนัต่อองคก์รออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

1)  ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร คือ การรู้สึกว่าองค์กรรับฟงั
ความเห็นพนักงานก่อนเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบยีบ หรอืนโยบายต่างๆ โดยให้ความส าคญักบั
พนกังานทุกระดบัโดยเท่าเทยีมกนั 

2)  ความรูส้กึว่าองค์กรสามารถพึง่พงิได้ คอื การทีพ่นักงานรูส้กึว่าองคก์รช่วย
แกไ้ขปญัหาต่างๆ ทีพ่นกังานก าลงัประสบได ้

3)  การมสี่วนรว่มในองคก์ร คอื การทีพ่นักงานมโีอกาสเขา้ร่วมก าหนดนโยบาย 
เสนอความคดิเหน็ หรอืขอ้เสนอแนะต่างๆ ในการท างาน 

4)  ความคาดหวงัทีจ่ะได้รบัการตอบสนองจากองค์กร คอื ความปรารถนาของ
พนักงานที่ต้องการให้องค์กรตอบสนองในเรื่องของการก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกบัแนวทางการด าเนินงานและการได้รบัผลตอบแทนจากองค์กร ไม่ว่าองค์กรจะได้
ก าไรหรอืขาดทุน พนักงานจะต้องยงัคงได้รบัค่าตอบแทนและสวสัดกิารที่เหมาะสมกบัสภาวะ
เศรษฐกจิปจัจบุนั 

จากการศกึษาเกี่ยวกบัตวัชีว้ดัความผูกพนัต่อองคก์ร สามารถสรุปไดว้่า การศกึษาครัง้
นี้ไดป้ระมวลและจ าแนกตวัชีว้ดัความผกูพนัต่อองคก์รไว ้4 ดา้น ดงันี้  

1)  ความรูส้กึว่าตนเองมคีวามส าคญั หมายถงึ การรูส้กึว่าองคก์รรบัฟงัความเหน็
พนักงานก่อนเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบยีบ หรอืนโยบายต่างๆ โดยใหค้วามส าคญักบัพนักงานทุก
ระดบัโดยเท่าเทยีมกนั 

2)  ความรูส้กึว่าองคก์รสามารถพึง่พงิได ้หมายถงึ การทีพ่นักงานรูส้กึว่าองคก์ร
ช่วยแกไ้ขปญัหาต่างๆ ทีพ่นกังานก าลงัประสบได ้

3)  ความรูส้กึมสี่วนรว่มในความส าเรจ็ หมายถงึ การทีพ่นักงานมโีอกาสเขา้ร่วม
ก าหนดนโยบาย เสนอความคดิเหน็ หรอืขอ้เสนอแนะต่างๆ ในการท างาน 

4)  ความรูส้กึไดร้บัการตอบสนองความต้องการ หมายถงึ ความปรารถนาของ
พนักงานที่ต้องการให้องค์กรตอบสนองในเรื่องของการก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกบัแนวทางการด าเนินงานและการได้รบัผลตอบแทนจากองค์กร ไม่ว่าองค์กรจะได้
ก าไรหรือขาดทุน พนักงานจะต้องยังคงได้ร ับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ เหมาะสม  
กบัสภาวะเศรษฐกจิปจัจบุนั 
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2.8  ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 จากการค้นคว้าผลการศกึษาและผลงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องการพฒันาสายอาชพี 
ปรากฏว่าได้มีผู้ศึกษาในเรื่องที่ เกี่ยวข้องและสามารถน ามาปรับใช้เพื่อประกอบแนวคิด 
ในการศกึษา ดงันี้ 
 มลัลกิา รอดอยู่ (2550) ศกึษาเรื่อง “การพฒันาอาชพีของผูป้ระกอบอาหารครวัไทย” มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการพฒันาอาชพีของผู้ประกอบอาหารครวัไทยและการเปรยีบเทยีบ
ปจัจยัส่วนบุคคลกบัการพฒันาอาชพีผูป้ระกอบอาหารครวัไทย กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา 
คอื ผูป้ระกอบอาหารครวัไทยในรา้นอาหารไทย 3 ประเภท คอื หอ้งอาหารในโรงแรม ภตัตาคาร 
และสวนอาหาร จ านวน 100 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการรวบรวมขอ้มลู ผล
การศกึษาการพฒันาอาชพีพบว่า ผู้ประกอบอาหารครวัไทยมคีวามเหน็ว่าตนเองมกีารพฒันา
อาชพีในระดบัสงูโดยมกีารพฒันาอาชพีดา้นความมัน่คงทางอาชพีทีค่่าเฉลีย่สูงทีสุ่ด และปจัจยัที่
มผีลต่อความส าเรจ็ทางอาชพีในอนัดบัหนึ่ง มากทีสุ่ด คอื ความพยายามในการพฒันาทกัษะ
ฝีมอื ผู้ประกอบอาหารครวัไทยส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่าอาชพีผู้ประกอบอาหารครวัไทยเป็น
อาชพีทีม่โีอกาสกา้วหน้าและสรา้งรายไดด้ ีส่วนการศกึษาความแตกต่างของปจัจยัส่วนบุคคลกบั
การพฒันาอาชพีของผูป้ระกอบอาชพีครวัไทยพบว่า ปจัจยัส่วนบุคคลคอืสถานภาพการสมรส 
ระดบัการศกึษาที่ต่างกนั มกีารพฒันาอาชพีของผูป้ระกอบอาหารครวัไทยในด้านความมัน่คง
ทางอาชพี ความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน ทกัษะ ฝีมอื และรายได้ ต่างกนั ส่วนปจัจยัส่วนบุคคล
คอื เพศ อายุ รายไดเ้ฉลี่ยต่างกนั มกีารพฒันาอาชพีในด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 
ทกัษะ/ฝีมอื และรายได้ไม่ต่างกนั แต่มกีารพฒันาอาชพีด้านความมัน่คงทางอาชพีต่างกนั ผู้
ศกึษามขี้อเสนอแนะต่อแนวทางในการพฒันาอาชพีของผู้ประกอบอาหารครวัไทย ดงันี้ คอื 
ภาครฐัควรจดัตัง้กองทุนเพื่อการสนับสนุนผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาหารครวัไทยในการ
พฒันาอาชพีผูป้ระกอบอาหารครวัไทย ควรสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชพีเพื่อการคุม้ครองสทิธิ
ประโยชน์ ในส่วนของผูป้ระกอบการและผูป้ระกอบอาหารครวัไทย ควรใหค้วามส าคญักบัการ
พฒันาทกัษะฝีมอืของผู้ประกอบอาหารอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยเฉพาะผูป้ระกอบอาชพี
ครวัไทยเองควรใส่ใจกบัการเรยีนรูก้ารพฒันาทกัษะฝีมอืและเทคนิคการประกอบอาหารทัง้ในที่
ท างานและจากแหล่งการเรยีนรูอ้ื่นๆ 
 Holbeche (1997) ไดศ้กึษาวจิยั เรื่อง “Career Development : The Impact of  Flatter 
Structures on Career” โดยมวีตัถุประสงค์ในการวจิยั คอื เพื่อตอบสอบผลกระทบของ
โครงสร้างองค์กรแบบแบนราบที่มีผลต่อพนักงานในด้านการท างาน บทบาทและโอกาส
ความก้าวหน้าทางอาชพี เพื่อทราบถงึเป้าหมายการปรบั โครงสร้างองค์กรเป็นแบบแบนราบ 
และการสร้างความพงึพอใจในอาชพีของพนักงาน และเพื่อทราบถงึขอบเขตการพฒันาอาชพี
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รปูแบบใหม่ทีเ่กดิขึน้ภายในองค์กร เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงเป็นองคก์รแบบแบนราบ ศกึษาโดย
การสมัภาษณ์กึ่งมโีครงสรา้งกบัพนักงานอาวุโสและตวัแทนจากฝ่ายทรพัยากรบุคคล จากกรณี
ตวัอย่างองค์กรในประเทศองักฤษ ฝรัง่เศส เยอรมนั ฮ่องกง และฮงัการ ีและใช้วธิกีารส ารวจ 
โดยใชแ้บบสอบถาม บรษิทัเยอรมนัทีเ่ป็นตวัแทน 5 องคก์ร ผลการศกึษาพบว่า พนักงาน 35% 
ของกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้ก่อนหน้านี้ ในปี 1994 ไดอ้อกจากองคก์ร เนื่องจากไม่พงึพอใจ
กบัโอกาสทางอาชพีของตน ขณะที่พนักงานที่ยงัอยู่ในองค์กรยงัเป็นผู้ที่ได้รบังานเหมอืนเดมิ
และยงัอยู่ในต าแหน่งเดมิทีเ่คยได้มาก่อนหน้า แต่มบีทบาทเพิม่มากขึน้ น้อยกว่าครึง่หนึ่งของ
กลุ่มตวัอยา่งทีพ่บว่าตนเองไดร้บัประโยชน์จากโครงสรา้งองคก์รแบบแบนราบ โดยประโยชน์ใน
ทีน่ี้รวมถงึความรบัผดิชอบในการงานทีเ่พิม่มากขึน้ และการท างานเป็นทมีซึง่มนี ้าหนักมากกว่า
การรบัรู้ถึงผลเสียของการปรบัโครงสร้าง ที่รวมถึงการขาดการพฒันาอาชีพ ขาดรางวัลที่
เหมาะสม และขาดความเป็นผู้น า นอกจากนี้ 2 ใน 3 ของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า งานของตนมี
ความน่าพงึพอใจและทา้ทายมากขึน้กว่าตอนทีอ่ยู่ในโครงสรา้งแบบเก่าและยงัมกีารสนับสนุนใน
การพฒันาทีเ่พิม่มากขึน้ดว้ย ในดา้นของบทบาทของฝ่ายทรพัยากรบุคคลขององคก์ร งานวจิยันี้
ไดก้ล่าวถงึบทบาทในการจดัท าโครงสรา้งแบบแบนราบน้ีว่า ฝ่ายทรพัยากรบุคคลจะต้องเปลีย่น
บทบาทของนักทรพัยากรมนุษย ์ไปเป็นทีป่รกึษาทางกลยุทธ์ขององค์กรใหม้ากขึน้ ผูจ้ดัการใน
กลุ่มอาวุโสในกลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจในงานมากกว่าผูจ้ดัการระดบักลางและระดบัต้น ซึ่ง
เป็นผลมาจากการปรบัปรุงองคก์รและความมัน่คงในงานทีเ่ปลีย่นแปลง โดยพนักงานจะรูส้กึพงึ
พอใจในงาน เมื่อพบว่าไดข้ยายทกัษะและประสบการณ์ในการท างานของตนใหม้คีุณค่ามากขึน้ 
ในส่วนของฝา่ยทีไ่ม่เหน็ดว้ยกบัการปรบัโครงสรา้งกจ็ะรูส้กึว่ามช่ีองว่างเกดิขึน้ระหว่างระดบัชัน้
ขององคก์ร ทีไ่มเ่หน็ถงึเสน้ทางการกา้วขึน้ไปไดใ้นแต่ละระดบั ยกเวน้กลุ่มอภสิทิธิ ์ซึง่เป็นผลให้
เกอืบครึง่ของกลุ่มตวัอย่างเริม่มองหางานใหม่ ทางออกทีห่ลายๆ องคก์รจดัขึน้ เพื่อแก้ไขแก้ไข
ปญัหาเหล่าน้ีได้แก่ การจดัแผนสบืทอดต าแหน่ง การจดัการประชาสมัพนัธ ์การสรา้งแรงจงูใจ
ในการท างาน โดยการเพิม่รางวลัและค่าตอบแทน เป็นตน้ แต่ผูศ้กึษางานวจิยัเสนอว่าควรทีจ่ะมี
การจดัระบบการจดัการและพฒันาอาชพีทีเ่หมาะสมกบัโครงสรา้งองคก์ร เพื่อพนักงานส่วนใหญ่
ขององคก์รจะเป็นผลดกีว่า 

Rosenberg (1980) ไดท้ าการศกึษาเกี่ยวกบัค่านิยมทางอาชพี โดยเขามวีตัถุประสงค์
เพื่อต้องการให้ทราบว่า ในการเลอืกอาชพีของคนเรานัน้ค่านิยมจะเขา้มาเกี่ยวขอ้งได้อย่างไร 
ผลการศึกษาพบว่า ค่านิยมทางอาชพีมผีลต่อการเลอืกอาชพี นัน่หมายถงึ การที่บุคคลคดิว่า
อาชพีนัน้เป็นอาชพีทีด่ ีบุคคลกต็้องการทีจ่ะเลอืกและยดึเอาอาชพีนัน้ไว้ นอกจากนัน้บุคคลจะ
เลอืกอาชพีต่างๆ ของตนเอง กจ็ะมคีวามแตกต่างและผนัแปรไปตามค่านิยมเป็นสิง่ส าคญั เช่น 
วศิวกรจะเลอืกอาชพีเพราะต้องการที่จะน าความคดิ ความรู้ ที่มอียู่ไปสรา้งสรรค์งานในระบบ
ต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัอุตสาหกรรม ขณะทีแ่พทยจ์ะเลอืกอาชพีเพราะมคี่านิยมเกีย่วกบัความพงึพอใจ
ในการรกัษาและช่วยเหลอืเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั การเลอืกค่านิยมทางอาชพีดงักล่าว เรยีกว่าเป็น 
Self Expensive ของตนเอง 
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 นอกจากนี้แลว้ กย็งัมกีารศกึษาเกีย่วกบัการตดัสนิใจเลอืกประกอบอาชพี โดยใชค้่านิยม
เป็นหลกั คล้ายกบัแนวคดิของ Rosenberg แต่ค่านิยมที่มผีลต่อการเลอืกนัน้ แบ่งออกได้เป็น
ค่านิยมภายนอก (Extrinsic) และค่านิยมภายใน (Intrinsic Value) โดยที ่Mortimer and Lorence  
(1979) แบ่งแยกย่อยออกได้ดงันี้ 1) ค่านิยมภายนอก เช่น รายได ้เกยีรตยิศ และความมัน่คง 
เป็นต้น  ส่วน 2) ค่านิยมภายใน แบ่งออกไดเ้ป็น ผลประโยชน์ ความทา้ทาย ความรบัผดิชอบ 
และความเป็นอสิระ เป็นตน้ 

อุไรวรรณ จนัทรส์กุลถาวร (2540) ไดศ้กึษาเรื่อง “การพฒันาความก้าวหน้าในอาชพีใน
อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์” ได้ผลการศกึษาว่า แนวคดิและวธิกีารจดัท าแผนการพฒันา
ความก้าวหน้าในอาชพีของพนักงานในสถานประกอบการ 12 แห่ง ไม่มคีวามแตกต่างกนั 
เนื่องจากมกีารติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในรูปสมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์แห่ ง
ประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้การประเมนิผลการปฏิบตัิงานเป็นเครื่องมอืในการบรหิาร
แผนการพฒันาความก้าวหน้าในอาชพี เพื่อใชใ้นการขึน้ค่าจา้ง และเป็นแนวทางในการพฒันา
พนกังาน ซึง่ผลการประเมนิจะน ามาใชพ้จิารณาการปรบัเปลีย่นต าแหน่งทีเ่หมาะสมแก่พนักงาน
ดว้ย นโยบายการสรรหาและคดัเลอืกพนักงาน จะใหค้วามส าคญักบัการสรรหาจากภายในก่อน 
เพื่อสรา้งขวญัและก าลงัใจในการท างาน เมื่อมตี าแหน่งงานใหม่ ก็จะให้โอกาสพนักงานที่มี
ต าแหน่งต ่ากว่าหรอืพนกังานทีต่อ้งการเปลีย่นสายงานไดม้โีอกาสก่อนบุคคลภายนอก ซึง่มผีลดี
คอื พนกังานภายในองคก์รจะมคีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการท างานขององคก์รดอียู่แลว้ ท า
ใหล้ดปญัหาความขดัแยง้ระหว่างพนักงานไดค้วามรูค้วามเขา้ใจของพนักงานเกี่ยวกบัแผนการ
พฒันาความก้าวหน้าในอาชพี ไม่มคีวามแตกต่างกนัในทุกต าแหน่ง เพศ อายุ อายุงาน และ
สถานภาพการสมรส ส่วนความคาดหวงัของพนักงานกไ็ม่มคีวามแตกต่างกนั โดยพนักงานมี
ความคาดหวงัต่อการศกึษาต่อเพื่อกา้วไปสู่ต าแหน่งทีสู่งขึน้มากทีสุ่ด รองลงมาคอื คาดหวงัทีจ่ะ
เปลี่ยนไปท างานที่ชอบ ส่วนวธิกีารที่องค์กรน ามาปฏบิตัคิอื การใช้แบบการประเมนิผลการ
ปฏิบตัิงานเป็นแนวทางส าหรบัความก้าวหน้าในต าแหน่ง ในเรื่องปจัจยัการโอนย้ายของ
พนักงานอย่างสมคัรใจ พบว่า ความก้าวหน้าในงานและการไดท้ างานทีช่อบมอีทิธพิลส าคญัต่อ
การตดัสนิใจ แมว้่าจะเปลีย่นไปท างานในระดบัทีเ่ท่าเดมิแต่กจ็ะพจิารณาจากเรื่องเงนิเดอืนและ
โอกาสก้าวหน้ามากที่สุดพนักงานในทุกต าแหน่ง มคีวามรูค้วามเขา้ใจค่อนขา้งดต่ีอแผนการ
พฒันาความก้าวหน้าในอาชพี เนื่องจากพนักงานไดร้บัขอ้มูลข่าวสารจากสถานประกอบการ
ผ่านทางสื่อต่างๆ และพนักงานใหค้วามสนใจกบัการไดร้บัการสนับสนุนดา้นการศกึษาต่อมาก
ทีสุ่ดเนื่องจากเหน็ว่าสามารถท าใหเ้พิม่โอกาสความกา้วหน้าในงานมากกว่าการสนับสนุนในดา้น
อื่นๆ 

ในบางองคก์รมกีารวางรปูแบบสายทางความก้าวหน้าในอาชพีตามบรบิทของตนเองแต่
ส่วนใหญ่มกัจะมรีปูแบบการพฒันาสายทางความกา้วหน้าในอาชพีแบบดัง้เดมิ คอืมลีกัษณะการ
เคลื่อนทีแ่บบแนวดิง่ ตวัอย่างเช่น รปูแบบสายทางความก้าวหน้าในอาชพีของพนักงานในสาย
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นโยบายสถาบนัการเงนิของธนาคารแห่งประเทศไทย (ดวงฤทยั ชูสง, 2544) ซึง่พนักงานจะ
ไดร้บัการเลื่อนต าแหน่งตามล าดบัชัน้ของการบงัคบับญัชา โดยองิตามอายุการท างาน และผล
การท างาน ปญัหาทีเ่กดิขึน้คอืพนกังานขาดขวญัและก าลงัใจในการปฏบิตังิาน 

รกัษ์ขณาถาวร ดุลมา (2554) ไดศ้กึษาเรื่อง “ความสมัพนัธร์ะหว่างความก้าวหน้าใน
สายอาชพีกบัขวญัในการปฏบิตังิานของบุคลากร: กรณีศกึษาบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ” มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาระดบั
ขวญัในการปฏบิตังิานของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 2) ศกึษาความก้าวหน้าในสายอาชพี
ของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 3) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความก้าวหน้าในสายอาชพี 
กบัขวญัในการปฏบิตังิานของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 4) เพื่อพยากรณ์ขวญัในการ
ปฏบิตังิานของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ ด้วยความก้าวหน้าในสายอาชพี กลุ่มตวัอย่าง
ประกอบดว้ยบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ จ านวน 246 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูคอื แบบสอบถามสถติทิีใ่ชใ้นการ
วเิคราะหข์อ้มลูคอื ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทกีาร
วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูน 
แบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการวจิยัพบว่า 1) ระดบัขวญัในการ
ปฏบิตัิงานของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง 2) ระดบั
ความก้าวหน้าในสายอาชพีของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการโดยรวม อยู่ในระดบัน้อย 3) 
ความก้าวหน้าในสายอาชพี 3 ดา้น คอื ดา้นการวจิยั ดา้นการฝึกอบรมและดูงาน และดา้นการ
เลื่อนขัน้เงนิเดอืน สามารถพยากรณ์ขวญัในการปฏบิตังิานของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 
ไดร้อ้ยละ 17.90 

ฉฐัชสรณ์ กาญจนศลิานนท ์(2553) ศกึษาเรือ่ง “แนวทางการพฒันาบุคลากรในโรงแรม: 
กรณีศกึษาโรงแรมระดบั 3 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการศกึษาเพื่อหาแนวทางการ
พฒันาองค์กรที่ย ัง่ยนืโดยใช้หลกัความต้องการการพฒันาตนเองของบุคลากรโรงแรมระดบั
ปฏบิตักิารแผนกบรกิารส่วนหน้า แผนกบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม และแผนกแม่บา้น/ งาน
บรกิารส่วนหอ้งพกั ในโรงแรมระดบั 3 ดาวในเขตกรงุเทพมหานคร ร่วมกบัการสมัภาษณ์เชงิลกึ
กลุ่มผู้บรหิารและหวัหน้างาน เป็นตวัก าหนดทศิทางและนามาตรฐานระดบัชาตขิองบุคลากร
โรงแรมในประเทศไทย: มาตรฐานดา้นคุณลกัษณะทัว่ไปของบุคลากรในสถานประกอบการทีพ่กั
แรม 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) มาตรฐานดา้นบุคลกิภาพ 2) มาตรฐานดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 3) 
มาตรฐานดา้นความรู้ ความสามารถทัว่ไป และ 4) มาตรฐานดา้นความสามารถ/ทกัษะดา้น
ภาษาและการสื่อสาร มาประยุกต์ใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษา ผลการวจิยัพบว่า บุคลากร
ต้องการการพฒันาในแต่ละด้านมากที่สุดดงันี้ 1) มาตรฐานด้านบุคลกิภาพ ได้แก่ การมี
กริยิามารยาททีสุ่ภาพเรยีบรอ้ย การพดูสื่อสารทีถู่กต้อง ชดัเจน มคีวามกระฉับกระเฉงว่องไวใน
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การท างาน และการวางตวัอย่างเหมาะสมถูกต้องตามกาลเทศะ 2) มาตรฐานดา้นคุณธรรม 
จรยิธรรม ได้แก่ การมคีวามอดทนอดกลัน้ ควบคุมอารมณ์ได้ด ี การปฏบิตังิานดว้ยความ
ละเอยีดรอบคอบ และการมวีนิัย ส่วนสิง่ทีส่ าคญัยิง่ต่องานบรกิารคอืการมทีศันคตทิีด่ต่ีองานนัน้ 
บุคลากรเองยงัมคีวามเหน็ว่าไดร้บัการพฒันาและส่งเสรมิไม่มากพอ ซึง่เป็นสิง่ทีอ่งคก์รควรหนั
มาใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งยิง่ 3) มาตรฐานดา้นความรู ้ความสามารถทัว่ไป ไดแ้ก่ การมคีวามรู้
เกี่ยวกบักฎหมายแรงงานและกฎหมายสทิธพิื้นฐานคุ้มครองผู้บรโิภค การมคีวามรู้เกี่ยวกบั
กฎหมาย สถานประกอบการทีพ่กัแรม และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง และความสามารถในการใช้
คอมพวิเตอร ์ และ 4) มาตรฐานดา้นความสามารถ/ ทกัษะดา้นภาษาและการสื่อสาร ไดแ้ก่ 
ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาองักฤษไดอ้ย่างน้อย 1 ภาษา 
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และความสามารถในการใช้ภาษาท่าทาง (Body 
Language) ส่วนการศึกษาความคดิเห็นต่อการพฒันาตนเองด้านความรู้และทกัษะเฉพาะ
ต าแหน่งจ าแนกตามกลุ่มงานหลกั พบว่า 1) แผนกบรกิารส่วนหน้า ควรไดร้บัการปรบัปรุงและ
พฒันาดา้นความรูม้ากทีสุ่ดไดแ้ก่ ความรูด้า้นกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง ส่วนดา้นทกัษะไดแ้ก่ การใช้
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ 2) แผนกบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม ดา้นทีค่วรไดร้บัการปรบัปรุงและ
พฒันาดา้นความรูม้ากทีสุ่ดไดแ้ก่ ความรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบัธุรกจิโรงแรม ส่วนดา้นทกัษะไดแ้ก่ การ
ใชภ้าษาองักฤษ และ 3) แผนกแม่บา้นและงานบรกิารส่วนหอ้งพกั ดา้นทีค่วรไดร้บัการปรบัปรุง
และพฒันาดา้นความรูม้ากทีสุ่ดไดแ้ก่ ความรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบัธุรกจิโรงแรม ส่วนดา้นทกัษะไดแ้ก่ 
การแกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้า 
 วาร ีศริริะเวทยกุ์ล (2544) ไดท้ าการศกึษาเรือ่ง “คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องพนักงาน
ผูป้ฏบิตังิานครวัโรงแรมในกรุงเทพมหานคร” เพื่อ 1) ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานของบุคลากรโรงแรม
ในกรงุเทพมหานคร 2) ศกึษาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องพนักงานผูป้ฏบิตังิานครวัโรงแรมใน
กรงุเทพมหานคร ดา้นความรู ้ทกัษะวชิาชพี มนุษยสมัพนัธ ์และบุคลกิภาพ และ 3) ความสมัพนัธ์
ระหว่างขอ้มลูลกัษณะพืน้ฐานของบุคลากรโรงแรมกบัความคดิเหน็ของบุคลากรโรงแรมเกี่ยวกบั
คุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของพนักงานผู้ปฏบิตังิานครวัโรงแรมในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากผล
การศกึษาพบว่า เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน ระยะเวลาการปฏบิตัิ
หน้าที่ และขนาดของโรงแรม มคีวามสมัพนัธ์กับความคดิเห็นของบุคลากรโรงแรมเกี่ยวกับ
คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานผู้ปฏิบัติงานครวัโรงแรมในกรุงเทพมหานครอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
 โดยสรุปแลว้ในการพฒันาสายทางความก้าวหน้าในอาชพีนัน้ ถอืไดว้่าเป็นสิง่ส าคญัใน
การทีจ่ะช่วยให้เป็นการดงึดูดและรกัษาบุคลากรให้สามารถปฏบิตังิานกบัองคก์รไดอ้ย่างเตม็ใจ
และอยู่กบัองค์กรได้นานทัง้นี้องค์กรควรให้ความส าคญัและตระหนักต่อการพฒันาสายอาชพี
อย่างเป็นระบบ เพื่อท าใหบุ้คลากรที่มคีวามรูค้วามสามารถเกดิความมัน่ใจและสามารถเลอืก
หนทางตามทีต่นเองต้องการในดา้นอาชพีได้ และพนักงานเองกส็ามารถเตรยีมความพรอ้มของ
ตนเอง ในการทีจ่ะพฒันาความรู ้ความสามารถเพื่อโอกาสความกา้วหน้าในอาชพีต่อไป 



 
บทท่ี 3 

 

กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจยั 
 

 การศกึษาวจิยัเรือ่ง กจิกรรมการพฒันาเสน้ทางอาชพีเพื่อส่งเสรมิความผูกพนัต่อองคก์ร
ของพนักงานแผนกครวัโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศไทย เป็นการศกึษาวจิยัที่เน้น
การศกึษากจิกรรมการพฒันาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชพีของพนักงานประจ าที่ปฏบิตังิาน
แผนกครวัในโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศไทย ซึ่งในการด าเนินการวจิยัครัง้นี้ ได้
เลอืกใช้วธิกีารวจิยัแบบผสม (Mixed Method) ระหว่างการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative 
Research) และการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การวจิยัเชงิปรมิาณเพื่อ
การศึกษาลกัษณะและความต้องการกจิกรรมการพฒันาเส้นทางอาชพีส าหรบัพนักงานแผนก
ครวัในโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศไทย และใช้การวจิยัเชงิคุณภาพเพื่อศกึษาแนว
ทางการพฒันากจิกรรมการพฒันาเส้นทางอาชพีทีเ่หมาะสมส าหรบัพนักงานแผนกครวัโรงแรม
ระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศไทย 
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3.1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.1  กรอบแนวคดิการวจิยั 
 

3.1.1 การศึกษาครัง้น้ีมีการใช้ตัวแปรอิสระด้านกิจกรรมการพฒันาเส้นทาง
อาชีพ ซึง่ประกอบดว้ย 
1)  การประเมนิผลเลื่อนต าแหน่งงาน หมายถงึ การประเมนิเพื่อใหไ้ดเ้ลื่อนขึน้สู่

ต าแหน่งทีส่งูขึน้ ซึง่มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเพิม่มากขึน้ตามไปดว้ย 
2)  การประเมนิผลการปรบัเพิม่เงนิเดอืน หมายถงึ การประเมนิเพื่อการไดร้บั

เงนิเดอืนในอตัราทีม่ากขึน้ ซึง่มสี่วนสมัพนัธก์บัความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าทีด่ว้ย 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

กิจกรรมการพฒันาเส้นทางอาชีพ 
1. การประเมนิผลเลื่อนต าแหน่งงาน 
2. การประเมนิผลการปรบัเพิม่เงนิเดอืน 
3. การสนบัสนุนใหม้กีารพฒันาตนเอง 
4. การสนบัสนุนใหใ้ชค้วามสามารถ 
 

ความผกูพนัต่อองคก์ร 
1. ความรูส้กึว่าตนเองมคีวามส าคญั 
2. ความรูส้กึว่าองคก์รสามารถพึง่พงิได ้
3. ความรูส้กึมสี่วนรว่มในความส าเรจ็ 
4. ความรู้สึกได้ร ับการตอบสนองความ
ตอ้งการ 
 

     กิจกรรมการพฒันาเส้นทางอาชีพ
เพ่ือก่อให้เกิดความผกูพนัต่อองค์กร
ของพนักงานครัวโรงแรมระดับ 3  
และ 4 ดาว ในประเทศไทย 

(คุณภาพ) 



71 

3)  การสนับสนุนให้มกีารพฒันาตนเอง หมายถึง การส่งเสรมิให้พนักงานมี
ความกา้วหน้าทัง้ทางดา้นความรู ้ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ รวมทัง้ดา้นจติใจ ทศันคติ
และอุปนิสยัในการท างาน 

4)  การสนับสนุนให้ใช้ความสามารถ หมายถงึ การเปิดโอกาสให้พนักงานได้
แสดงความสามารถในการท างานทัง้ที่เป็นหน้าที่ความรบัผดิชอบ หรอืงานที่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบ 

 
3.1.2 การศึกษาครัง้น้ีมีการใช้ตวัแปรตามด้านความผกูพนัต่อองคก์ร  

ประกอบดว้ย 
1)  ความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญ หมายถึง การรู้สึกว่าองค์กรรับฟงั

ความเห็นพนักงานก่อนเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ หรือนโยบายต่างๆ โดยให้ความส าคัญ  
กบัพนกังานทุกระดบัโดยเท่าเทยีมกนั 

2)  ความรูส้กึว่าองคก์รสามารถพึง่พงิได้ หมายถงึ การทีพ่นักงานรูส้กึว่าองคก์ร 
ช่วยแกไ้ขปญัหาต่างๆ ทีพ่นกังานก าลงัประสบได ้

3)  ความรูส้กึมสี่วนรว่มในความส าเรจ็ หมายถงึ การทีพ่นักงานมโีอกาสเขา้ร่วม
ก าหนดนโยบาย เสนอความคดิเหน็ หรอืขอ้เสนอแนะต่างๆ ในการท างาน 

4)  ความรู้สึกได้รบัการตอบสนองความต้องการ หมายถึง ความปรารถนา 
ของพนักงานที่ต้องการให้องค์กรตอบสนองในเรื่องของการก าหนดนโยบายการปฏิบตัิงาน  
ที่สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานและการได้รบัผลตอบแทนจากองค์กร ไม่ว่าองค์กร  
จะได้ก าไรหรือขาดทุน พนักงานจะต้องยงัคงได้รบัค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม  
กบัสภาวะเศรษฐกจิปจัจบุนั 
 

3.2  การวิจยัเชิงปริมาณ 
 
 ในการศึกษาครัง้นี้ มกีารใช้การวิจยัเชิงปรมิาณมาใช้เพื่อศึกษากิจกรรมการพฒันา
เส้นทางอาชพีเพื่อส่งเสรมิความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานแผนกครวัของโรงแรม ระดบั 3 
และ 4 ดาวในประเทศไทยตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ที ่1 และ 2 
 

3.2.1 ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
1)  กิจกรรมการพัฒนาเส้นทางอาชีพ  ประกอบด้วย การประเมินผลเลื่อน

ต าแหน่งงาน การประเมนิผลการปรบัเพิม่เงนิเดอืน การสนับสนุนใหม้กีารพฒันาตนเอง และ 
การสนบัสนุนใหใ้ชค้วามสามารถ 
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2)  ความผูกพนัต่อองค์กร ประกอบด้วย ความรู้สกึว่าตนเองมคีวามส าคญั 
ความรูส้กึว่าองค์กรสามารถพึ่งพงิได้ ความรูส้กึมสี่วนร่วมในความส าเรจ็ และความรูส้กึได้รบั
การตอบสนองความตอ้งการ 
 

3.2.2 สมมติฐานการวิจยั 
1)  การประเมินผลเพื่อปรับเลื่อนต าแหน่งงานมีความสัมพันธ์ต่อการเกิด 

ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 
2)  การประเมินผลเพื่อการปรับเพิ่มเงินเดือนมีความสัมพันธ์ต่อการเกิด 

ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 
3)  การสนบัสนุนใหม้กีารพฒันาตนเองความสมัพนัธ์ต่อการเกดิความผูกพนัต่อ

องคก์รของพนกังาน 
4)  การสนับสนุนให้ใช้ความสามารถมคีวามสมัพนัธ์ต่อการเกิดความผูกพนั 

ต่อองคก์รของพนกังาน 
 

3.3.3  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้คอืพนักงานแผนกครวัของโรงแรมขนาด 3 และ 4 ดาว
ที่เป็นสมาชกิของสมาคมโรงแรมไทยซึ่งมจี านวน 154 แห่ง และมหี้องจดัเลี้ยงภายในโรงแรม 
จ านวน 114 แห่ง (สมาคมโรงแรมไทย, 2549) 

ส าหรบัจ านวนกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัเชงิปรมิาณของการศกึษาครัง้นี้ไดใ้ชต้าราง
ส าเรจ็แสดงกลุ่มตวัอย่างของ Yamane (1973) ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่ชดัเจน โดย
การศกึษาครัง้นี้ได้ก าหนดความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม 5% และต้องการให้ผลการวจิยัมคีวาม
เชื่อมัน่ได ้95% 

ดงันัน้จ านวนกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษานี้คอืพนักงานครวัโรงแรมระดบั 3 และ 4 
ดาวทีเ่ป็นสมาชกิของสมาคมโรงแรมไทยทีม่กีารใหบ้รกิารหอ้งจดัเลีย้งจ านวน 400 คน 

 
3.3.4  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรบัการศึกษาครัง้นี้ คอื แบบสอบถาม 

(Questionnaire) ซึง่เป็นแบบสอบถามทีส่รา้งจากเอกสารทีม่อียู่แลว้ พรอ้มทัง้ไดท้ าการปรบัปรุง
และแกไ้ขขอ้ค าถามใหเ้หมาะสมกบัหน่วยงาน และกลุ่มตวัอย่างทีท่ าการศกึษา โดยลกัษณะของ
แบบสอบถามประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัต่อไปนี้ 
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1) ส่วนที ่1 เป็นแบบสอบถามคุณลกัษณะส่วนบุคคล ซึง่ลกัษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบ Checklist และแบบปลายเปิด ประกอบดว้ย 

(1)  เพศ เป็นแบบ Checklist 
(2)  อาย ุเป็นแบบ ปลายเปิด 
(3)  ระดบัการศกึษา เป็นแบบ Checklist 
(4)  ต าแหน่งงาน เป็นแบบ Checklist 
(5)  ประสบการณ์ในสายงาน เป็นแบบปลายเปิด 
(6)  เงนิเดอืน เป็นแบบปลายเปิด 

2) ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามวดัความต้องการกจิกรรมการพฒันาเส้นทาง
อาชพีเพื่อส่งเสรมิความผกูพนัต่อองคก์รของแผนกครวัโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศ
ไทย ซึ่งพฒันาจากงานของ สุพมิพา วฒันสงัขโสภณ (2548) เรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่างการ
รบัรูค้วามก้าวหน้าในอาชพีกบัความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
เขต 1 (ภาคใต้) จงัหวดัเพชรบุรแีละฝ่ายปฏบิตักิารเครอืข่าย (เขต 1 ภาค 4) ซึ่งประกอบด้วย 
กจิกรรมการพฒันาเสน้ทางอาชพี 4 กจิกรรม จ านวน 20 ขอ้ มรีายละเอยีดดงันี้ 

 
ตารางท่ี 3.1 ขอ้ค าถามของแบบสอบถามดา้นกจิกรรมการพฒันาเสน้ทางอาชพี 
 

 

กิจกรรมการพฒันาเส้นทางอาชีพ 
จ านวน 

ข้อค าถาม 
1. การประเมนิผลเลื่อนต าแหน่งงาน 5 
2. การประเมนิผลการปรบัเพิม่เงนิเดอืน 5 
3. การสนบัสนุนใหม้กีารพฒันาตนเอง 5 
4. การสนบัสนุนใหใ้ชค้วามสามารถ 5 

 
3) ส่วนที ่ 3 เป็นแบบสอบถามวดัความผูกพนัต่อองคก์รของผูต้อบแบบสอบถาม 

ซึง่พฒันามาจากงานของ อจัฉรา จนัทะบาล (2553) เรื่องปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนั
ของพนักงานโรงแรมโซฟิเทล สลีม กรุงเทพ ประกอบดว้ยขอ้ค าถามที่เกี่ยวกบัความผูกพนัต่อ
องคก์ารจ านวน 20 ขอ้ 
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ตารางท่ี 3.2  ขอ้ค าถามของแบบสอบถามดา้นความผกูพนัต่อองคก์าร 
 

ตวัช้ีวดัความผกูพนัต่อองคก์ร จ านวน ข้อค าถาม 
1. ความรูส้กึว่าตนเองมคีวามส าคญั 5 
2. ความรูส้กึว่าองคก์รสามารถพึง่พงิได ้ 5 
3. ความรูส้กึมสี่วนรว่มในความส าเรจ็ 5 
4. ความรูส้กึไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการ 5 

 
ลกัษณะแบบสอบถามวดัความพงึพอใจในกจิกรรมการพฒันาเสน้ทางอาชพีและ

แบบสอบถามวดัความผูกพนัต่อองคก์าร เป็นมาตรประเมนิค่าแบบ ไลเกริต์ (Likert Scale) ม ี5 
ระดบั 
 
ตารางท่ี 3.3  การใหค้ะแนนตามแบบ ไลเกริต์ สเกล (Likert Scale) 
 
ระดบัความคิดเหน็ คะแนนข้อค าถามเชิงบวก 
เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 5 
เหน็ดว้ย 4 
เฉยๆ 3 
ไมเ่หน็ดว้ย 2 
ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 1 

 
เกณฑก์ารแปลความหมายของค่าเฉลีย่มดีงันี้ 
เมือ่รวบรวมและแจกแจงความถี่ทีไ่ดจ้ากการเกบ็แบบสอบถามแลว้ การศกึษานี้

จะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่าง แบ่งระดบัความพงึพอใจในกจิกรรมการพฒันาเส้นทาง
อาชพีและความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงานเป็น 5 ระดบั ซึง่มเีกณฑใ์นการพจิารณา และ
สามารถแปลความหมายของคะแนนในแต่ละระดบั ไดด้งันี้ 

 
  คะแนนสงูสุด – คะแนนต ่าสุด  =  5 - 1 
   จ านวนชัน้       5 
      =   0.8 
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ตารางท่ี 3.4  การแปลความหมายของคะแนนในแต่ละระดบั 
 

คะแนน ระดบัความพึงพอใจในกิจกรรมการพฒันา
เส้นทางอาชีพและความผกูพนัต่อองคก์าร 

1.00 – 1.80 น้อยทีสุ่ด 
1.81 – 2.60 น้อย 
2.61 – 3.40 ปานกลาง 
3.41 – 4.20 มาก 
4.21 – 5.00 มากทีสุ่ด 

 
จากตารางที ่3.4 อธบิายรายละเอยีดไดด้งันี้ 
ระดบัความพงึพอใจในกจิกรรมการพฒันาเสน้ทางอาชพี 

   ความพงึพอใจในกจิกรรมการพฒันาเสน้ทางอาชพี น้อยทีสุ่ด  
    มคีะแนนอยูร่ะหว่าง 1.00 – 1.80 
   ความพงึพอใจในกจิกรรมการพฒันาเสน้ทางอาชพี น้อย  
    มคีะแนนอยูร่ะหว่าง 1.81 – 2.60 
   ความพงึพอใจในกจิกรรมการพฒันาเสน้ทางอาชพี ปานกลาง  
    มคีะแนนอยูร่ะหว่าง 2.61 – 3.40 
   ความพงึพอใจในกจิกรรมการพฒันาเสน้ทางอาชพี มาก  
    มคีะแนนอยูร่ะหว่าง 3.41 – 4.20 
   ความพงึพอใจในกจิกรรมการพฒันาเสน้ทางอาชพี มากทีสุ่ด 
    มคีะแนนอยูร่ะหว่าง 4.21 – 5.00 

ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
   ความผกูพนัต่อองคก์ร น้อยทีสุ่ด  
    มคีะแนนอยูร่ะหว่าง 1.00 – 1.80 
   ความผกูพนัต่อองคก์ร น้อย  
    มคีะแนนอยูร่ะหว่าง 1.81 – 2.60 
   ความผกูพนัต่อองคก์ร ปานกลาง  
    มคีะแนนอยูร่ะหว่าง 2.61 – 3.40 
   ความผกูพนัต่อองคก์ร มาก  
    มคีะแนนอยูร่ะหว่าง 3.41 – 4.20 
   ความผกูพนัต่อองคก์ร มากทีสุ่ด 
    มคีะแนนอยูร่ะหว่าง 4.21 – 5.00 
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3.2.5  การทดสอบคณุภาพของเครื่องมือ 
 ในการทดสอบคุณภาพของเครื่องมอื การศึกษานี้ได้ทดสอบหาความเชื่อถือได้ของ
แบบสอบถาม ดงันี้ 

1)  การหาค่าความเทีย่งตรงของเครื่องมอื (Content Validity) การศกึษาครัง้นี้
ไดน้ าแบบสอบถามมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคห์รอืเนื้อหา 
(Index of Item-Objective Congruence: IOC) ใหผู้เ้ชีย่วชาญ และผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 3 ท่าน 
ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการโรงแรม, ผู้จดัการแผนกทรพัยากรมนุษย์โรงแรม และ 
Executive Chef แผนกครวัโรงแรม เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างวตัถุประสงค์และ
เนื้อหา โดยการศกึษานี้ได้เลอืกเฉพาะขอ้ทีม่คี่าตัง้แต่ 0.66 ขึน้ไป แลว้ตดัขอ้ค าถามทีม่คี่า IOC 
ต ่ากว่า 0.66 ตามสตูรทีใ่ชใ้นการค านวณ ดงันี้ 

 
  สตูรในการค านวณหาค่า IOC 
   IOC =  Σ R 
               N 
  เมือ่ 
   IOC  = ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามและวตัถุประสงค์ 
   N  = จ านวนผูเ้ชีย่วชาญ 
   Σ R  = ผลรวมของคะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
   

จากนัน้จงึปรบัปรุงแก้ไขแบบทดสอบตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ เสนอ
อาจารยท์ีป่รกึษางานวจิยัเพื่อตรวจสอบความเรยีบรอ้ยก่อนน าไปทดลองใช ้

2)  การหาค่าความน่าเชื่อถอืของเครื่องมอื (Reliability) โดยการน าเครื่องมอื 
ทีส่รา้งขึน้คอืแบบสอบถามจ านวน 30 ชุดไปท าการทดสอบก่อน (Pre-test) กบักลุ่มทีม่คีวาม
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคคลผู้มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในแผนกครวัโรงแรม 
จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (Item-total Correlation) น าขอ้ค าถามทีม่คี่า 
0.2-0.8 และน าผลมาวเิคราะหห์าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใชค้่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่า (Alpha 
Cofficience) ตามวธิขีองครอนบคั (Cronbach) ไดค้่าเท่ากบั 0.90 
 

3.2.6 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู  
การศึกษาเรื่อง กิจกรรมการพฒันาเส้นทางอาชพีเพื่อส่งเสรมิความผูกพนัต่อองค์กร 

ของพนกังานแผนกครวัโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศไทยในครัง้นี้ ใชแ้บบสอบถามเป็น
เครื่องมอืในการวจิยัเชงิปรมิาณ ใชว้ธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยท าหนังสอืขอความอนุเคราะห์
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ขอ้มูลในการตอบแบบสอบถาม จากคณะการจดัการท่องเที่ยว สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร-
ศาสตร์ ไปยงัผู้ประกอบการหรอืฝ่ายบรหิารทรพัยากรมนุษยโ์รงแรมระดบั 3 และ 4 ดาว ที่มี
บรกิารหอ้งจดัเลีย้งและเป็นสมาชกิสมาคมโรงแรมไทย โดยชีแ้จงวตัถุประสงคข์องการวจิยัและ
การตอบแบบสอบถาม จากนัน้ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแจกแบบสอบถามแก่กลุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 400 ชุด โดยการจดัส่งทางไปรษณีย ์และตดิตามแบบสอบถามทีต่อบได้
สมบรูณ์จ านวน 400 ชุดกลบัคนืมา ซึง่การศกึษาในครัง้นี้ไดท้ าการแบ่งพืน้ทีใ่นการจดัเกบ็ขอ้มลู
โดยใชเ้กณฑท์างภูมศิาสตรแ์บ่งพื้นทีอ่อกเป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลางและตะวนัออก และภาคใต ้ซึง่สรปุไดด้งัตารางที ่3.5-3.6 
 
ตารางท่ี 3.5  จ านวนแบบสอบถามทีม่คีวามสมบรูณ์โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งเป็นรายภาค 
 

ภาค จ านวนแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ (ชุด) 
ภาคกลางและภาคตะวนัออก 112 
ภาคเหนือ 104 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 96 
ภาคใต้ 88 

รวม 400 
 

3.2.7   วิธีการวิเคราะหข้์อมลู 
การศกึษาครัง้นี้ ไดน้ าแบบสอบถามทีไ่ดร้บัมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบ แลว้

ใหค้ะแนนและลงรหสั แลว้จงึน ามาวเิคราะหด์ว้ยคอมพวิเตอรส์ าหรบัประมวลผลขอ้มลูทางสถติิ
โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป ซึง่ใชส้ถติคิ่าสหสมัพนัธ ์(Correlation) เพื่อหาความสมัพนัธร์ะหว่าง
ตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม และสถติกิารวเิคราะหถ์ดถอยพหุคูณ (Regression) เพื่อพยากรณ์
อทิธพิลของตวัแปรตน้ทีม่ต่ีอตวัแปรตาม 
 

3.3  การวิจยัเชิงคณุภาพ 
 
 ในการศกึษาครัง้นี้ มกีารใชก้ารวจิยัคุณภาพมาใชน้ าเสนอแนวทางการพฒันากจิกรรม
การพฒันาเสน้ทางอาชพีเพื่อส่งเสรมิความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานแผนกครวัของโรงแรม 
ระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศไทยตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ที ่2 
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3.3.1  ผูใ้ห้ข้อมลูหลกั 
 ผูใ้หข้อ้มลูหลกัในการศกึษางานวจิยัเชงิคุณภาพคอืพนักงานระดบัหวัหน้างานในแผนก
ครวัและฝ่ายบรหิารทรพัยากรมนุษยข์องโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาว โดยใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่าง
โดยการใชก้ารสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-Dept Interview) กบัผูใ้หข้อ้มลูหลกัจ านวนรวม 5 คน  
 

3.3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาการวจิยัเชงิคุณภาพในครัง้นี้ คอืการใชแ้บบสมัภาษณ์เชงิลกึ
กบัตวัแทนพนักงานระดบัหวัหน้างานในแผนกครวัและฝ่ายบรหิารทรพัยากรมนุษยข์องโรงแรม
ระดบั 3 และ 4 ดาว ที่มบีรกิารห้องจดัเลี้ยง จ านวน 5 ชุด โดยน าผลการศึกษาการวจิยัเชิง
ปรมิาณมาพฒันาเป็นข้อค าถามในแบบสอบถาม เพื่อให้ได้แนวทางการพฒันากิจกรรมการ
พฒันาเสน้ทางอาชพีเพื่อส่งเสรมิความผูกพนัต่อองคก์รส าหรบัพนักงานแผนกครวัโรงแรมระดบั 
3 และ 4 ดาว 
 การสรา้งแบบสมัภาษณ์เกี่ยวกบัแนวทางการพฒันากจิกรรมการพฒันาเส้นทางอาชพี
ของพนักงานแผนกครวัโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศไทย มขีัน้ตอนในการด าเนินการ
ดงันี้ 

1)  ศกึษาเอกสาร ต าราและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งแบบสมัภาษณ์ 
2)  ก าหนดขอบขา่ยของขอ้มลูทีต่อ้งการใหส้อดคลอ้งกบักรอบแนวคดิการวจิยั 
3)  น าแบบสมัภาษณ์ทีส่รา้งเสรจ็แลว้น าเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรกึษา เพื่อพจิารณา

ความถูกตอ้งและใหค้ าแนะน าในการแกไ้ขปรบัปรงุแบบสมัภาษณ์ใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ 
4)  น าแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขปรับปรุง

เรยีบรอ้ยแลว้ไปเกบ็ขอ้มลูกบัผูใ้หข้อ้มลูส าคญัในการวจิยัต่อไป 
 

3.3.3  วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
1)  ขอหนังสอืแนะน างานวจิยัและขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวจิยั 

คณะการจดัการท่องเที่ยว สถาบนับัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ โดยส่งถึงผู้บริหารหรือฝ่าย
ทรพัยากรมนุษย์ของโรงแรมระดับ 3 และ 4 ดาวในประเทศไทยจ านวน 5 แห่งเพื่อขอความ
รว่มมอืในการวจิยั โดยแนบแบบตอบรบัการใหส้มัภาษณ์เพื่อเกบ็ขอ้มลู 

2)  ส่งแบบสมัภาษณ์ใหก้บัผูบ้รหิารหรอืฝ่ายทรพัยากรมนุษยข์องโรงแรมระดบั 
3 และ 4 ดาวในประเทศไทยจ านวน 5 แห่งล่วงหน้าก่อนวนัทีน่ดัสมัภาษณ์ 

3)  ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์เชงิลกึจ านวน 5 คน โดยท า
การสมัภาษณ์เป็นเวลา 1-2 ชัว่โมง ต่อ 1 คน  
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3.3.4   วิธีการวิเคราะหข้์อมลู 
1)  ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลู 
2)  จ าแนกและจดัระบบขอ้มลู เป็นการน าขอ้มลูทีไ่ดน้ ามาจ าแนก และจดั

หมวดหมูอ่อกใหเ้ป็นระบบ 
3)  วเิคราะหข์อ้มลูโดยการตคีวามสรา้งขอ้สรุปแบบอุปนัย (Analytic Induction) 

เป็นการน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ทีเ่กดิขึน้มาวเิคราะหเ์พื่อหาแนวทางการพฒันากจิกรรม
การพฒันาเสน้ทางอาชพีของพนกังานแผนกครวัโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศไทย 

4)  น าเสนอขอ้มลูเป็นขอ้ความแบบบรรยาย 



 
 

 
บทท่ี 4 

 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
 

 การวเิคราะหแ์ละน าเสนอผลการศกึษาวจิยัเรื่อง กจิกรรมการพฒันาเสน้ทางอาชพีเพื่อ
ส่งเสรมิความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานแผนกครวัโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศ
ไทย ในครัง้นี้ได้ใช้กระบวนการศึกษาวิจยัแบบผสมทัง้การวิจยัเชิงปรมิาณและการวิจยัเชิง
คุณภาพ ดงันี้ 
 
4.1  การวิจยัเชิงปริมาณ  
  

4.1.1  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูส่วนบุคคลและขอ้มลูเกี่ยวกบัโรงแรมของผูต้อบแบบสอบถาม
โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์การท างาน มาตรฐาน
ของโรงแรมหรอืรสีอรท์ จ านวนพนักงาน และลกัษณะความเป็นเจา้ของโดยการแจกแจงความถี ่
และหาค่ารอ้ยละ 
 
ตารางท่ี 4.1  แสดงจ านวนและรอ้ยละของขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 249 62.25 
หญงิ 151 37.75 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที่ 4.1  แสดงให้เหน็ถงึผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่

ใชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี้ จ านวน 400 ตวัอย่าง จ านวนแยกตามเพศ พบว่าส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย จ านวน 249 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.25  ทีเ่หลอืเป็นเพศหญงิ จ านวน 151 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 37.75 
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ตารางท่ี 4.2  แสดงจ านวนและรอ้ยละของขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
 

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากว่า 20 ปี   38   9.50 
21 – 30 ปี 183 45.75 
31 – 40 ปี   75 18.75 
41 – 50 ปี 
51 – 60 ปี 

  64 
  40 

16.00 
10.00 

60 ปีขึน้ไป     0   0.00 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางที ่4.2  แสดงใหเ้หน็ถงึผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้นี้ จ านวนแยกตามอายุ พบว่าส่วนใหญ่มอีายุ 21-30 ปี 
จ านวน 183 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.75 รองลงมามอีายุ 31-40 ปี จ านวน 75 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
18.75 อายุ 41-50 ปี จ านวน 64 คน คดิเป็นร้อยละ 16.00 อายุ 51-60 ปี จ านวน 40 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 10.00 และอายตุ ่ากว่า 20 ปี จ านวน 38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.50 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.3  แสดงจ านวนและรอ้ยละของขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม 
         ระดบัการศกึษา 
 

ระดบัการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศกึษาหรอืเทยีบเท่า   34   8.50 
มธัยมศกึษาหรอืเทยีบเท่า 225 56.25 
ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 131 32.75 
สงูกว่าปรญิญาตร ี   10       2.50 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที ่4.3  แสดงใหเ้หน็ถงึผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ทีใ่ชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี้ จ านวนแยกตามระดบัการศกึษา พบว่าส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดบัมธัยมศกึษาหรอืเทยีบเท่า จ านวน 225 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.25 รองลงมาระดบัปรญิญา
ตรหีรอืเทยีบเท่า จ านวน 131 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.75 ประถมศกึษาหรอืเทยีบเท่า จ านวน 34 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.50 สงูกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.50 ตามล าดบั    
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ตารางท่ี 4.4  แสดงจ านวนและรอ้ยละของขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม 
        ต าแหน่งงาน 
 

ต าแหน่งงาน จ านวน ร้อยละ 
พนกังานท าความสะอาด (steward) 41 10.25 
ผูช้่วยกุ๊ก (Cook Prep.) 20   5.00 
กุ๊ก Commis 3 61 15.00 
กุ๊ก Commis 2 89 22.50 
กุ๊ก Commis 1 84 21.00 
เชฟเดอปารต์ ี(Chef de Partie) 59 14.75 
ซเูชฟ (Sous Chef) 38  9.50 
หวัหน้าแผนก (Executive Chef) 8  2.00 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที ่4.4  แสดงใหเ้หน็ถงึผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้นี้ จ านวนแยกตามต าแหน่งงาน พบว่าส่วนใหญ่เป็น
พนักงานต าแหน่งกุ๊ก Commis 2 จ านวน 90 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.50 รองลงมาต าแหน่งกุ๊ก 
Commis 1 จ านวน 84 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.00 ต าแหน่งกุ๊ก Commis 3 จ านวน 60 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 15.00ต าแหน่งเชฟเดอปารต์ ี(Chef de Partie)จ านวน 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.75 
ต าแหน่งพนักงานท าความสะอาด (steward) จ านวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.25 ต าแหน่ง
ซเูชฟ (Sous Chef) จ านวน 38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.5 ต าแหน่งผูช้่วยกุ๊ก (Cook Prep.) จ านวน 
20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5 และต าแหน่งหวัหน้าแผนก (Executive Chef) จ านวน 8 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 2 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.5  แสดงจ านวนและรอ้ยละของขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม 
        ประสบการณ์การท างาน 
 

ประสบการณ์การท างาน จ านวน  ร้อยละ 
น้อยกว่า 2 ปี   41 10.25 
 2 – 5     ปี   61 15.25 
 6 – 10    ปี 109 27.25 
 11 – 15  ปี   71 17.75 
 16 – 20  ปี   24   6.00 
มากกว่า 20  ปี   94 23.50 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางที ่4.5  แสดงใหเ้หน็ถงึผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ทีใ่ช้เป็นกลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี้ จ านวนแยกตามประสบการณ์การท างาน  พบว่าส่วน
ใหญ่มปีระสบการณ์ 6-10 ปี  จ านวน 109 คน คดิเป็นร้อยละ 27.25 รองลงมา มากว่า 20 ปี 
จ านวน 94 คน คดิเป็นร้อยละ 23.50 มปีระสบการณ์ 11-15 ปี จ านวน 71 คน คดิเป็นร้อยละ 
17.75 มปีระสบการณ์  2-5 ปี จ านวน 61 คน คดิเป็นร้อยละ 15.25 น้อยกว่า 2 ปี จ านวน 41 
คิดเป็นร้อยละ 10.25 และมีประสบการณ์ 16-20  ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 
ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.6  แสดงจ านวนและรอ้ยละของขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม 
         มาตรฐานของโรงแรม หรอืรสีอรท์ 
 

มาตรฐานของโรงแรม หรือรีสอรท์ จ านวน ร้อยละ 
ระดบั 3 ดาว 157 39.25 
ระดบั 4 ดาว 243 60.75 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที ่4.6  แสดงใหเ้หน็ถงึผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้นี้ จ านวนแยกตามมาตรฐานของโรงแรม หรอืรสีอร์ท 
พบว่าส่วนใหญ่มมีาตรฐานในระดบั 4 ดาว จ านวน 243 คน คดิเป็นร้อยละ 60.75 ที่เหลือมี
มาตรฐานในระดบั 3 ดาว จ านวน 157 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.25  
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ตารางท่ี 4.7  แสดงจ านวนและรอ้ยละของขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม 
        จ านวนพนกังานทัง้หมดในแผนกครวัของสถานประกอบการ 
 

จ านวนพนักงานทัง้หมดในแผนกครวั จ านวน ร้อยละ 
10 – 20  คน 43 10.75 
20 – 30  คน 118 29.50 
30 คนขึน้ไป 239 59.75 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที ่4.7  แสดงใหเ้หน็ถงึผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ทีใ่ชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี้ จ านวนแยกตามจ านวนพนักงานทัง้หมดในแผนกครวั 
พบว่าส่วนใหญ่มพีนักงาน 30 คนขึ้นไป จ านวน 239 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.75 รองลงมา 20- 
30 คน จ านวน 118 คน คดิเป็นร้อยละ 29.50 และ 10-20 คน จ านวน 43 คน คดิเป็นร้อยละ 
10.75 ตามล าดบั 
 

ตารางท่ี 4.8  แสดงจ านวนและรอ้ยละของขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม 
         ลกัษณะความเป็นเจา้ของของสถานประกอบการทีผู่ต้อบแบบสอบถามปฏบิตังิานอยู ่
 

ลกัษณะความเป็นเจ้าของ จ านวน      ร้อยละ 
เจา้ของกจิการด าเนินกจิการเอง 135 33.75 
เจา้ของกจิการจา้งบรษิทับรหิารในระบบ  
แฟรนไซส ์

  6  1.50 

เจา้ของกจิการด าเนินการดว้ยระบบ       
เครอืขา่ย (โรงแรมในเครอื) 

259 64.75 

รวม  400 100.00 
 

จากตารางที ่4.8 แสดงใหเ้หน็ถงึผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ที่
ใช้เป็นกลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี้ จ านวนแยกตามลกัษณะความเป็นเจ้าของ พบว่าส่วน
ใหญ่เป็นเจา้ของกจิการด าเนินการด้วยระบบเครอืข่าย (โรงแรมในเครอื) จ านวน 259 คน คดิ
เป็นร้อยละ 64.75 รองลงมาเจ้าของกิจการด าเนินกิจการเอง จ านวน 135 คน คดิเป็นร้อยละ 
33.75 และเจ้าของกิจการจ้างบรษิัทบรหิารในระบบแฟรนไซส์ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.50 ตามล าดบั 
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4.1.2  ผลการวเิคราะหเ์กี่ยวกบัระดบัความคดิเหน็ในกจิกรรมการพฒันาเสน้ทางอาชพี
เพื่อส่งเสรมิความผูกพนัต่อองค์กร น ามาวเิคราะห์โดยใช้สถิตพิื้นฐานหาค่าเฉลี่ย (  ) และค่า
เบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 
ตารางท่ี 4.9  แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัความคดิเหน็ในการประเมนิผล
        เลื่อนต าแหน่งงานของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

การประเมินผลเล่ือนต าแหน่งงาน    S.D 
ระดบั 

ความคิดเหน็ 
1. ถา้โรงแรมวางแผนการเลื่อนต าแหน่งไวช้ดัเจน

ส าหรบัพนกังาน 
4.26 0.69 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

2. ถา้โรงแรมพจิารณาเลื่อนต าแหน่งโดยดจูาก
วุฒกิารศกึษาเป็นหลกั 

4.20 0.69 เหน็ดว้ย 

3. ถา้โรงแรมพจิารณาเลื่อนต าแหน่งโดยดจูาก
ประสบการณ์การท างานในแผนกครวัทัง้หมด
เป็นหลกั 

4.31 0.65 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

4. ถา้โรงแรมพจิารณาเลื่อนต าแหน่งโดยดจูาก
อายงุานแผนกครวัในโรงแรมทีท่ าอยูเ่ป็นหลกั 

4.40 0.63 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

5. ถา้โรงแรมพจิารณาเลื่อนต าแหน่งโดยดจูากผล
การท างานและความรบัผดิชอบในงานเป็นหลกั 

4.51 0.63 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

รวม 4.34 0.32 เหน็ด้วยอย่างย่ิง 
 

จากตารางที่ 4.9 พบว่า ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ในการ
ประเมนิผลเลื่อนต าแหน่งงานของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวมเหน็ด้วยอย่างยิง่ (   = 4.34, 
S.D = 0.32) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้เรยีงล าดบัจากค่าเฉลีย่ 3 ล าดบั มากที่สุดคอื โรงแรม
พจิารณาเลื่อนต าแหน่งโดยดูจากผลการท างานและความรบัผดิชอบในงานเป็นหลกั (  = 4.51, 
S.D = 0.63) รองลงมาคอื โรงแรมพจิารณาเลื่อนต าแหน่งโดยดูจากอายุงานแผนกครวัใน
โรงแรมทีท่ าอยูเ่ป็นหลกั (  = 4.40, S.D = 0.63) และ โรงแรมพจิารณาเลื่อนต าแหน่งโดยดูจาก
ประสบการณ์การท างานในแผนกครวัทัง้หมดเป็นหลกั (   = 4.31, S.D = 0.65) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.10  แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน  ระดบัความคดิเหน็ในการปรบัเพิม่
          เงนิเดอืนของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

การปรบัเพ่ิมเงินเดือน    S.D 
ระดบั 

ความคิดเหน็ 
1. ถา้โรงแรมมกีารวางแผนการปรบัอตัรา

เงนิเดอืนทีช่ดัเจน 
4.43 0.66 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

2. ถา้โรงแรมมกีารประกาศหลกัในการปรบั
เงนิเดอืนทีช่ดัเจน 

4.33 0.67 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

3. ถา้โรงแรมพจิารณาการปรบัขึน้เงนิเดอืนตาม
ผลก าไรในแต่ละปี 

4.39 0.65 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

4. ถา้โรงแรมปรบัเงนิเดอืนโดยใหห้วัหน้างาน
ประเมนิรว่มกบัฝ่ายบุคคล 

4.21 0.69 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

5. ถา้โรงแรมปรบัเงนิเดอืนพเิศษใหต้ามภาวะ
เศรษฐกจิโดยไมร่อสิน้ปี 

4.28 0.65 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

รวม 4.33 0.36 เหน็ด้วยอย่างย่ิง 
 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ในการ
ประเมนิผลการปรบัเพิม่เงนิเดอืนของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวมเห็นด้วยอย่างยิง่ (   = 
4.33, S.D = 0.36) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้เรยีงล าดบัจากค่าเฉลีย่ 3 ล าดบั มากทีสุ่ดคอื 
โรงแรมมกีารวางแผนการปรบัอตัราเงนิเดอืนทีช่ดัเจน (  = 4.43, S.D = 0.66) รองลงมาคอื 
โรงแรมพจิารณาการปรบัขึน้เงนิเดอืนตามผลก าไรในแต่ละปี (  = 4.39, S.D = 0.65) และ
โรงแรมมกีารประกาศหลกัในการปรบัเงนิเดอืนทีช่ดัเจนหลกั (  = 4.33, S.D = 0.67) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.11  แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัความคดิเหน็ในการสนบัสนุน 
          ใหม้กีารพฒันาตนเองของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

การสนับสนุนให้มีการพฒันาตนเอง    S.D 
ระดบั 

ความคิดเหน็ 
1. ถา้โรงแรมมกีารจดัฝึกอบรมภายในเพื่อเพิม่

ทกัษะการท างาน 
4.31 0.67 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

2. ถา้โรงแรมมกีารจดัประชุมสมัมนากบั
ผูเ้ชีย่วชาญภายนอกเพื่อพฒันาความรูใ้ห้
ท่านน ามาใชก้บัการท างานในครวั 

4.36 0.63 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

3. ถา้โรงแรมจดัใหท้่านไดไ้ปศกึษาดกูารท างาน
ของพนกังานในแผนกครวัโรงแรมอื่นเพื่อ
สรา้งประสบการณ์ใหม่ๆ  

4.30 0.56 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

4. ถา้โรงแรมจดัใหม้กีารฝึกทกัษะโดยใหท้่านได้
ลองหมุนเวยีนไปปฏบิตังิานในส่วนต่าง  ๆของครวั 

4.27 0.78 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

5. ถา้โรงแรมเปิดโอกาสใหท้่านสามารถขอเขา้
รว่มกจิกรรมการฝึกอบรม หรอืการ
ประชุมสมัมนา ทีจ่ดัขึน้โดยหน่วยงาน
ภายนอกตามความตอ้งการของท่าน 

4.42 0.56 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

รวม 4.33 0.33 เหน็ด้วยอย่างย่ิง 
 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ใน
การสนับสนุนให้มกีารพฒันาตนเองของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวมเหน็ด้วยอย่างยิง่ (  = 
4.33 , S.D = 0.33) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้เรยีงล าดบัจากค่าเฉลีย่ 3 ล าดบั มากที่สุดคอื 
โรงแรมเปิดโอกาสใหท้่านสามารถขอเขา้รว่มกจิกรรมการฝึกอบรม หรอืการประชุมสมัมนา ทีจ่ดั
ขึน้โดยหน่วยงานภายนอกตามความต้องการของท่าน (  = 4.42, S.D = 0.56) รองลงมาคอื 
โรงแรมมกีารจดัประชุมสมัมนากบัผูเ้ชีย่วชาญภายนอกเพื่อพฒันาความรูใ้หท้่านน ามาใชก้บัการ
ท างานในครวั (  = 4.36, S.D = 0.63) และโรงแรมมกีารจดัฝึกอบรมภายในเพื่อเพิม่ทกัษะการ
ท างาน (  = 4.31, S.D = 0.67) ตามล าดบั 

 
 



88 

ตารางท่ี 4.12  แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัความคดิเหน็ใน การสนบัสนุน 
          ใหใ้ชค้วามสามารถของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

การสนับสนุนให้ใช้ความสามารถ    S.D 
ระดบั 

ความคิดเหน็ 
1. ถา้โรงแรมใหอ้สิระในการวางแผนการท างาน

ดว้ยตนเอง 
4.30 0.80 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

2. ถา้โรงแรมเปิดโอกาสใหท่้านไดแ้กไ้ขปญัหาใน
การท างานดว้ยตนเอง 

4.24 0.65 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

3. ถา้โรงแรมใหท้่านไดร้บัมอบหมายงานทีต่รง
กบัความถนดัและความชอบส่วนตวัของท่าน 

4.29 0.72 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

4. ถา้โรงแรมเปิดโอกาสใหท้่านไดท้ดลองหรอื
คน้ควา้เทคนิคการท างานใหม่ๆ  

4.28 0.65 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

5. ถา้โรงแรมเปิดโอกาสใหไ้ดแ้สดงความสามารถ
ในงานทีส่ าคญั 

4.42 0.56 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

รวม 4.31 0.39 เหน็ด้วยอย่างย่ิง 
 

จากตารางที่ 4.12 พบว่า ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ใน
การสนับสนุนให้ใช้ความสามารถของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวมเห็นด้วยอย่างยิง่ (  = 
4.31, S.D = 0.39) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้เรยีงล าดบัจากค่าเฉลีย่ 3 ล าดบั มากทีสุ่ดคอื 
โรงแรมเปิดโอกาสใหไ้ดแ้สดงความสามารถในงานทีส่ าคญั (   = 4.42, S.D = 0.56) รองลงมา
คอื โรงแรมใหอ้สิระในการวางแผนการท างานดว้ยตนเอง (   = 4.30, S.D = 0.80)  และโรงแรม
ใหท้่านไดร้บัมอบหมายงานทีต่รงกบัความถนัดและความชอบส่วนตวัของท่าน (  = 4.29, S.D 
= 0.72) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.13  แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัความคดิเหน็ใน ความรูส้กึว่า
          ตนเองมคีวามส าคญัของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคญั    S.D 
ระดบั 

ความคิดเหน็ 
1. ท่านจะรูส้กึว่าต าแหน่งงานของตนเองมี

ความส าคญัต่อโรงแรม 
4.06 0.63 เหน็ดว้ย 

2. ท่านจะตัง้ใจพฒันาความสามารถในการ
ท างานของตนเอง 

4.36 0.58 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

3. ท่านจะรูส้กึว่าตวัเองเป็นส่วนหน่ึงทีจ่ะตอ้งช่วย
แกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ 

4.23 0.68 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

4. ท่านจะรูส้กึกระตอืรอืรน้ในการท างาน 4.12 0.72 เหน็ดว้ย 
5. ท่านจะรูส้กึตอ้งการแสดงศกัยภาพในการ

ท างานอย่างเตม็ที ่
4.43 0.68 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

รวม 4.25 0.51 เหน็ด้วยอย่างย่ิง 
 

จากตารางที่ 4.13  พบว่า ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ใน
ความรู้สึกว่าตนเองมคีวามส าคญัของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวมเห็นด้วยอย่างยิง่ (  = 
4.25, S.D = 0.51) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้เรยีงล าดบัจากค่าเฉลีย่ 3 ล าดบั มากทีสุ่ดคอื รูส้กึ
ต้องการแสดงศกัยภาพในการท างานอย่างเต็มที ่(  = 4.43, S.D = 0.68) รองลงมาคอื จะตัง้ใจ
พฒันาความสามารถในการท างานของตนเอง (  = 4.36, S.D = 0.58) และรูส้กึว่าตวัเองเป็น
ส่วนหน่ึงทีจ่ะตอ้งช่วยแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ (  = 4.23 , S.D = 0.68) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.14  แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัความคดิเหน็ใน ความรูส้กึว่า
          โรงแรมสามารถพึง่พงิไดข้องผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ความรู้สึกว่าโรงแรมสามารถพ่ึงพิงได้    S.D 
ระดบั 

ความคิดเหน็ 
1. ท่านจะรูส้กึว่าโรงแรมจะสามารถช่วยใหท้่านมี

ความสามารถในการเลีย้งดูตนเองและ
ครอบครวัได ้

4.29 0.78 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

2. ท่านจะสามารถวางแผนอนาคตได้ 4.16 0.65 เหน็ดว้ย 
3. ท่านรูส้กึด ีมคีวามมัน่คงในสายอาชพี 4.23 0.68 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
4. ท่านจะไมอ่ยากลาออกจากงาน 4.14 0.90 เหน็ดว้ย 
5. ท่านรูส้กึไดร้บัการดแูลเอาใจใส่มากกว่าดา้น

เงนิเดอืนอยา่งเดยีว 
4.42 0.64 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

รวม 4.29 0.43 เหน็ด้วยอย่างย่ิง 
 

จากตารางที่ 4.14  พบว่า ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ใน
ความรูส้กึว่าโรงแรมสามารถพึง่พงิไดข้องผูต้อบแบบสอบถามในภาพรวมเหน็ดว้ยอย่างยิง่ (  = 
4.29, S.D = 0.43) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้เรยีงล าดบัจากค่าเฉลีย่ 3 ล าดบั มากทีสุ่ดคอื รูส้กึ
ไดร้บัการดูแลเอาใจใส่มากกว่าดา้นเงนิเดอืนอย่างเดยีว (  = 4.42 , S.D = 0.64) รองลงมาคอื 
รูส้กึว่าโรงแรมจะสามารถช่วยใหท้่านมคีวามสามารถในการเลีย้งดูตนเองและครอบครวัได้ (   = 
4.29, S.D = 0.78) และรูส้กึด ีมคีวามมัน่คงในสายอาชพี (   = 4.23, S.D = 0.68) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.15  แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัความคดิเหน็ในความรูส้กึม ี
          สว่นรว่มในความส าเรจ็ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ความรู้สึกมีส่วนร่วมในความส าเรจ็    S.D 
ระดบั 

ความคิดเหน็ 
1. ท่านจะรูส้กึยนิดปีฏบิตัติามกฎระเบยีบของ

โรงแรม 
4.18 0.58 เหน็ดว้ย 

2. ท่านจะรูส้กึเตม็ใจท างานใหแ้ลว้เสรจ็ถงึแมจ้ะ
เลยเวลาปฏบิตังิาน 

4.18 0.88 เหน็ดว้ย 

3. ท่านยนิดจีะช่วยเหลอืเพื่อนพนกังานคนอื่น 
เพื่อใหง้านส าเรจ็ 

4.12 0.63 เหน็ดว้ย 

4. ท่านยนิดเีขา้รบัการฝึกอบรม ประชุมสมัมนา 
และศกึษาดงูานเพื่อพฒันาทกัษะในการ
ท างานใหด้ขีึน้ 

4.50 0.60 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

5. ท่านจะรูส้กึว่าการท าใหลู้กคา้ประทบัใจเป็นสิง่
ส าคญัส าหรบัท่าน 

4.47 0.63 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

รวม 4.29 0.42 เหน็ด้วยอย่างย่ิง 
 

จากตารางที่ 4.15  พบว่า ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ใน
ความรูส้กึมสี่วนร่วมในความส าเรจ็ของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวมเหน็ด้วยอย่างยิง่ (  = 
4.29, S.D = 0.42) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้เรยีงล าดบัจากค่าเฉลีย่ 3 ล าดบั มากทีสุ่ดคอื ยนิดี
เขา้รบัการฝึกอบรม ประชุมสมัมนา และศกึษาดูงานเพื่อพฒันาทกัษะในการท างานใหด้ขีึน้ (  = 
4.50, S.D = 0.60) รองลงมาคอื รูส้กึว่าการท าใหลู้กคา้ประทบัใจเป็นสิง่ส าคญัส าหรบัท่าน (  = 
4.47, S.D = 0.63) รูส้กึยนิดปีฏบิตัติามกฎระเบยีบของโรงแรม (  = 4.18, S.D = 0.58)และรูส้กึ
เตม็ใจท างานใหแ้ลว้เสรจ็ถงึแมจ้ะเลยเวลาปฏบิตังิาน (  = 4.18, S.D = 0.88)ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.16  แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัความคดิเหน็ในความรูส้กึไดร้บั
          การตอบสนองความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ความรู้สึกได้รบัการตอบสนองความต้องการ    S.D 
ระดบั 

ความคิดเหน็ 
1. ท่านรูส้กึว่าโรงแรมจะปรบัอตัราเงนิเดอืนอย่าง

เหมาะสมกบัต าแหน่งงานในอาชพีของท่าน 
4.38 0.67 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

2. ท่านรูส้กึว่าโรงแรมจะใหส้วสัดกิารต่างๆ ที่
เหมาะสมกบัต าแหน่งงานในอาชพีของท่าน 

4.35 0.68 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

3. ท่านควรจะไดร้บัผดิชอบในงานทีท่่านมคีวาม
ถนดัและชื่นชอบส่วนตวั 

4.17 0.68 เหน็ดว้ย 

4. ท่านจะไดร้บัการสนบัสนุนจากหวัหน้างานให้
ไดแ้สดงความสามารถในการท างาน 

4.06 0.53 เหน็ดว้ย 

5. ท่านจะรูส้กึมคีวามสุขกบัในการท างานกบั
โรงแรมนี้ 

4.47 0.60 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

รวม 4.27 0.37 เหน็ด้วยอย่างย่ิง 
 

จากตารางที่ 4.16 พบว่า ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ใน
ความรูส้กึไดร้บัการตอบสนองความต้องการของผูต้อบแบบสอบถามในภาพรวมเหน็ด้วยอย่าง
ยิง่ (  = 4.27, S.D = 0.37) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้เรยีงล าดบัจากค่าเฉลีย่ 3 ล าดบั มากทีสุ่ด
คอื รูส้กึมคีวามสุขกบัในการท างานกบัโรงแรมนี้ (   = 4.47, S.D = 0.60) รองลงมาคอื รูส้กึว่า
โรงแรมจะปรบัอตัราเงนิเดอืนอย่างเหมาะสมกบัต าแหน่งงานในอาชพีของท่าน (   = 4.38, S.D 
= 0.67) และรูส้กึว่าโรงแรมจะให้สวสัดกิารต่างๆ ที่เหมาะสมกบัต าแหน่งงานในอาชพี (   = 
4.35, S.D = 0.68) ตามล าดบั 

4.1.3  ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับกิจกรรมการพฒันาเส้นทางอาชีพเพื่อส่งเสรมิความ
ผกูพนัต่อองคก์รของผูต้อบแบบสอบถาม น ามาวเิคราะหห์าค่าความสมัพนัธข์องตวัแปรอสิระและ
ตวัแปรตาม โดยใช ้Pearson Correlation ทดสอบสมมตฐิาน 
 สมมติฐานที่ 1 การประเมนิผลเพื่อปรบัเลื่อนต าแหน่งงานมคีวามสมัพนัธ์ต่อการเกิด
ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานแผนกครวัของโรงแรมขนาด 3 และ 4 ดาวทีเ่ป็นสมาชกิของ
สมาคมโรงแรมไทยและมหีอ้งจดัเลีย้งภายในโรงแรม 
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ตารางท่ี 4.17 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างการประเมนิผลเพื่อปรบัเลื่อนต าแหน่งงานกบั
  ความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานแผนกครวัของโรงแรมขนาด 3 และ 4 ดาว
  ทีเ่ป็นสมาชกิของสมาคมโรงแรมไทยและมหีอ้งจดัเลีย้งภายในโรงแรม 
 

กิจกรรมการพฒันา
เส้นทางอาชีพ 

ความผกูพนัต่อองคก์ร 
Pearson Correlation (r) Sig. (2-tailed) ระดบัความสมัพนัธ์ 

การประเมนิผล 
เพือ่ปรบัเลื่อนต าแหน่งงาน 

0.703** 0.000 สงู 

 
หมายเหตุ:  **มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
 จากตารางที่ 4.17 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการประเมนิผลเพื่อปรบัเลื่อน
ต าแหน่งงานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานแผนกครวัของโรงแรมขนาด 3 และ 4 ดาวที่
เป็นสมาชกิของสมาคมโรงแรมไทยและมหี้องจดัเลีย้งภายในโรงแรมโดยใชก้ารทดสอบค่าสถติิ
สมัประสทิธิอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า 
การประเมนิผลเพื่อปรบัเลื่อนต าแหน่งงานกบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานแผนกครวัของ
โรงแรมขนาด 3 และ 4 ดาวทีเ่ป็นสมาชกิของสมาคมโรงแรมไทยและมหีอ้งจดัเลีย้งภายในโรงแรม
มคี่า Sig. (2-tailed) น้อยกว่า 0.01ซึง่เท่ากบั 0.000 หมายความว่าการประเมนิผลเพื่อปรบัเลื่อน
ต าแหน่งงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานแผนกครวัของ
โรงแรมขนาด 3 และ 4 ดาวทีเ่ป็นสมาชกิของสมาคมโรงแรมไทยและมหีอ้งจดัเลีย้งภายในโรงแรม
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) มคี่าเท่ากบั 0.703 ซึง่
มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั 
 สมมติฐานที่ 2 การประเมนิผลเพื่อการปรบัเพิม่เงนิเดอืนมคีวามสมัพนัธ์ต่อการเกิด
ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานแผนกครวัของโรงแรมขนาด 3 และ 4 ดาวทีเ่ป็นสมาชกิของ
สมาคมโรงแรมไทยและมหีอ้งจดัเลีย้งภายในโรงแรม 
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ตารางท่ี 4.18 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างการประเมนิผลเพื่อการปรบัเพิม่เงนิเดอืนกบั
  ความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานแผนกครวัของโรงแรมขนาด 3 และ 4 ดาว
  ทีเ่ป็นสมาชกิของสมาคมโรงแรมไทยและมหีอ้งจดัเลีย้งภายในโรงแรม 
 

กิจกรรมการพฒันา
เส้นทางอาชีพ 

ความผกูพนัต่อองคก์ร 
Pearson Correlation (r) Sig. (2-tailed) ระดบัความสมัพนัธ์ 

การประเมนิผล 
เพือ่การปรบัเพิม่เงนิเดอืน 

0.762** 0.000 สงู 

 
หมายเหตุ:  **มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

จากตารางที ่4.18 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างการประเมนิผลเพื่อการปรบัเพิม่
เงนิเดอืนกบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานแผนกครวัของโรงแรมขนาด 3 และ 4 ดาวที่
เป็นสมาชกิของสมาคมโรงแรมไทยและมหี้องจดัเลีย้งภายในโรงแรมโดยใชก้ารทดสอบค่าสถติิ
สมัประสทิธิอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า 
การประเมนิผลเพื่อการปรบัเพิม่เงนิเดอืนกบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานแผนกครวัของ
โรงแรมขนาด 3 และ 4 ดาวทีเ่ป็นสมาชกิของสมาคมโรงแรมไทยและมหีอ้งจดัเลีย้งภายในโรงแรม
มคี่า Sig. (2-tailed) น้อยกว่า 0.01ซึง่เท่ากบั 0.000 หมายความว่าการประเมนิผลเพื่อปรบัเลื่อน
ต าแหน่งงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานแผนกครวัของ
โรงแรมขนาด 3 และ 4 ดาวทีเ่ป็นสมาชกิของสมาคมโรงแรมไทยและมหีอ้งจดัเลีย้งภายในโรงแรม
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) มคี่าเท่ากบั 0.762 ซึง่
มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั 
 สมมติฐานที่ 3 การสนับสนุนให้มกีารพฒันาตนเองมคีวามสมัพนัธ์ต่อการเกิดความ
ผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานแผนกครวัของโรงแรมขนาด 3 และ 4 ดาวที่เป็นสมาชิกของ
สมาคมโรงแรมไทยและมหีอ้งจดัเลีย้งภายในโรงแรม 
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ตารางท่ี 4.19 ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเองกับ
 ความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานแผนกครวัของโรงแรมขนาด 3 และ 4 ดาว
 ทีเ่ป็นสมาชกิของสมาคมโรงแรมไทยและมหีอ้งจดัเลีย้งภายในโรงแรม 
 

กิจกรรมการพฒันา
เส้นทางอาชีพ 

ความผกูพนัต่อองคก์ร 
Pearson Correlation (r) Sig. (2-tailed) ระดบัความสมัพนัธ์ 

การสนบัสนุน 
ใหม้กีารพฒันาตนเอง 

0.642** 0.000 สงู 

 
หมายเหตุ:  **มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

จากตารางที่ 4.19 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการสนับสนุนให้มกีารพฒันา
ตนเองกบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานแผนกครวัของโรงแรมขนาด 3 และ 4 ดาวที่เป็น
สมาชิกของสมาคมโรงแรมไทยและมหี้องจดัเลี้ยงภายในโรงแรมโดยใช้การทดสอบค่าสถิติ
สมัประสทิธิอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า 
การสนับสนุนให้มกีารพัฒนาตนเองกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานแผนกครวัของ
โรงแรมขนาด 3 และ 4 ดาวทีเ่ป็นสมาชกิของสมาคมโรงแรมไทยและมหีอ้งจดัเลีย้งภายในโรงแรม
มคี่า Sig. (2-tailed) น้อยกว่า 0.01ซึง่เท่ากบั 0.000 หมายความว่าการสนับสนุนใหม้กีารพฒันา
ตนเองมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานแผนกครวัของโรงแรมขนาด 
3 และ 4 ดาวที่เป็นสมาชิกของสมาคมโรงแรมไทยและมหี้องจดัเลี้ยงภายในโรงแรมอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.01โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (r) มคี่าเท่ากบั 0.642 ซึ่งมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั 
 สมมตฐิานที ่4 การสนับสนุนใหใ้ชค้วามสามารถมคีวามสมัพนัธต่์อการเกดิความผูกพนั
ต่อองค์กรของพนักงานแผนกครวัของโรงแรมขนาด 3 และ 4 ดาวที่เป็นสมาชกิของสมาคม
โรงแรมไทยและมหีอ้งจดัเลีย้งภายในโรงแรม 
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ตารางท่ี 4.20  ค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างการสนับสนุนให้ใช้ความสามารถกบัความ
ผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานแผนกครวัของโรงแรมขนาด 3 และ 4 ดาวทีเ่ป็น
สมาชกิของสมาคมโรงแรมไทยและมหีอ้งจดัเลีย้งภายในโรงแรม 

 
กิจกรรมการพฒันา

เส้นทางอาชีพ 
ความผกูพนัต่อองคก์ร 

Pearson Correlation (r) Sig. (2-tailed) ระดบัความสมัพนัธ์ 
การสนบัสนุน 
ใหใ้ชค้วามสามารถ 

0.663** 0.000 สงู 

 
หมายเหตุ:  **มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

จากตารางที่  4.20 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนให้ใช้
ความสามารถกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานแผนกครวัของโรงแรมขนาด 3 และ 4 ดาว
ทีเ่ป็นสมาชกิของสมาคมโรงแรมไทยและมหีอ้งจดัเลีย้งภายในโรงแรมโดยใชก้ารทดสอบค่าสถติิ
สมัประสทิธิอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า 
การสนับสนุนให้ใช้ความสามารถกบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานแผนกครวัของโรงแรม
ขนาด 3 และ 4 ดาวที่เป็นสมาชกิของสมาคมโรงแรมไทยและมหี้องจดัเลี้ยงภายในโรงแรมมคี่า 
Sig. (2-tailed) น้อยกว่า 0.01ซึง่เท่ากบั 0.000 หมายความว่าการสนับสนุนใหใ้ชค้วามสามารถมี
ความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานแผนกครวัของโรงแรมขนาด 3 และ 
4 ดาวทีเ่ป็นสมาชกิของสมาคมโรงแรมไทยและมหีอ้งจดัเลีย้งภายในโรงแรมอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิี่ระดบั 0.01โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (r) มคี่าเท่ากบั 0.663 ซึ่งมคีวามสมัพนัธใ์น
ทศิทางเดยีวกนั 
 การวเิคราะหต์วัแปรทีม่อีทิธพิลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานแผนกครวัโรงแรม
ระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศไทยโดยการวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณูตามล าดบัความส าคญัของตวั
แปรทีน่ าเขา้สมการ (Enter Multiple Regression Analysis) ดงัรายละเอยีดในตารางที ่4.21  
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ตารางท่ี 4.21  สรปุกจิกรรมการพฒันาเสน้ทางอาชพีของพนกังานแผนกครวัโรงแรมระดบั 3  
                   และ 4 ดาวในประเทศไทยทีม่อีทิธพิลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 
 

Commitment Variables 

ความรูสึ้กวา่
ตนเองมี

ความส าคญั 

ความรูสึ้ก
ว่าองคก์ร
พึ่งพิงได้ 

ความรูสึ้กมี
ส่วนรว่มใน
ความส าเรจ็ 

ความรูสึ้ก
ได้รบัการ
ตอบสนอง

ความต้องการ 
 Adjusted R2 = 

0.544 
Adjusted R2  

= 0.549 
Adjusted R2  

= 0.411 
Adjusted R2  

= 0.551 

การประเมินผลการเลื่อนต าแหน่งงาน 

  มกีารวางแผนการเลื่อนต าแหน่งที่
ชดัเจน 

0.099** 
 

0.079** 
 

0.002 
 

0.148* 
 

  การพจิารณาจากวุฒกิารศกึษา 0.111* 0.093** 0.183* 0.168* 
  การพจิารณาจากประสบการณ์
ทัง้หมด 

0.178* 
 

0.112* 
 

0.057 
 

0.163* 
 

  การพจิารณาจากอายุงานใน
องคก์ร 

0.119* 
 

0.133* 
 

0.107** 
 

0.073 
 

  การพจิารณาจากผลงานและความ
รบัผดิชอบ 

0.093** 
 

0.105* 
 

0.067 
 

0.056 
 

การประเมินผลการปรบัเพ่ิมเงินเดือน 
  มกีารวางแผนการปรบัอตัรา
เงนิเดอืนชดัเจน 

0.110* 
 

0.171* 
 

-0.009 
 

0.174* 
 

  มกีารประกาศหลกัเกณฑใ์นการ
ปรบัเงนิเดอืน 

0.119* 
 

0.256* 
 

0.021 
 

0.066 
 

  การพจิารณาจากผลก าไรของ
องคก์ร 

0.130* 
 

0.035 
 

0.161* 
 

0.032 
 

  การพจิารณาโดยการประเมนิ
ร่วมกนัหลายฝา่ย 

0.099** 
 

0.128* 
 

0.114* 
 

0.133* 
 

  มกีารปรบัเงนิเดอืนตามภาวะ
เศรษฐกจิ 

0.178* 
 

0.085** 
 

0.009 
 

0.229* 
 

การสนับสนุนให้มีการพฒันาตนเอง 
  มกีารจดัฝึกอบรมภายใน 0.07 0.064 0.082 0.097* 
  มกีารจดัประชุมและสมัมนากบั
ผูเ้ชีย่วชาญ 

0.059 
 

0.03 
 

0.115** 
 

0.025 
 

  มกีารศกึษาดงูานแผนกครวั
โรงแรมอื่น 

0.114* 
 

0.067** 
 

0.061 
 

0.001 
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ตารางท่ี 4.21  (ต่อ) 
 

    

Commitment Variables 

ความรูสึ้กวา่
ตนเองมี

ความส าคญั 

ความรูสึ้ก
ว่าองคก์ร
พึ่งพิงได้ 

ความรูสึ้กมี
ส่วนรว่มใน
ความส าเรจ็ 

ความรูสึ้ก
ได้รบัการ
ตอบสนอง

ความต้องการ 
 Adjusted R2 = 

0.544 
Adjusted R2  

= 0.549 
Adjusted R2  

= 0.411 
Adjusted R2  

= 0.551 
  ใหโ้อกาสในการหมุนเวยีนงาน -0.049 0.118* 0.05 -0.002 
  เปิดโอกาสใหเ้ขา้รบัการฝึกอบรม
จากภายนอก 

0.072 
 

0.132* 
 

0.064 
 

-0.113* 
 

การสนับสนุนให้ใช้ความสามารถ     
  การใหอ้สิระในการวางแผนงาน 0.067 0.163* -0.023 0.119* 
  การใหโ้อกาสในการแกไ้ขปญัหา
ดว้ยตนเอง 

0.029 
 

-0.05 
 

0.119** 
 

0.126* 
 

  การใหท้ างานทีต่รงตามความถนดั
และความชอบ 

0.128* 
 

0.094** 
 

0.206* 
 

0.093** 

  เปิดโอกาสใหท้ดลองหรอืคน้ควา้
เทคนิคการท างานใหม่ๆ 

0.024 
 

0.181* 
 

0.022 
 

0.013 
 

  เปิดโอกาสใหไ้ดแ้สดง
ความสามารถในการท างาน 

0.083** 
 

0.018 
 

0.107** 
 

0.084** 
 

 

จากตารางที่ 4.21 พบว่า ตวัแปรกจิกรรมการพฒันาเส้นทางอาชพี ได้แก่ประเมนิผล
การเลื่อนต าแหน่งงาน การประเมนิผลการปรบัเงนิเดอืน การสนับสนุนให้มกีารพฒันาตนเอง 
และการสนับสนุนให้ใช้ความสามารถ มอีทิธพิลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานแผนก
ครวัโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศไทย พจิารณาเป็นรายดา้นไดด้งันี้ 
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ตารางท่ี 4.22  แสดงการวเิคราะหต์วัแปรกจิกรรมการพฒันาเสน้ทางอาชพีทีส่่งผลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานแผนกครวัโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศ
ไทย ในดา้นความรูส้กึว่าตนเองมคีวามส าคญั 

 
Model R R 

Square 
Adjusted 
R Square 

B BETA T 

การพจิารณาจากวุฒกิารศกึษา .761a
 .579 .544 .073 .111 2.853 

การพจิารณาจากประสบการณ์ทัง้หมด .761a
 .579 .544 .124 .178 4.854 

การพจิารณาจากอายงุานในองคก์ร .761a
 .579 .544 .085 .119 3.055 

มกีารวางแผนการปรบัอตัราเงนิเดอืน
ชดัเจน 

.761a
 .579 .544 .074 .110 2.765 

มกีารประกาศหลกัเกณฑใ์นการปรบั
เงนิเดอืน 

.761a
 .579 .544 .079 .119 3.101 

การพจิารณาจากผลก าไรขององคก์ร .761a
 .579 .544 .090 .130 3.330 

มกีารปรบัเงนิเดอืนตามภาวะเศรษฐกจิ .761a
 .579 .544 .124 .178 4.826 

มกีารศกึษาดงูานแผนกครวัโรงแรมอื่น .761a
 .579 .544 .091 .114 3.123 

การใหท้ างานทีต่รงตามความถนดัและ
ความชอบ 

.761a
 .579 .544 .080 .128 3.003 

CONSTANT(a)=-0.890 , F=48.565       
  

จากตารางที่ 4.22 พบว่าตัวแปรกิจกรรมการพฒันาเส้นทางอาชีพที่ส่งผลต่อความ
ผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานแผนกครวัโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศไทย ในด้าน
ความรู้สกึว่าตนเองมคีวามส าคญั (Y1) ได้แก่ การพจิารณาการจากวุฒกิารศึกษา (x2) การ
พจิารณาจากประสบการณ์ทัง้หมด (x3) การพจิารณาจากอายุงานในองค์กร (x4) มกีารวาง
แผนการปรบัอตัราเงนิเดอืนชดัเจน (x6) มกีารประกาศหลกัเกณฑใ์นการปรบัเงนิเดอืน (x7) 
การพจิารณาจากผลก าไรขององค์กร (x8) มกีารปรบัเงนิเดอืนตามภาวะเศรษฐกิจ (x10) มี
การศึกษาดูงานแผนกครัวโรงแรมอื่น (x13) และการให้ท างานที่ตรงตามความถนัดและ
ความชอบ (x18) เป็นตวัแปรทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเขา้สมการ สมการอธบิายความแปรปรวนใน
ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานแผนกครวัของโรงแรมขนาด 3 และ 4 ดาวทีเ่ป็นสมาชกิของ
สมาคมโรงแรมไทยและมหีอ้งจดัเลีย้งภายในโรงแรม ไดร้อ้ยละ 54.40 
 สมการที่ได้จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ตามล าดับส าคัญของตัวแปรที่น าเข้า
สมการ มนียัส าคญัทางสถติทิี ่.01 และสามารถน ามาเขยีนในรปูมาตรฐานไดด้งันี้ 
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 ในรูปคะแนนดิบ Y1=-0.890+0.073(x2)+0.124(x3)+0.085(x4)+0.074(x6)+0.079(x7) 
+0.090(x8)+0.124(x10)+0.091(x13)+0.080(x18) 
 ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z=0.111(z2)+0.178(z3)+0.119(z4)+0.110(z6)+0.119(z7) 
+0.130(z8)+0.178(z10)+0.114(z13)+0.128(z18) 
 
ตารางท่ี 4.23  แสดงการวเิคราะหต์วัแปรกจิกรรมการพฒันาเสน้ทางอาชพีทีส่่งผลต่อความ

ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานแผนกครวัโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศ
ไทย ในดา้นความรูส้กึว่าองคก์รพึง่พงิได้ 

 
Model R R 

Square 
Adjusted 
R Square 

B BETA T 

การพจิารณาจากประสบการณ์ทัง้หมด .803a
 .645 .549 .088 .112 3.325 

การพจิารณาจากอายงุานในองคก์ร .803a
 .645 .549 -.107 -.133 -3.714 

การพจิารณาจากผลงานและความ
รบัผดิชอบ 

.803a
 .645 .549 .085 .105 3.106 

มกีารวางแผนการปรบัอตัราเงนิเดอืนที่
ชดัเจน 

.803a
 .645 .549 .131 .171 4.700 

มกีารประกาศหลกัเกณฑใ์นการปรบั
เงนิเดอืน 

.803a
 .645 .549 .193 .256 7.299 

การพจิารณาโดยการประเมนิรว่มกนั
หลายฝา่ย 

.803a .645 .549 .094 .128 3.161 

ใหโ้อกาสในการหมุนเวยีนงาน .803a
 .645 .549 .077 .118 3.161 

เปิดโอกาสใหเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจาก
ภายนอก 

.803a
 .645 .549 .120 .132 3.752 

การใหอ้สิระในการวางแผนงาน .803a
 .645 .549 .103 .163 4.259 

เปิดโอกาสใหท้ดลองหรอืคน้ควา้เทคนิค
การท างานใหม่ๆ  

.803a
 .645 .549 .140 .181 4.478 

CONSTANT(a)=-1.446 , F=122.650       
 
 จากตารางที่ 4.23 พบว่าตัวแปรกิจกรรมการพฒันาเส้นทางอาชีพที่ส่งผลต่อความ
ผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานแผนกครวัโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศไทย ในด้าน
ความรูส้กึว่าองค์กรพึ่งพงิได้ (Y2) ได้แก่ การพจิารณาจากประสบการณ์ทัง้หมด (x3) การ
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พจิารณาจากอายุงานในองคก์ร (x4) การพจิารณาจากผลงานและความรบัผดิชอบ (x5) มกีาร
วางแผนการปรบัอตัราเงนิเดอืนที่ชดัเจน (x6) มกีารประกาศหลกัเกณฑ์ในการปรบัเงินเดอืน 
(x7) การพจิารณาโดยการประเมนิร่วมกนัหลายฝ่าย (x9) ใหโ้อกาสในการหมุนเวยีนงาน (x14) 
เปิดโอกาสใหเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจากภายนอก (x15) การใหอ้สิระในการวางแผนงาน (x16) และ
เปิดโอกาสใหท้ดลองหรอืคน้ควา้เทคนิคการท างานใหม่ๆ (x19) เป็นตวัแปรทีไ่ดร้บัการคดัเลอืก
เขา้สมการ สมการอธบิายความแปรปรวนในความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานแผนกครวัของ
โรงแรมขนาด 3 และ 4 ดาวที่เป็นสมาชกิของสมาคมโรงแรมไทยและมหี้องจดัเลี้ยงภายใน
โรงแรม ไดร้อ้ยละ 54.90 
 สมการที่ได้จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ตามล าดับส าคัญของตัวแปรที่น าเข้า
สมการ มนียัส าคญัทางสถติทิี ่.01 และสามารถน ามาเขยีนในรปูมาตรฐานไดด้งันี้ 
 ในรปูคะแนนดบิ Y2=-1.446+0.088(x3) +-0.107(x4) +0.085(x5) +0.131(x6)+0.193 
(x7) +0.094(x9) +0.077(x14) +0.120(x15) +0.103(x16) +0.140(x19) 

ในรปูคะแนนมาตรฐาน Z=0.112(z3)+(-0.133)(z4)+0.105(z5)+0.171(z6) +0.256(z7) 
+0.128(z9) +0.118(z14)+0.132(z15) +0.163(z16) +0.181(z19) 
 
ตารางท่ี 4.24  แสดงการวเิคราะหต์วัแปรกจิกรรมการพฒันาเสน้ทางอาชพีทีส่่งผลต่อความ

ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานแผนกครวัโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศ
ไทย ในดา้นความรูส้กึมสี่วนรว่มในความส าเรจ็ 

 
Model R R 

Square 
Adjusted 
R Square 

B BETA T 

การพจิารณาจากวุฒกิารศกึษา .690a
 .476 .411 .115 .183 4.215 

การพจิารณาจากผลก าไรขององคก์ร .690a
 .476 .411 .107 .161 3.702 

การพจิารณาโดยการประเมนิรว่มกนั
หลายฝา่ย 

.690a
 .476 .411 .071 .114 2.664 

การใหท้ างานทีต่รงตามความถนดัและ
ความชอบ 

.690a
 .476 .411 .123 .206 4.332 

CONSTANT(a)=-0.021 , F=70.703       
  

จากตารางที่ 4.24 พบว่าตัวแปรกิจกรรมการพฒันาเส้นทางอาชีพที่ส่งผลต่อความ
ผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานแผนกครวัโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศไทย ในด้าน
ความรูส้กึมสี่วนรว่มในความส าเรจ็ (Y3) ไดแ้ก่ การพจิารณาจากวุฒกิารศกึษา (x2) การพจิารณา
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จากผลก าไรขององค์กร (x8) การพจิารณาโดยการประเมนิร่วมกนัหลายฝ่าย (x9) และการให้
ท างานที่ตรงตามความถนัดและความชอบ (x18) เป็นตวัแปรที่ได้รบัการคดัเลอืกเข้าสมการ 
สมการอธบิายความแปรปรวนในความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานแผนกครวัของโรงแรม
ขนาด 3 และ 4 ดาวทีเ่ป็นสมาชกิของสมาคมโรงแรมไทยและมหีอ้งจดัเลีย้งภายในโรงแรม ได้
รอ้ยละ 54.90 
 สมการที่ได้จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ตามล าดับส าคัญของตัวแปรที่น าเข้า
สมการ มนียัส าคญัทางสถติทิี ่.01 และสามารถน ามาเขยีนในรปูมาตรฐานไดด้งันี้ 
 ในรปูคะแนนดบิ Y3=-0.021+0.115(x2) +-0.107(x8) +0.071(x9) +0.123(x18)  
 ในรปูคะแนนมาตรฐาน Z=0.183(z2)+ 0.161(z8)+ 0.114(z9) +0.206(z18)  
 
ตารางท่ี 4.25  แสดงการวเิคราะหต์วัแปรกจิกรรมการพฒันาเสน้ทางอาชพีทีส่่งผลต่อความ

ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานแผนกครวัโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศ
ไทย ในดา้นความรูส้กึไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการ 

 
Model R R 

Square 
Adjusted 
R Square 

B BETA T 

มกีารวางแผนการเลื่อนต าแหน่งทีช่ดัเจน .781a
 .609 .551 .091 .148 4.041 

การพจิารณาจากวุฒกิารศกึษา .781a
 .609 .551 .103 .168 4.473 

การพจิารณาจากประสบการณ์ทัง้หมด .781a
 .609 .551 .106 .163 4.592 

มกีารวางแผนการปรบัอตัราเงนิเดอืนที่
ชดัเจน 

.781a
 .609 .551 .110 .174 4.543 

การพจิารณาโดยการประเมนิรว่มกนั
หลายฝา่ย 

.781a
 .609 .551 .081 .133 3.584 

มกีารปรบัอตัราเงนิเดอืนตามภาวะ
เศรษฐกจิ 

.781a
 .609 .551 .149 .229 6.442 

มกีารจดัฝึกอบรมภายใน .781a
 .609 .551 .061 .097 2.620 

เปิดโอกาสใหเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจาก
ภายนอก 

.781a
 .609 .551 -.085 -.113 -3.060 

การใหอ้สิระในการวางแผนงาน .781a
 .609 .551 .063 .119 2.984 

การใหโ้อกาสในการแกไ้ขปญัหา .781a
 .609 .551 .081 .126 3.140 

CONSTANT(a)=-0.380 , F=123.364       
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 จากตารางที่ 4.25 พบว่าตัวแปรกิจกรรมการพฒันาเส้นทางอาชีพที่ส่งผลต่อความ
ผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานแผนกครวัโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศไทย ในด้าน
ความรูส้กึไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการ (Y4) ไดแ้ก่ มกีารวางแผนการเลื่อนต าแหน่งทีช่ดัเจน
(x1) การพจิารณาจากวุฒกิารศกึษา (x2) การพจิารณาจากประสบการณ์ทัง้หมด (x3) มกีารวาง
แผนการปรบัอตัราเงนิเดอืนทีช่ดัเจน (x6) การพจิารณาโดยการประเมนิร่วมกนัหลายฝ่าย (x9) 
มกีารปรบัอตัราเงนิเดอืนตามภาวะเศรษฐกจิ (x10) มกีารจดัฝึกอบรมภายใน (x11) เปิดโอกาส
ใหเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจากภายนอก (x15) การใหอ้สิระในการวางแผนงาน (x16) และการให้
โอกาสในการแกไ้ขปญัหา (x17) เป็นตวัแปรทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเขา้สมการ สมการอธบิายความ
แปรปรวนในความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานแผนกครวัของโรงแรมขนาด 3 และ 4 ดาวที่
เป็นสมาชกิของสมาคมโรงแรมไทยและมหีอ้งจดัเลีย้งภายในโรงแรม ไดร้อ้ยละ 55.10 
 สมการที่ได้จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ตามล าดับส าคัญของตัวแปรที่น าเข้า
สมการ มนียัส าคญัทางสถติทิี ่.01 และสามารถน ามาเขยีนในรปูมาตรฐานไดด้งันี้ 
 ในรปูคะแนนดบิ Y4=-0.380+0.091(x1)+ 0.103(x2)+ 0.106(x3)+ 0.110(x6)+ 
0.081(x9)+ 0.149(x10)+ 0.061(x11)+ (-0.085)(x15)+ 0.063(x16)+ 0.081(x17) 
 ในรปูคะแนนมาตรฐาน Z=0.148(z1)+ 0.168(z2)+ 0.163(z3)+ 0.174(z6)+ 
0.133(z9)+ 0.229(z10)+ 0.097(z11)+ (-0.113)(z15)+ 0.119(z16)+ 0.126(z17) 
 
ตารางท่ี 4.26  สรุปกิจกรรมการพฒันาเส้นทางอาชพีของพนักงานแผนกครวัโรงแรมระดบั 3  

 และ 4 ดาวในประเทศไทยทีม่อีทิธพิลต่อความผกูพนัต่อองคก์รในภาพรวม 

 

Commitment Variables 

ความรูสึ้กวา่
ตนเองมี

ความส าคญั 

ความรูสึ้กวา่
องคก์รพึ่งพิงได้ 

ความรูสึ้กมี
ส่วนรว่มใน
ความส าเรจ็ 

ความรูสึ้ก
ได้รบัการ
ตอบสนอง

ความต้องการ 

 
Adjusted R2 

= 0.544 
Adjusted R2 = 

0.549 
Adjusted R2 = 

0.411 
Adjusted R2 = 

0.551 
การประเมนิผลการเลื่อนต าแหน่งงาน 0.278* 0.161* 0.199* 0.262* 
การประเมนิผลการปรบัเพิม่เงนิเดอืน 0.343* 0.403* 0.145* 0.388* 
การสนบัสนุนใหม้กีารพฒันาตนเอง 0.144* 0.173* 0.216* 0.03 
การสนบัสนุนใหใ้ชค้วามสามารถ 0.151* 0.182* 0.253* 0.228* 

  
จากตารางที ่4.26 พบว่า  

1) ตวัแปรกจิกรรมการพฒันาเสน้ทางอาชพี ทีม่อีทิธพิลต่อความรูส้กึว่าตวัเองมี
ความส าคัญเรียงตามล าดับ ได้แก่ การประเมินผลเพื่อปรับเพิ่มเงินเดือน (0.343) การ
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ประเมนิผลเพื่อการเลื่อนต าแหน่งงาน (0.278) การสนับสนุนให้ใช้ความสามารถ (0.151) และ
การสนบัสนุนใหม้กีารพฒันาตนเอง (0.144) โดยมคี่า Adjusted R2 = 0.544 

2)  ตวัแปรกจิกรรมการพฒันาเสน้ทางอาชพี ทีม่อีทิธพิลต่อความรูส้กึว่าองคก์ร
พึง่พงิได้เรยีงตามล าดบั ไดแ้ก่ การประเมนิผลการปรบัเพิม่เงนิเดอืน (0.403) การสนับสนุนให้
ใชค้วามสามารถ (0.182) การสนับสนุนให้มกีารพฒันาตนเอง (0.173) และการประเมนิผลการ
เลื่อนต าแหน่งงาน (0.161) โดยมคี่า Adjusted R2 = 0.549 

3)  ตวัแปรกจิกรรมการพฒันาเสน้ทางอาชพี ทีม่อีทิธพิลต่อความรูส้กึมสี่วนร่วม
ในความส าเรจ็เรยีงตามล าดบั ไดแ้ก่ การสนับสนุนใหใ้ชค้วามสามารถ (0.253) การสนับสนุนให้
มกีารพฒันาตนเอง (0.216) การประเมนิผลการเลื่อนต าแหน่งงาน (0.199) และการประเมนิผล
การปรบัเพิม่เงนิเดอืน (0.145) โดยมคี่า Adjusted R2 = 0.411 

4)  ตวัแปรกจิกรรมการพฒันาเสน้ทางอาชพี ทีม่อีทิธพิลต่อความรูส้กึไดร้บัการ
ตอบสนองความต้องการเรยีงตามล าดบั ได้แก่ การประเมนิผลการปรบัเพิม่เงนิเดอืน (0.388) 
การประเมนิผลการเลื่อนต าแหน่งงาน (0.262) และการสนับสนุนให้ใช้ความสามารถ (0.228) 
โดยมคี่า Adjusted R2 = 0.551 
 

4.2  การวิจยัเชิงคณุภาพ 
  

4.2.1  การศึกษาการวิจยัเชิงคุณภาพท าเพ่ือให้ได้มาซ่ึงแนวทางในการส่งเสริม
กิจกรรมการพฒันาเส้นทางอาชีพเพ่ือส่งเสริมความผกูพนัต่อองคก์รของ
พนักงานแผนกครวัโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศไทย 

 โดยน าขอ้มลูพื้นฐานทีไ่ดจ้ากการท าวจิยัเชงิปรมิาณในวตัถุประสงค์งานวจิยัขอ้ที ่1 ใน
ประเด็นการศึกษากิจกรรมการพฒันาเส้นทางอาชีพที่ก่อให้เกิดความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนกังานแผนกครวัของโรงแรม ระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศไทย โดยรวมหรอืรายดา้น โดยมี
ปจัจยัด้านกจิกรรมการพฒันาเส้นทางอาชพี ได้แก่ การประเมนิผลเลื่อนต าแหน่งงาน การ
ประเมนิผลการปรบัเพิม่เงนิเดอืน การสนับสนุนใหม้กีารพฒันาตนเอง และการสนับสนุนใหใ้ช้
ความสามารถ มาใชใ้นสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒเิพื่อศกึษาแนวทางการพฒันากจิกรรมการพฒันา
เสน้ทางอาชพีทีเ่หมาะสมส าหรบัพนักงานแผนกครวัโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศไทย 
จ านวน 5 คน โดยการใชแ้บบสมัภาษณ์เชงิลกึกบัตวัแทนแผนกครวัของโรงแรมระดบั 3 และ 4 
ดาวในประเทศไทยจ านวน 4 คน และผูจ้ดัการแผนกทรพัยากรมนุษยข์องโรงแรมระดบั 3 และ 4 
ดาวในประเทศไทยจ านวน 1 คน  
 ผูใ้หข้อ้มลูในการศกึษาครัง้นี้ คอื พนักงานระดบัหวัหน้างานในแผนกครวัโรงแรมระดบั 
3 และ 4 ดาวในประเทศไทย และผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรมนุษยข์องโรงแรม หรอืบุคคลที่ท า
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หน้าทีใ่นลกัษณะเดยีวกนั โดยท าการสมัภาษณ์ไปจนกว่าขอ้มลูจะซ ้า จงึหยุดการสมัภาษณ์ โดย
ท าการสร้างแนวทางการสัมภาษณ์ และสมัภาษณ์เชิงลึกโดยตรง ทัง้ทางโทรศัพท์ และนัด
สมัภาษณ์เพื่อให้ทราบความเห็น และแนวทางการปรบัปรุงและส่งเสรมิกิจกรรมการพฒันา
เส้นทางอาชีพที่มผีลต่อการส่งเสรมิความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานพนักงานแผนกครวั
โรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศไทย ดงัต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.27  ขอ้มลูผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 

ผูใ้ห้ข้อมลูคนท่ี ต าแหน่ง หน่วยงาน 
1 Executive Chef โรงแรมเซน็ทารา ขอนแก่น 
2 Sous Chef โรงแรมโกลเดน้ทค์ราวน์ สงขลา 
3 Cook Commis I โรงแรมทาวน์อนิทาวน์ พทัยา 
4 Cook Commis I โรงแรมฮอลเิดยก์ารเ์ดน้ท ์เชยีงใหม่ 
5 ผูจ้ดัการฝา่ยบุคคล โรงแรมทาวน์อนิทาวน์ พทัยา 

 
ผลการศกึษามดีงันี้ 
 

ตารางท่ี 4.28  ผลการสมัภาษณ์ดา้นการประเมนิผลการเลื่อนต าแหน่งงานเพื่อส่งเสรมิความ  
                   ผกูพนัต่อโรงแรม 
 
คนท่ี ก าหนดและประกาศ

คณุสมบติัขัน้ต า่ของการ
เลื่อนต าแหน่งให้ชดัเจนขึน้ 

พิจารณาโดยรวมจากวยัวฒิุ 
การศึกษาและอายุงานกบั

องคก์รท่ีมีมากกวา่  

ให้เข้ารบัการอบรมเพ่ิมเติม
ก่อนการประเมินผลการ

เลื่อนต าแหน่ง 

1    
2    
3    
4    
5    

 
จากตารางที ่4.28 พบว่าการประเมนิผลการเลื่อนต าแหน่งงานเพื่อส่งเสรมิความผูกพนั

ต่อโรงแรมมแีนวทาง ดงันี้ 
1)  โรงแรมควรมกีารก าหนดรายละเอยีดคุณสมบตัขิ ัน้ต ่า (Job Specification) 

ของต าแหน่งที่พนักงานจะสามารถเลื่อนขัน้ได้ในล าดบัต่อไปตามแผนผังโครงสร้างองค์กร 
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พรอ้มทัง้ประกาศหรอืชี้แจงให้พนักงานทราบชดัเจนเป็นรายบุคคล เพื่อให้พนักงานสามารถสัง่
สมความรูค้วามสามารถ หรอืศกึษาเพิม่เตมิเพื่อให้ตนเองได้พฒันาคุณสมบตัใิห้เหมาะสมกบั
ต าแหน่งทีจ่ะท าการเลื่อนขัน้ในอนาคต  

2)  เพื่อขวัญและก าลังใจที่ดีในการท างาน โรงแรมควรพิจารณาการเลื่อน
ต าแหน่งให้แก่พนักงานโดยพจิารณาจากวยัวุฒ ิการศึกษา และอายุการท างานกบัองค์กรไป
พร้อมกัน เพื่อให้พนักงานที่อยู่กับองค์กรมานานไม่รู้สึกว่าถูกโรงแรมทอดทิ้ง และเพื่อให้
พนกังานรายอื่นๆ เลง็เหน็ว่าหากยงัคงปฏบิตังิานอยู่ในโรงแรมเดมิต่อไป โรงแรมยงัคงมองเหน็
ความส าคญัและมโีอกาสไดร้บัความกา้วหน้าในอาชพีอยา่งแน่นอน 

3)  นอกจากนี้ เมื่อโรงแรมท าการประเมนิและได้มกีารเล็งเห็นถึงพนักงานที่มี
วยัวุฒ ิการศกึษา และอายงุานเหมาะสมแลว้ ควรสนับสนุนใหไ้ดร้บัการฝึกอบรมเพิม่เตมิเพื่อให้
พนักงานมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ซึง่เมือ่พนกังานไดร้บัการประเมนิการเลื่อนต าแหน่งและเริม่ปฏบิตังิานในต าแหน่ง
ใหม่แล้ว พนักงานจะมคีวามกดดนัน้อยหากได้ใช้ความรู้ความสามารถจากการฝึกอบรมมา
ปฏิบตัิงานอย่างเต็มที่ อันจะส่งผลให้มคีวามสุขในการท างานและก่อให้เกิดความผูกพนัต่อ
องคก์รเพิม่ขึน้ 
 
ตารางท่ี 4.29  ผลการสมัภาษณ์ดา้นการประเมนิผลการปรบัเลื่อนเงนิเดอืนเพื่อส่งเสรมิความ 
                   ผกูพนัต่อโรงแรม 
 
คนท่ี ก าหนดและประกาศ

เกณฑก์ารพิจารณา
การปรบัเงินเดือนให้

ชดัเจนขึน้ 

พิจารณาปัจจยั
ภายนอกให้มากขึน้ 
เช่น ค่าครองชีพ 
องคก์รคู่แข่ง 

ไม่ควรน าผล
ประกอบการและ
ก าไรมาพิจารณา

เงินเดือน 

ประเมินแบบจดัระดบั 
(Rating Scale) ทัง้ด้าน
ทกัษะ พฤติกรรมและ

ทศันคติ 

1     
2     
3     
4     
5     

 
จากตารางที ่4.29 พบว่าการประเมนิผลการปรบัเลื่อนเงนิเดอืนเพื่อส่งเสรมิความผูกพนั

ต่อโรงแรมมแีนวทาง ดงันี้ 
1)  โรงแรมควรมกีารก าหนดและประกาศเกณฑก์ารพจิารณาการปรบัเงนิเดอืน

ให้ชดัเจนขึน้ เพื่อให้พนักงานทราบถงึแนวทางการปฏบิตังิานใหส้อดคล้องกบัความคาดหวงัที่
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โรงแรมมต่ีอพนักงาน แต่ขณะเดยีวกนัหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดก็ต้องมคีวามยดืหยุ่น เนื่องจาก
อุตสาหกรรมโรงแรมเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มคีวาม
อ่อนไหวต่อเหตุการณ์ต่างๆ สูง เช่น เกดิภยัพบิตั ิสภาวะเศรษฐกิจ อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา
ระหว่างประเทศ สงคราม เป็นต้น ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อจ านวนนักท่องเที่ยว อนัเป็นเหตุให้ผล
ประกอบการแต่ละปีของโรงแรมมคีวามไม่แน่นอนสูงและส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการ
จา่ยเงนิเดอืนของโรงแรม โดยเฉพาะโรงแรม 3 และ 4 ดาวขนาดกลางหรอืขนาดเลก็ 

2)  ในการประเมินผลการปรับเลื่อนเงินเดือนนอกจากจะพิจารณาความรู ้
ความสามารถของพนักงาน ลกัษณะงานที่ปฏบิตั ิและความสามารถในการจ่ายขององค์กรแล้ว 
เพื่อขวญัและก าลงัใจที่ดใีนการท างาน และลดอตัราการเขา้ออกของพนักงานไม่ให้ย้ายไปยงั
โรงแรมระดบั 5 ดาว โรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวจงึควรติดตามสถานการณ์ค่าครองชพีและ
สถานการณ์ของตลาดแรงงานอย่างใกลช้ดิ เนื่องจากโดยปกตแิลว้ธุรกจิโรงแรมขนาดกลางและ
ขนาดเลก็ในประเทศไทย จะมอีตัราการปรบัทีค่่อนขา้งคงที ่คอืเท่าๆ กนัไปทุกๆ ปี ซึง่ส่งผลเสยี
ต่อพนักงานที่มอีายุการท างานกบัโรงแรมมายาวนาน โดยเฉพาะเมื่อรฐับาลมกีารปรบัอตัรา
ค่าแรงขัน้ต ่าใหสู้งขึน้ แต่ดว้ยอายุงานของพนักงานที่เริม่ท างานตัง้แต่อตัราค่าแรงที่ต ่ากว่า ท า
ให้ได้ปรบัเพิ่มเพียงแค่เทียบเท่ากับค่าแรงขัน้ต ่าในปจัจุบนั ลกัษณะน้ีจะส่งผลให้พนักงาน
สูญเสยีความผูกพนัต่อองค์กร เมื่อเงนิเดอืนที่ตนได้รบันัน้ใกล้เคยีงกบัพนักงานใหม่ที่เพิง่เข้า
ท างานในโรงแรม 

3)  จากการท าแบบสอบถามพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าหาก
โรงแรมท าการปรบัเพิม่เงนิเดอืนให้ตามผลก าไรในแต่ละปีนัน้ พนักงานจะเกดิความผูกพนัต่อ
องคก์รมากขึน้ แต่ผูใ้ห้ขอ้มูลในการสมัภาษณ์ทัง้ 3 ท่านเหน็คล้ายกนัว่าผลก าไรทีไ่ด้ในแต่ละปี
นัน้มขีึ้นมลีง เนื่องจากธุรกจิโรงแรมมรีายได้หลกัจากการเข้าพกัของนักท่องเที่ยวและงานจดั
เลีย้ง ซึง่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลีย่นแปลงจากปจัจยัภายนอก เช่น สถานการณ์การเมอืง ภยั
พบิตั ิสภาวะเศรษฐกจิ ค่าครองชพี ค่อนขา้งสูง ซึ่งหากใช้ผลก าไรของโรงแรมในการประเมนิ
การปรบัเลื่อนเงนิเดอืนแล้วนัน้ อาจท าให้บางปีพนักงานได้รบัการขึ้นเงนิเดอืนน้อยกว่าปกต ิ
อาจท าให้เกิดความไม่พงึพอใจในการท างานและสูญเสยีความผูกพนัต่อองค์กรไปได้ จงึควร
พจิารณาการปรบัเงนิเดอืนโดยปจัจยัอื่นๆ มากกว่าผลก าไร ซึง่ในส่วนของการจ่ายค่าตอบแทน
ในธุรกจิโรงแรมนัน้ สามารถน าผลก าไรมาให้เป็นเงนิรางวลัพเิศษเพื่อเป็นแรงจูงใจในรูปแบบ
ต่างๆ ได ้เช่น เงนิโบนสัประจ าปี เงนิเซอรว์สิชารจ์ของแต่ละเดอืน เป็นตน้ 

4)  ผูถู้กสมัภาษณ์คนที ่5 ซึง่เป็นตวัแทนจากฝา่ยทรพัยากรมนุษย ์ไดเ้สนอแนว
ทางการใชเ้ทคนิคการประเมนิการปฏบิตังิานของพนักงานทีเ่หมาะสมกบัธุรกจิโรงแรมระดบั 3 
และ 4 ดาว คอื การใช้วธิกีารประเมนิแบบจดัระดบั (Rating Scale) แต่ปรบัปรุงหวัขอ้และ
ประเดน็ในการประเมนิใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่งแต่ละต าแหน่งเป็นการเฉพาะ เนื่องจากพนักงาน
ในโรงแรมแต่ละต าแหน่ง แต่ละแผนก ต้องใช้ทกัษะในการท างาน ทกัษะในการสื่อสาร ทกัษะ
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ด้านความปลอดภยั ทกัษะด้านสุขอนามยั และทกัษะอื่นๆ ที่แตกต่างกนัไปเป็นการเฉพาะตวั 
ดงันัน้จงึไม่ควรใช้แบบฟอรม์การประเมนิแบบจดัระดบัที่มหีวัขอ้เหมอืนกันส าหรบัพนักงานแต่
ละต าแหน่ง ซึ่งการก าหนดหัวข้อนี้สามารถท าได้โดยการน าค าบรรยายลักษณะงาน (Job 
Description) และค าระบุคุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่ง (Job Specification) ของแต่ละต าแหน่งงาน
มาเป็นแนวทาง ซึง่โดยปกตใินประเทศไทย โรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาว เกอืบทุกแห่ง จะไม่มี
การท าเอกสารค าบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) และค าระบุคุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่ง 
(Job Specification) เกบ็เอาไว ้จงึควรเริม่จากจดุนี้เพื่อใหก้ารประเมนิมมีาตรฐานมากยิง่ขึน้ 

 
ตารางท่ี 4.30  ผลการสมัภาษณ์ดา้นการสนบัสนุนใหม้กีารพฒันาตนเองเพื่อส่งเสรมิความ 
                   ผกูพนัต่อโรงแรม 
 
คนท่ี โรงแรมควรให้ความส าคญั

และงบประมาณส าหรบั
ฝึกอบรมมากขึน้ 

ให้พนักงานรบัการฝึกอบรม
จากหน่วยงานภายนอก

องคก์รมากขึน้ 

สรา้งโอกาสการหมุนเวียน
งาน (Job Rotation) ตาม
ความสนใจของพนักงาน 

1    
2    
3    
4    
5    

 
จากตารางที ่4.30 พบว่าการสนบัสนุนใหม้กีารพฒันาตนเองเพื่อส่งเสรมิความผูกพนัต่อ

โรงแรมมแีนวทาง ดงันี้ 
1)  ให้มนีโยบายการจดักิจกรรมการฝึกอบรมพฒันาบุคลากร ทัง้การฝึกอบรม

ภายในองค์กร และการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอกองค์กร โดยผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 เหน็ว่า
ปจัจุบนัผู้บรหิารโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศไทยยงัไม่ค่อยใหค้วามส าคญักบัการจดั
กจิกรรมการพฒันาพนกังานมากนกั ซึง่ส่วนใหญ่พนักงานครวัระดบัหวัหน้างาน เช่น Executive 
Chef และ Sous Chef จะท าไดเ้พยีงการใชว้ธิกีารฝึกอบรมระหว่างลงมอืปฏบิตังิานจรงิ (On-
the-job Training) เท่านัน้ ท าใหห้ลายครัง้เกดิความกดดนัแก่ตวัพนักงานเนื่องจากเกรงจะเกดิ
ความผดิพลาด ซึง่ผูใ้หข้อ้มลูคนที ่5 เสนอแนวทางทีส่อดคลอ้งกนัคอืผูบ้รหิารของโรงแรมควรให้
ความส าคญักับการจดัฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกบัทกัษะที่ต้องการให้พนักงาน
ไดร้บัรวมทัง้ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในการจดัการฝึกอบรม ซึง่โดยลกัษณะธรรมชาตกิารท างานของ
พนกังานแผนกครวัในธุรกจิโรงแรมแลว้จะมกีารหมนุเวยีนการเขา้งานและหยุดงานไม่ตรงกนั จงึ
อาจมคีวามจ าเป็นทีต่อ้งจดัการฝึกอบรมนอกเวลา หรอืจดัฝึกอบรม 2 รอบเพื่อใหพ้นักงานไดร้บั
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การฝึกอบรมอย่างทัว่ถึง ซึ่งจะต้องมกีารจ่ายเงนิชดเชยเป็นกรณีการท างานล่วงเวลาหรอืเงนิ
ชดเชยวนัหยดุของพนกังาน 

2)  ในต าแหน่งงานที่สูงขึน้อย่างระดบั Cook Coomis I ขึน้ไปนัน้ มกัเป็น
พนักงานทีม่คีวามช านาญในการปฏิบตังิานครวัทุกชนิดของโรงแรมอยู่แลว้ จงึควรเน้นไปทีก่าร
ส่งพนักงานกลุ่มนี้ไปรบัความรูห้รอืประสบการณ์ใหม่ๆ จากการฝึกอบรมภายนอกโรงแรม ซึ่ง
สามารถน ามาถ่ายทอดองคค์วามรูใ้หม่ๆ  ใหแ้ก่พนกังานครวัในบงัคบับญัชาได้ 

3)  ควรจดัให้มกีารหมุนเวยีนงาน (Job Rotation) เพื่อให้ท างานหลากหลาย
และเรยีนรูง้านหลายส่วน เหน็ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกงาน อกีทัง้ยงัสามารถลดความน่า
เบื่อของงานได ้โดยการหมนุเวยีนงาน สามารถท าได ้หลากหลายรปูแบบ ทัง้การหมุนเวยีนขา้ม
แผนก และข้ามสายงาน ดงัที่ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 ได้ให้ความเห็นว่า การท างานในแผนกครวั
โรงแรมโดยปกติแล้วนัน้ พนักงานคนใดได้ร ับผิดชอบหน้าที่อะไรก็จะท าหน้าที่เดิมซ ้าๆ 
ตดิต่อกนัเป็นระยะเวลานาน เช่น หากได้รบัผดิชอบจุดทอดไข่ในหอ้งอาหารเช้าเพื่อให้บรกิาร
กบัลูกค้าติดต่อกนัเป็นระยะเวลานานก็จะเกิดความเบื่อหน่ายกบัการยนืทอดไข่ดาว ไข่เจยีว 
และไข่คนชสี วนัละเป็นรอ้ยฟอง ซึง่เป็นหน้าที่ทีพ่นักงานในครวัส่วนใหญ่จะพยายามหลกีเลีย่ง
โดยมอบหมายใหพ้นกังานใหมห่รอืมคีวามอาวุโสน้อยทีสุ่ดเป็นผูร้บัผดิชอบ ซึง่ผูใ้หข้อ้มลูคนที ่2 
เหน็ว่าควรมกีารสลบัผลดัเปลี่ยนใหพ้นักงานแต่ละคนได้มโีอกาสหมุนเวยีนงาน ซึง่นอกจากจะ
เป็นการพฒันาพนกังานครวัใหม้ทีกัษะ และความสามารถทีห่ลากหลายแลว้ ยงัช่วยลดความเบื่อ
หน่ายในงาน และยงัเป็นผลดทีัง้ต่อตวัพนักงานเองและต่อองคก์รดว้ย เนื่องจากการทีพ่นักงาน
ไดเ้รยีนรูใ้นหลายๆ ส่วนของโรงแรมท าใหเ้กดิทกัษะทีห่ลากหลาย มโีอกาสในการพฒันาตนเอง 
รวมทัง้หากเกิดการขาดแคลนพนักงานก็จะไม่เดอืดรอ้น เนื่องจากมพีนักงานที่สามารถท างาน
ทดแทนกนัได ้
 
ตารางท่ี 4.31  ผลการสมัภาษณ์ดา้นการสนบัสนุนใหใ้ชค้วามสามารถเพื่อส่งเสรมิความผกูพนั 
                   ต่อโรงแรม 
 
คนท่ี เปิดโอกาสได้

พนักงานได้รว่มกนั
สรา้งสรรคเ์มนูใหม่ๆ  

ตามเทศกาล 

การขยายขอบเขต
ของงาน (Job 
Enlargement) 

การเพ่ิมเน้ือหาของ
งาน (Job 

Enrichment) 

การบริหารแบบมี
ส่วนรว่ม 

(Participative 
Management) 

1     
2     
3     
4     
5     
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จากตารางที่ 4.31 พบว่าการสนับสนุนใหใ้ช้ความสามารถเพื่อส่งเสรมิความผูกพนัต่อ
โรงแรมมแีนวทาง ดงันี้ 

1)  แผนกครวัของโรงแรมควรมกีารเปิดโอกาสใหพ้นักงานทีม่คีวามคดิสรา้งสรรค์
ไดใ้ชเ้วลาและวตัถุดบิในครวัมาทดลองเทคนิคหรอืเมนูใหม่ส าหรบัเทศกาลต่างๆ โดยมหีวัหน้า
งานคอยให้ค าแนะน าและเทคนิคต่างๆ ร่วมกนั ผลงานนัน้จะสร้างความภาคภูมใิจให้กบัตัว
พนักงานเอง พนักงานจะยิง่รูส้กึว่าตนเองมคีวามส าคญัว่าเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมและน าไปสู่
ความผกูผนักบัโรงแรมต่อไป 

2)  แผนกครวัของโรงแรมควรขยายขอบเขตของงาน (Job Enlargement) โดย
การเพิม่หน้าที่ความรบัผดิชอบในระดบัเดยีวกบังานเดมิที่ท าอยู่ก่อนแต่ให้มคีวามหลากหลาย
แตกต่างออกไปจากงานที่พนักงานปฏบิตัอิยู่เดมิ ซึ่งการขยายขอบเขตของงานนัน้จะสามารถ
เพิม่ทกัษะการท างานใหก้บัพนกังาน โดยเฉพาะทกัษะในดา้นการบรหิารจดัการ เช่น ทกัษะการ
วางแผนงานด้านงานจดัเลีย้งหรอืเมนูอาหารช่วงเทศกาล ทกัษะการบรหิารเวลาในการท างาน 
และทกัษะการท างานเป็นทมี การเพิม่ปรมิาณงานเป็นเครื่องมอืการพฒันาทีท่ าใหพ้นักงานต้อง
กระตอืรอืรน้ ตอ้งปรบัตวัในการท างานอยู่เสมอ อนัส่งผลใหพ้นักงานเกดิความรูส้กึไม่เบื่อหน่าย 
หรอืซ ้าซากจ าเจกบังานที่ได้รบัมอบหมาย และเกดิความภาคภูมใิจในความสามารถของตนที่
สามารถปฏบิตังิานไดห้ลายประเภท ซึง่ส่งผลโดยตรงต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 

3)  การเพิม่เนื้อหาของงาน  (Job Enrichment) โดยมอบหมายใหพ้นักงานครวั
ของโรงแรมได้ท างานในขอบเขตงานที่สูงมากขึน้ มอี านาจในการตดัสนิใจมากขึน้ ซึ่งการเพิม่
คุณค่างานในลกัษณะน้ีเป็นการช่วยกระตุน้ ส่งเสรมิใหพ้นักงานมคีวามพรอ้มทีจ่ะรบัผดิชอบงาน
ในต าแหน่งงานทีส่งูขึน้ต่อไปได ้และยงัสามารถช่วยกระตุน้ความคดิสรา้งสรรคข์องพนักงานครวั 
สร้างความพงึพอใจในการท างานให้กบัพนักงานครวั เมื่อพนักงานได้มโีอกาสเรยีนรู้งานที่มี
ระดบัสงูกว่างานปจัจุบนั หรอืไดท้ างานจนครบกระบวนการแลว้ ย่อมส่งผลใหพ้นักงานมโีอกาส
เตบิโตหรอืมคีวามกา้วหนาในสายอาชพีต่อไป เหมอืนเป็นการใหโ้อกาสและใหค้วามหวงัจงูใจให้
พนกังานรูส้กึมัน่คงในอาชพี อนัจะก่อใหเ้กดิความผกูพนัต่อองคก์รมากขึน้ 

4)   การเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ความสามารถด้วยการให้มสี่วนร่วมในการ
บรหิาร (Participative Management) โดยเฉพาะพนักงานครวัในระดบัปฏบิตักิารให้ได้มสี่วน
ร่วมในการจดัการแผนกครวั เช่น การก าหนดเป้าหมาย การตดัสนิใจแก้ไขปญัหา การจดัท า
แผนปฏิบตัิการ เป็นต้น ซึ่งแนวทางนี้จะส่งเสรมิให้พนักงานครวัได้ใช้ความรู้ ความสามารถ 
ทกัษะ สญัชาติญาณ สามญัส านึก ความสร้างสรรค์ และความทะเยอทะยานที่มอียู่อย่างเต็ม
ความสามารถ ซึง่การบรหิารแบบมสี่วนร่วมน้ีจะช่วยใหพ้นักงานครวับรรลุเป้าหมายของตนเอง
และเป้าหมายของแผนกครวัร่วมกัน แต่ขณะเดียวกันผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 และ 5 ได้เสนอว่า
แนวทางน้ี ไมค่วรปล่อยใหพ้นกังานท างานอย่างอสิระเสรแีบบไรท้ศิทาง ซึง่จะกลายเป็นโรงแรม
ผลกัภาระความรบัผดิชอบไปให้แก่พนักงานฝ่ายเดยีว ซึ่งหวัหน้างานในระดบัต่างๆ ต้องคอย
ก ากบัและใหค้ าปรกึษาอยา่งใกลช้ดิ  



 
 

 
บทท่ี 5 

 

สรปุผลการศึกษาวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศกึษาเรือ่งกจิกรรมการพฒันาเสน้ทางอาชพีเพื่อส่งเสรมิความผูกพนัต่อองคก์รของ
พนกังานแผนกครวัโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศไทย ม ีวตัถุประสงคข์องการศกึษา 2 
ประการ 1) เพื่อศกึษากจิกรรมการพฒันาเสน้ทางอาชพีทีก่่อใหเ้กดิความผูกพนัต่อองคก์รของ
พนกังานแผนกครวัของโรงแรม ระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศไทย 2) เพื่อน าเสนอแนวทางการ
พฒันากจิกรรมการพฒันาเสน้ทางอาชพีของพนักงานแผนกครวัของโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาว
ในประเทศไทยเพื่อก่อใหเ้กดิความผูกพนัต่อองคก์ร 

การศกึษาครัง้นี้ ใชว้ธิกีารวจิยัแบบผสม (Mixed Method) ระหว่างการวจิยัเชงิปรมิาณ 
(Quantitative Research) และการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชก้ารวจิยัเชงิ
ปรมิาณเพื่อการศึกษาลักษณะและความต้องการกิจกรรมการพฒันาเส้นทางอาชีพส าหรบั
พนักงานแผนกครวัในโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศไทย จากกลุ่มตวัอย่าง 400 คน 
ผ่านแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่สรา้งจากเอกสารทีม่อียู่แลว้พรอ้มทัง้ไดท้ าการปรบัปรุง
และแก้ไขข้อค าถามให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาและใช้สถิติค่าสหสัมพันธ ์
(Correlation) เพื่อหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม และสถติกิารวเิคราะห์
ถดถอยพหุคูณ (Regression) เพื่อพยากรณ์อทิธพิลของตวัแปรต้นทีม่ต่ีอตวัแปรตาม ส่วนการ
วจิยัเชงิคุณภาพเพื่อศึกษาแนวทางการพฒันากิจกรรมการพฒันาเส้นทางอาชพีที่เหมาะสม
ส าหรบัพนักงานแผนกครวัโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศไทย ผ่านการสมัภาษณ์แบบ
เจาะลกึ (In-Dept Interview) กบักลุ่มตวัอย่างคอืตวัแทนระดบัหวัหน้างานขึน้ไปในแผนกครวั
และแผนกบรหิารทรพัยากรมนุษยข์องโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศไทยจ านวนรวม 6 คน 
และวเิคราะหข์อ้มลูโดยการตคีวามสรา้งขอ้สรปุแบบอุปนยั (Analytic Induction) 

การศกึษานี้ไดน้ าเสนอขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี้ 
5.1 สรปุผลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 
5.2 การอภปิรายผล 
5.3 ข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันากิจกรรมการพัฒนาเส้นทางอาชีพของ

พนักงานแผนกครวัของโรงแรมในประเทศไทย ระดบั 3 และ 4 ดาว เพื่อก่อใหเ้กดิความผูกพนั
ต่อองคก์ร 
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5.1  สรปุผลการศึกษา 
  

การศกึษาเรือ่งกจิกรรมการพฒันาเสน้ทางอาชพีเพื่อส่งเสรมิความผูกพนัต่อองคก์รของ
พนักงานแผนกครวัโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศไทยผูศ้กึษาไดท้ าการสรุปผลการศกึษา
รายละเอยีด ดงันี้ 
 

5.1.1  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั (ปัจจยัส่วนบคุคล)  
ขอ้มูลเกี่ยวกบัคุณลกัษณะส่วนบุคคลพบว่าพนักงานผู้ให้ขอ้มูลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

คดิเป็นรอ้ยละ 62.25 พนักงานส่วนใหญ่มอีายุของอยู่ระหว่าง 21-30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 45.75 
พนักงานส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาอยู่ระดบัมธัยมศกึษาหรอืเทยีบเท่า คดิเป็นรอ้ยละ 56.25 
พนักงานส่วนใหญ่มตี าแหน่งเป็นกุ๊ก Commis II คดิเป็นรอ้ยละ 22.50 พนักงานส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์การท างานอยู่ระหว่าง 6-10 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 27.25 พนักงานส่วนใหญ่อยู่โรงแรม
ระดบั 4 ดาว คดิเป็นรอ้ยละ 60.75 จ านวนพนักงานทัง้หมดในแผนกครวัส่วนใหญ่มจี านวน 30 
คนขึ้นไป คดิเป็นร้อยละ 59.75 และลกัษณะการเป็นเจ้าของส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกิจการ
ด าเนินการดว้ยระบบเครอืขา่ย (โรงแรมในเครอื) คดิเป็นรอ้ยละ 64.75 

 
5.1.2  ด้านกิจกรรมการพฒันาเส้นทางอาชีพและความผกูพนัต่อองค์กร ของ

พนักงานแผนกครวัโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศไทย 
1) การประเมินผลเลื่อนต าแหน่งงานพบว่า พนักงานเห็นด้วยถ้าโรงแรม

พจิารณาเลื่อนต าแหน่งโดยดูจากผลการท างานและความรบัผดิชอบในงานเป็นหลกัจากอายุงาน
แผนกครวัในโรงแรมทีท่ าอยูเ่ป็นหลกั และจากประสบการณ์การท างานในแผนกครวัทัง้หมดเป็น
หลกั 

2)  การปรบัเพิม่เงนิเดอืนพบว่า พนักงานเหน็ดว้ยถ้าโรงแรมมกีารวางแผนการ
ปรบัอตัราเงนิเดอืนที่ชดัเจน มกีารปรบัขึน้เงนิเดอืนตามผลก าไรในแต่ละปี และมกีารประกาศ
หลกัในการปรบัเงนิเดอืนทีช่ดัเจน 

3)  การสนับสนุนให้มกีารพฒันาตนเองพบว่า พนักงานเหน็ด้วยถ้าโรงแรมเปิด
โอกาสให้ท่านสามารถขอเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม หรอืการประชุมสมัมนา ที่จดัขึ้นโดย
หน่วยงานภายนอกตามความตอ้งการมกีารจดัประชุมสมัมนากบัผูเ้ชีย่วชาญภายนอกเพื่อพฒันา
ความรู้ให้ท่านน ามาใช้กบัการท างานในครวั และมกีารจดัฝึกอบรมภายในเพื่อเพิม่ทกัษะการ
ท างาน 

4)  การสนับสนุนให้ใช้ความสามารถพบว่า พนักงานเห็นด้วยถ้าโรงแรมเปิด
โอกาสให้ได้แสดงความสามารถในงานที่ส าคญัให้อสิระในการวางแผนการท างานด้วยตนเอง 
และมอบหมายงานทีต่รงกบัความถนดัและความชอบส่วนตวั 
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5.1.3  ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัตัวช้ีวดัความผูกพนัต่อองค์กร ของพนักงาน
แผนกครวัโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศไทย 
1)  ความรูส้กึว่าตนเองมคีวามส าคญัพบว่า พนักงานเห็นด้วยว่ารู้สกึต้องการ

แสดงศกัยภาพในการท างานอยา่งเตม็ทีต่ ัง้ใจพฒันาความสามารถในการท างานของตนเอง และ
รูส้กึว่าตวัเองเป็นส่วนหน่ึงทีจ่ะตอ้งช่วยแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ 

2)  ความรูส้กึว่าโรงแรมสามารถพึง่พงิได ้พบว่า พนักงานเหน็ดว้ยว่ารูส้กึไดร้บั
การดูแลเอาใจใส่มากกว่าด้านเงินเดือนอย่างเดียวรู้สึกว่าโรงแรมจะสามารถช่วยให้มี
ความสามารถในการเลีย้งดตูนเองและครอบครวัได ้และรูส้กึด ีมคีวามมัน่คงในสายอาชพี 

3)  ความรู้สกึมสี่วนร่วมในความส าเรจ็พบว่า พนักงานเหน็ด้วยว่ายนิดเีข้ารบั
การฝึกอบรม ประชุมสมัมนา และศกึษาดูงานเพื่อพฒันาทกัษะในการท างานให้ดขีึน้รูส้กึว่าการ
ท าใหล้กูคา้ประทบัใจเป็นสิง่ส าคญั และรูส้กึยนิดปีฏบิตัติามกฎระเบยีบของโรงแรม 

4)  ความรูส้กึไดร้บัการตอบสนองความต้องการพบว่า พนักงานเหน็ดว้ยว่ารูส้กึ
มคีวามสุขกบัในการท างานกบัโรงแรมโรงแรมจะปรบัอตัราเงนิเดอืนอย่างเหมาะสมกบัต าแหน่ง
งานในอาชพี และโรงแรมจะใหส้วสัดกิารต่างๆ ทีเ่หมาะสมกบัต าแหน่งงานในอาชพี 
 

5.1.4  ผลการวิเคราะหเ์พ่ือทดสอบสมสมมติฐาน 
1)  สมมตฐิานที ่1 การประเมนิผลเพื่อปรบัเลื่อนต าแหน่งงานมคีวามสมัพนัธต่์อ

การเกิดความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานแผนกครวัของโรงแรมขนาด 3 และ 4 ดาวใน
ประเทศไทย  

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 การประเมนิผลเพื่อปรบัเลื่อนต าแหน่งงานมี
ความสมัพนัธ์เชงิบวกสูงต่อการเกดิความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานแผนกครวัของโรงแรม
ขนาด 3 และ 4 ดาวในประเทศไทย 

2)  สมมตฐิานที่ 2 การประเมนิผลเพื่อการปรบัเพิม่เงนิเดอืนมคีวามสมัพนัธต่์อ
การเกิดความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานแผนกครวัของโรงแรมขนาด 3 และ 4 ดาวใน
ประเทศไทย  

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 การประเมนิผลเพื่อการปรบัเพิ่มเงนิเดอืนมี
ความสมัพนัธ์เชงิบวกสูงต่อการเกดิความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานแผนกครวัของโรงแรม
ขนาด 3 และ 4 ดาวในประเทศไทย  

3)  สมมติฐานที่ 3 การสนับสนุนให้มกีารพฒันาตนเองมคีวามสมัพนัธ์ต่อการ
เกดิความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานแผนกครวัของโรงแรมขนาด 3 และ 4 ดาวในประเทศไทย  

ผลการทดสอบสมมตฐิานที ่3การสนับสนุนใหม้กีารพฒันาตนเองมคีวามสมัพนัธ์
เชงิบวกสงูต่อการเกดิความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานแผนกครวัของโรงแรมขนาด 3 และ 4 
ดาวในประเทศไทย  
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4)  สมมตฐิานที ่4 การสนับสนุนใหใ้ชค้วามสามารถมคีวามสมัพนัธต่์อการเกดิ
ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานแผนกครวัของโรงแรมขนาด 3 และ 4 ดาวในประเทศไทย 

ผลการทดสอบสมมตฐิานที่ 4การสนับสนุนให้ใช้ความสามารถมคีวามสมัพนัธ์
เชงิบวกสงูต่อการเกดิความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานแผนกครวัของโรงแรมขนาด 3 และ 4 
ดาวในประเทศไทย 
 นอกจากนี้ ผลการวเิคราะห์ยงัพบว่า ตวัแปรกิจกรรมการพฒันาเส้นทางอาชพี ได้แก่
ประเมนิผลการเลื่อนต าแหน่งงาน การประเมนิผลการปรบัเงนิเดือน การสนับสนุนให้มกีาร
พฒันาตนเอง และการสนบัสนุนใหใ้ชค้วามสามารถโดยรวม มอีทิธพิลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร
ของพนกังานแผนกครวัโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศไทย (ตารางที ่4.26) 
  

5.1.5  ผลการน าเสนอแนวทางการพฒันากิจกรรมการพฒันาเส้นทางอาชีพ ของ
พนักงานแผนกครวัของโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาว ในประเทศไทยเพ่ือ
ก่อให้เกิดความผกูพนัต่อองคก์ร โดยใช้ข้อมูลเชิงคณุภาพจากการสมัภาษณ์
เชิงลึก 
1)  การประเมนิผลเพื่อปรบัเลื่อนต าแหน่งงานพบว่า ควรก าหนดให้มคีวาม

ยดืหยุน่และสามารถปรบัเปลีย่นไดต้ามสถานการณ์ หากโรงแรมก าหนดแผนการและหลกัเกณฑ์
การเลื่อนต าแหน่งของแต่ละคนใหช้ดัเจนและเหมาะสมจะเป็นแรงจงูใจท าใหพ้นักงานมขีวญัที่ดี
ในการท างานและผูกผนักบัโรงแรมมากขึน้ โดยเฉพาะพนักงานที่จะเลื่อนขึน้เป็นระดบัหวัหน้า
งาน จะต้องมคีวามรู้ ความสามารถ หรอืผ่านการฝึกอบรมในหลกัสูตรเกี่ยวกับการบรหิาร
เพิม่เตมิ ซึง่ในการประเมนินัน้ฝ่ายบุคคลต้องด าเนินการร่วมกบั Executive Chef และ Food 
and Beverage Manager เพื่อใหเ้กดิความเป็นกลาง และโรงแรมต้องมกีารสื่อสารทีเ่ป็นระบบ
เพื่อใหพ้นกังานไดร้บัทราบถงึความกา้วหน้าในอาชพีของตนเอง 

2)  การประเมนิผลเพื่อการปรบัเพิม่เงนิเดอืนพบว่า โรงแรมควรวางแผนการ
ปรบัอตัราเงนิเดอืนและประกาศหลกัเกณฑใ์หช้ดัเจนและสามารถยดืหยุ่นได ้โดยใหค้วามส าคญั
ทัง้ปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอกองคก์รในการพจิารณา พรอ้มทัง้แจง้ใหพ้นักงานทราบว่าแต่
ละปีเงนิเดอืนปรบัขึน้ขัน้ต ่ากี่เปอรเ์ซน็ต์และพจิารณาจากอะไรเป็นส าคญั โดยการวางแผนและ
การประเมนิผลดงักล่าว Executive Chef และหวัหน้างาน ร่วมกบัฝ่ายบุคคลต้องด าเนินการ
ร่วมกนัเพื่อให้พนักงานรู้สกึถึงความยุติธรรมที่หลายฝ่ายมสี่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งผลการวิจยัเชิง
ปรมิาณ ผูต้อบแบบสอบถามระบุว่าควรน าผลก าไรจากการด าเนินธุรกจิมาพจิารณาร่วมดว้ย แต่
ผู้ให้ขอ้มูลในการสมัภาษณ์ทัง้ 3 ท่านเหน็ว่าในส่วนของผลก าไรนัน้สามารถปรบัเป็นค่าตอบแทน
โดยใช้ช่องทางอื่น เช่น เซอรว์สิชารจ์ หรอืโบนัส น่าจะเหมาะสมทัง้ต่อพนักงานและต่อองค์กร
มากทีสุ่ด 

3)  การสนบัสนุนใหม้กีารพฒันาตนเองพบว่าโรงแรมควรมกีารฝึกอบรมทัง้นอก
เวลางาน ระหว่างการท างาน และให้โอกาสแก่พนักงานครวัได้หมุนเวยีนเปลี่ยนไปท างานใน
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ต าแหน่งอื่นเป็นการให้ความส าคญักบัพนักงาน และท าให้พนักงานรูส้กึว่าตนเองมคีวามส าคญั
กบัโรงแรมมากขึน้  

4)  การสนับสนุนให้ใช้ความสามารถพบว่า โรงแรมควรมกีารเปิดโอกาสให้
พนักงานได้ใช้ความสามารถมากขึน้ เพื่อให้พนักงานได้สรา้งสรรค์รายการอาหาร เรยีนรู้งาน
ใหม่ๆ  เพิม่เตมิจากงานเดมิ และใหม้อี านาจในการตดัสนิใจในระดบัทีเ่หมาะสมและมสี่วนร่วมใน
การบรหิารจดัการแผนกมากขึน้ ภายใต้การดูแลและให้ค าแนะน าของหวัหน้างาน พนักงานจะ
รูส้กึว่าโรงแรมใหค้วามส าคญักบัตนเองมาก จงึก่อใหเ้กดิความผกูพนักบัโรงแรมมากขึน้ 
 
5.2  การอภิปรายผลการศึกษา 
 
 จากการศกึษาเรือ่งกจิกรรมการพฒันาเสน้ทางอาชพีเพื่อส่งเสรมิความผูกพนัต่อองคก์ร
ของพนักงานแผนกครวัโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศไทย ท าใหท้ราบถงึกจิกรรมการ
พฒันาเส้นทางอาชพีที่มผีลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานแผนกครวัโรงแรมระดบั 3 
และ 4 ดาวในประเทศไทย และความคดิเห็นของพนักงานระดบัหวัหน้างานและตวัแทนฝ่าย
ทรพัยากรมนุษยข์องธุรกจิโรงแรมจากการสมัภาษณ์เชงิลกึ เพื่อน าเสนอแนวทางการส่งเสรมิ
กิจกรรมการพฒันาเส้นทางอาชพีที่จะก่อให้เกิดความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานโรงแรม
ระดับ 3 และ 4 ดาวในประเทศไทย ที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจอุตสาหกรรมโรงแรมและ
อุตสาหกรรมบรกิารอื่นๆ โดยน าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการศกึษาในครัง้นี้ไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์
ดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษยเ์พื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัในอุตสาหกรรม ซึง่จะ
เป็นประโยชน์ทัง้ต่อตวัองคก์รและตวัพนักงานในองค์กรต่อไป ซึง่ผูศ้กึษาไดท้ าการอภปิรายผล
การศกึษารายละเอยีด ดงันี้ 
 กจิกรรมการพฒันาเสน้ทางอาชพีเพื่อส่งเสรมิความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานแผนก
ครวัโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศไทยในส่วนของการประเมนิผลเลื่อนต าแหน่งงาน 
การประเมนิผลปรบัเพิม่เงนิเดอืน การสนับสนุนให้มกีารพฒันาตนเอง และการสนับสนุนให้ใช้
ความสามารถ จะท าให้พนักงานแผนกครวัมคีวามผูกผันต่อโรงแรมในระดับที่สูง หากการ
ประเมนิและการสนับสนุนขา้งต้นเป็นไปตามสภาพจรงิ โดยการประเมนิผลเลื่อนต าแหน่งงาน 
ต้องพจิารณาโดยดูจากผลการท างานและความรบัผดิชอบในงานเป็นหลกัจากอายุงานแผนกครวั
ในโรงแรมที่ท าอยู่เป็นหลกัการปรบัเพิม่เงนิเดอืนต้องมกีารวางแผนการปรบัอตัราเงนิเดอืนที่
ชดัเจน มกีารปรบัขึ้นเงนิเดอืนตามผลก าไรในแต่ละปี และมกีารประกาศนโยบายหลกัในการ
ปรบัเงนิเดอืนทีช่ดัเจนการสนับสนุนใหม้กีารพฒันาตนเองต้องเปิดโอกาสใหท้่านสามารถขอเขา้
ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม หรอืการประชุมสัมมนา ที่จดัขึ้นโดยหน่วยงานภายนอกตามความ
ต้องการมกีารจดัประชุมสมัมนากบัผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อพฒันาความรู้ให้ท่านน ามาใช้กบั
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การท างานในครวั และมกีารจดัฝึกอบรมภายในเพื่อเพิม่ทกัษะการท างาน และการสนับสนุนให้
ใช้ความสามารถต้องเปิดโอกาสให้ได้แสดงความสามารถในงานที่ส าคญัให้อิสระในการวาง
แผนการท างานดว้ยตนเอง และมอบหมายงานทีต่รงกบัความถนดัและความชอบส่วนตวั ซึง่ต้อง
อยู่ภายใต้การดูแลและให้ค าแนะน าเพื่อป้องกนัการผดิพลาด สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ 
อุไรวรรณ จนัทรส์กุลถาวร (2540) ทีศ่กึษาเรื่อง “การพฒันาความก้าวหน้าในอาชพีในอุตสาหกรรม
อเิลก็ทรอนิกส์” มผีลการศกึษาว่า ส่วนใหญ่จะใชก้ารประเมนิผลการปฏบิตังิานเป็นเครื่องมอืใน
การบรหิารแผนการพฒันาความกา้วหน้าในอาชพีเพื่อใชใ้นการขึน้ค่าจา้งและเป็นแนวทางในการ
พฒันาพนักงานซึ่งผลการประเมนิจะน ามาใช้พจิารณาการปรบัเปลี่ยนต าแหน่งที่เหมาะสมแก่
พนักงานดว้ย และสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของรกัษ์ขณาถาวร ดุลมา (2554) ไดศ้กึษาเรื่อง 
“ความสัมพันธ์ระหว่างความก้าวหน้าในสายอาชีพกับขวัญในการปฏิบตัิงานของบุคลากร : 
กรณีศกึษาบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ” มผีลการวจิยัพบว่าความก้าวหน้าในสายอาชพี 3 ดา้นคอืดา้นการวจิยัดา้นการฝึกอบรม
และดูงานและด้านการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนสามารถพยากรณ์ขวญัในการปฏบิตังิานของบุคลากร
สายสนบัสนุนวชิาการได ้
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
  

5.3.1  ขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานเพื่อส่งเสรมิความผูกพนัต่อองค์กรในแต่ละด้าน
ของโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศไทย สรปุไดด้งันี้ 
5.3.1.1  แนวทางการส่งเสรมิความรูส้กึว่าตนเองมคีวามส าคญั ควรด าเนินการ

เรยีงตามล าดบัความส าคญั ดงันี้ 
1)  การประเมนิผลการปรบัเพิม่เงนิเดอืน  

(1)  ควรด าเนินการโดยการก าหนดและประกาศเกณฑท์ีใ่ชใ้นการ
ปรบัเงนิเดอืนใหช้ดัเจนขึน้เพื่อใหพ้นกังานทราบถงึแนวทางการปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัความ
คาดหวงัทีโ่รงแรมมต่ีอพนักงาน แต่ขณะเดยีวกนัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดกต็้องมคีวามยดืหยุ่นตาม
ลกัษณะของธุรกจิโรงแรม 

(2)  ติดตามสถานการณ์ค่ าครองชีพและสถานการณ์ของ
ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมอย่างใกลช้ดิ และพจิารณาการปรบัอตัราเงนิเดอืนใหส้อดคลอ้งกนั
ระหว่างอายงุานในองคก์รของพนกังานและอตัราเงนิเดอืนส าหรบัพนกังานใหม่ 

(3)  ควรพจิารณาการปรบัเงนิเดอืนโดยปจัจยัอื่นๆ มากกว่าผล
ก าไร ซึง่ในส่วนของการจ่ายค่าตอบแทนในธุรกจิโรงแรมนัน้ สามารถน าผลก าไรมาใหเ้ป็นเงนิ
รางวลัพเิศษเพื่อเป็นแรงจงูใจในรปูแบบต่างๆ ได ้เช่น เงนิโบนัสประจ าปี เงนิเซอรว์สิชารจ์ของ
แต่ละเดอืน เป็นตน้ 
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(4)  ใชว้ธิกีารประเมนิแบบจดัระดบั (Rating Scale) แต่ปรบัปรุง
หัวข้อและประเด็นในการประเมินให้เหมาะสมกับต าแหน่งแต่ละต าแหน่งเป็นการเฉพาะ 
เนื่องจากพนักงานในโรงแรมแต่ละต าแหน่ง แต่ละแผนก ต้องใช้ทกัษะในการท างาน ทกัษะใน
การสื่อสาร ทกัษะด้านความปลอดภยั ทกัษะด้านสุขอนามยั และทกัษะอื่นๆ ที่แตกต่างกนัไป
เป็นการเฉพาะตวั  

2)  การประเมนิผลการเลื่อนต าแหน่งงาน 
(1)  โรงแรมควรมกีารก าหนดรายละเอียดคุณสมบตัิข ัน้ต ่า (Job 

Specification) ของต าแหน่งที่พนักงานจะสามารถเลื่อนขัน้ได้ในล าดบัต่อไปตามแผนผัง
โครงสรา้งองคก์ร พรอ้มทัง้ประกาศหรอืชีแ้จงใหพ้นกังานทราบชดัเจนเป็นรายบุคคล  

(2)  โรงแรมควรพิจารณาการเลื่อนต าแหน่งให้แก่พนักงานโดย
พจิารณาจากวยัวุฒ ิการศกึษา และอายกุารท างานกบัองคก์รควบคู่กนั 

(3)  โรงแรมควรสนับสนุนให้ได้รบัการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้
พนักงานมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

3)  การสนบัสนุนใหใ้ชค้วามสามารถ 
(1)  เปิดโอกาสให้พนักงานที่มคีวามคดิสรา้งสรรค์ได้ใช้เวลาและ

วตัถุดบิในครวัมาทดลองเทคนิคหรอืเมนูใหม่ส าหรบัเทศกาลต่างๆ โดยมหีวัหน้างานคอยให้
ค าแนะน าและเทคนิคต่างๆ รว่มกนั  

(2)  ขยายขอบเขตของงาน (Job Enlargement) โดยการเพิม่
หน้าที่ความรบัผดิชอบในระดบัเดยีวกบังานเดมิที่ท าอยู่ก่อนแต่ให้มคีวามหลากหลายแตกต่าง
ออกไปจากงานทีพ่นกังานปฏบิตัอิยูเ่ดมิ 

(3)  เพิม่เนื้อหาของงาน  (Job Enrichment) โดยมอบหมายให้
พนกังานครวัของโรงแรมไดท้ างานในขอบเขตงานทีส่งูมากขึน้ มอี านาจในการตดัสนิใจมากขึน้  

(4)   เปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ความสามารถด้วยการให้มสี่วน
ร่วมในการบรหิาร (Participative Management) โดยเฉพาะพนักงานครวัในระดบัปฏบิตักิารให้
ไดม้สี่วนร่วมในการจดัการแผนกครวั ซึ่งจะส่งเสรมิใหพ้นักงานครวัไดใ้ชค้วามรู ้ความสามารถ 
ทกัษะ สญัชาติญาณ สามญัส านึก ความสร้างสรรค์ และความทะเยอทะยานที่มอียู่อย่างเต็ม
ความสามารถ  

4)  การสนบัสนุนใหม้กีารพฒันาตนเอง 
(1)  จดักิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ทัง้การฝึกอบรม

ภายในองคก์ร และการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอกองคก์ร 
(2)  จดัส่งพนักงานระดบั Cook Commis I ขึน้ไป เขา้รบัความรู้

หรอืประสบการณ์ใหม่ๆ จากการฝึกอบรมภายนอกโรงแรม ซึ่งสามารถน ามาถ่ายทอดองค์
ความรูใ้หม่ๆ  ใหแ้ก่พนกังานครวัในบงัคบับญัชาได้ 
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(3)  จดัให้มกีารหมุนเวยีนงาน (Job Rotation) เพื่อให้ท างาน
หลากหลายและเรยีนรูง้านหลายส่วน เหน็ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกงาน อกีทัง้ยงัสามารถลด
ความน่าเบื่อของงานได้ โดยการหมุนเวียนงาน สามารถท าได้ หลากหลายรูปแบบ ทัง้การ
หมนุเวยีนขา้มแผนก และขา้มสายงาน  

5.3.1.2  แนวทางการส่งเสรมิความรูส้กึว่าองคก์รพึ่งพงิได ้ควรด าเนินการเรยีง
ตามล าดบัความส าคญั ดงันี้ 
1)  การประเมนิผลการปรบัเพิม่เงนิเดอืน  

(1)  ควรด าเนินการโดยการก าหนดและประกาศเกณฑท์ีใ่ชใ้นการ
ปรบัเงนิเดอืนใหช้ดัเจนขึน้เพื่อใหพ้นกังานทราบถงึแนวทางการปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัความ
คาดหวงัทีโ่รงแรมมต่ีอพนักงาน แต่ขณะเดยีวกนัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดกต็้องมคีวามยดืหยุ่นตาม
ลกัษณะของธุรกจิโรงแรม 

(2)  ติดตามสถานการณ์ค่าครองชีพและสถานการณ์ของ
ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมอย่างใกลช้ดิ และพจิารณาการปรบัอตัราเงนิเดอืนใหส้อดคลอ้งกนั
ระหว่างอายงุานในองคก์รของพนกังานและอตัราเงนิเดอืนส าหรบัพนกังานใหม ่

(3)  ควรพจิารณาการปรบัเงนิเดอืนโดยปจัจยัอื่นๆ มากกว่าผล
ก าไร ซึง่ในส่วนของการจ่ายค่าตอบแทนในธุรกจิโรงแรมนัน้ สามารถน าผลก าไรมาใหเ้ป็นเงนิ
รางวลัพเิศษเพื่อเป็นแรงจงูใจในรปูแบบต่างๆ ได ้เช่น เงนิโบนัสประจ าปี เงนิเซอรว์สิชารจ์ของ
แต่ละเดอืน เป็นตน้ 

(4)  ใชว้ธิกีารประเมนิแบบจดัระดบั (Rating Scale) แต่ปรบัปรุง
หัวข้อและประเด็นในการประเมินให้เหมาะสมกับต าแหน่งแต่ละต าแหน่งเป็นการเฉพาะ 
เนื่องจากพนักงานในโรงแรมแต่ละต าแหน่ง แต่ละแผนก ต้องใช้ทกัษะในการท างาน ทกัษะใน
การสื่อสาร ทกัษะด้านความปลอดภยั ทกัษะด้านสุขอนามยั และทักษะอื่นๆ ที่แตกต่างกนัไป
เป็นการเฉพาะตวั  

2)  การสนบัสนุนใหใ้ชค้วามสามารถ 
(1)  เปิดโอกาสให้พนักงานที่มคีวามคดิสรา้งสรรค์ได้ใช้เวลาและ

วตัถุดบิในครวัมาทดลองเทคนิคหรอืเมนูใหม่ส าหรบัเทศกาลต่างๆ โดยมหีวัหน้างานคอยให้
ค าแนะน าและเทคนิคต่างๆ รว่มกนั  

(2)  ขยายขอบเขตของงาน (Job Enlargement) โดยการเพิม่หน้าที่
ความรบัผดิชอบในระดบัเดยีวกบังานเดมิทีท่ าอยู่ก่อนแต่ใหม้คีวามหลากหลายแตกต่างออกไป
จากงานทีพ่นกังานปฏบิตัอิยูเ่ดมิ 

(3)  เพิม่เนื้อหาของงาน  (Job Enrichment) โดยมอบหมายให้
พนกังานครวัของโรงแรมไดท้ างานในขอบเขตงานทีส่งูมากขึน้ มอี านาจในการตดัสนิใจมากขึน้  
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(4)   เปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ความสามารถด้วยการให้มสี่วน
ร่วมในการบรหิาร (Participative Management) โดยเฉพาะพนักงานครวัในระดบัปฏบิตักิารให้
ไดม้สี่วนร่วมในการจดัการแผนกครวั ซึ่งจะส่งเสรมิใหพ้นักงานครวัไดใ้ชค้วามรู ้ความสามารถ 
ทกัษะ สญัชาติญาณ สามญัส านึก ความสร้างสรรค์ และความทะเยอทะยานที่มอียู่อย่างเต็ม
ความสามารถ  

3)  การสนบัสนุนใหม้กีารพฒันาตนเอง 
(1)  จดักิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ทัง้การฝึกอบรม

ภายในองคก์ร และการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอกองคก์ร 
(2)  จดัส่งพนักงานระดบั Cook Commis I ขึน้ไป เขา้รบัความรู้

หรอืประสบการณ์ใหม่ๆ จากการฝึกอบรมภายนอกโรงแรม ซึ่งสามารถน ามาถ่ายทอดองค์
ความรูใ้หม่ๆ  ใหแ้ก่พนกังานครวัในบงัคบับญัชาได้ 

(3)  จดัให้มกีารหมุนเวยีนงาน (Job Rotation) เพื่อให้ท างาน
หลากหลายและเรยีนรูง้านหลายส่วน เหน็ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกงาน อกีทัง้ยงัสามารถลด
ความน่าเบื่อของงานได้ โดยการหมุนเวียนงาน สามารถท าได้ หลากหลายรูปแบบ ทัง้การ
หมนุเวยีนขา้มแผนก และขา้มสายงาน  

4)  การประเมนิผลการเลื่อนต าแหน่งงาน 
(1)  โรงแรมควรมีการก าหนดรายละเอียดคุณสมบตัิข ัน้ต ่า (Job 

Specification) ของต าแหน่งที่พนักงานจะสามารถเลื่อนขัน้ได้ในล าดบัต่อไปตามแผนผัง
โครงสรา้งองคก์ร พรอ้มทัง้ประกาศหรอืชีแ้จงใหพ้นกังานทราบชดัเจนเป็นรายบุคคล  

(2)  โรงแรมควรพิจารณาการเลื่อนต าแหน่งให้แก่พนักงานโดย
พจิารณาจากวยัวุฒ ิการศกึษา และอายกุารท างานกบัองคก์รควบคู่กนั 

(3)  โรงแรมควรสนับสนุนให้ได้รบัการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้
พนักงานมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

5.3.1.3  แนวทางการส่งเสรมิความรูส้กึมสี่วนรว่มในความส าเรจ็ ควรด าเนินการ
เรยีงตามล าดบัความส าคญั ดงันี้ 
1)  การสนบัสนุนใหใ้ชค้วามสามารถ 

(1)  เปิดโอกาสให้พนักงานที่มคีวามคดิสรา้งสรรค์ได้ใช้เวลาและ
วตัถุดบิในครวัมาทดลองเทคนิคหรอืเมนูใหม่ส าหรบัเทศกาลต่างๆ โดยมหีวัหน้างานคอยให้
ค าแนะน าและเทคนิคต่างๆ รว่มกนั  

(2)  ขยายขอบเขตของงาน (Job Enlargement) โดยการเพิม่
หน้าที่ความรบัผดิชอบในระดบัเดยีวกบังานเดมิที่ท าอยู่ก่อนแต่ให้มคีวามหลากหลายแตกต่าง
ออกไปจากงานทีพ่นกังานปฏบิตัอิยูเ่ดมิ 
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(3)  เพิม่เนื้อหาของงาน  (Job Enrichment) โดยมอบหมายให้
พนกังานครวัของโรงแรมไดท้ างานในขอบเขตงานทีส่งูมากขึน้ มอี านาจในการตดัสนิใจมากขึน้  

(4)   เปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ความสามารถด้วยการให้มสี่วน
ร่วมในการบรหิาร (Participative Management) โดยเฉพาะพนักงานครวัในระดบัปฏบิตักิารให้
ไดม้สี่วนร่วมในการจดัการแผนกครวั ซึ่งจะส่งเสรมิใหพ้นักงานครวัไดใ้ชค้วามรู ้ความสามารถ 
ทกัษะ สญัชาติญาณ สามญัส านึก ความสร้างสรรค์ และความทะเยอทะยานที่มอียู่อย่างเต็ม
ความสามารถ  

2)  การสนบัสนุนใหม้กีารพฒันาตนเอง 
(1)  จดักิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ทัง้การฝึกอบรม

ภายในองคก์ร และการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอกองคก์ร 
(2)  จดัส่งพนักงานระดบั Cook Commis I ขึน้ไป เขา้รบัความรู้

หรอืประสบการณ์ใหม่ๆ จากการฝึกอบรมภายนอกโรงแรม ซึ่งสามารถน ามาถ่ายทอดองค์
ความรูใ้หม่ๆ  ใหแ้ก่พนกังานครวัในบงัคบับญัชาได้ 

(3)  จดัให้มกีารหมุนเวยีนงาน (Job Rotation) เพื่อให้ท างาน
หลากหลายและเรยีนรูง้านหลายส่วน เหน็ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกงาน อกีทัง้ยงัสามารถลด
ความน่าเบื่อของงานได้ โดยการหมุนเวียนงาน สามารถท าได้ หลากหลายรูปแบบ ทัง้การ
หมนุเวยีนขา้มแผนก และขา้มสายงาน  

3)  การประเมนิผลการเลื่อนต าแหน่งงาน 
(1)  โรงแรมควรมกีารก าหนดรายละเอียดคุณสมบตัิข ัน้ต ่า (Job 

Specification) ของต าแหน่งที่พนักงานจะสามารถเลื่อนขัน้ได้ในล าดบัต่อไปตามแผนผัง
โครงสรา้งองคก์ร พรอ้มทัง้ประกาศหรอืชีแ้จงใหพ้นกังานทราบชดัเจนเป็นรายบุคคล  

(2)  โรงแรมควรพิจารณาการเลื่อนต าแหน่งให้แก่พนักงานโดย
พจิารณาจากวยัวุฒ ิการศกึษา และอายกุารท างานกบัองคก์รควบคู่กนั 

(3)  โรงแรมควรสนับสนุนให้ได้รบัการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้
พนักงานมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

4)  การประเมนิผลการปรบัเพิม่เงนิเดอืน  
(1)  ควรด าเนินการโดยการก าหนดและประกาศเกณฑท์ีใ่ชใ้นการ

ปรบัเงนิเดอืนใหช้ดัเจนขึน้เพื่อใหพ้นกังานทราบถงึแนวทางการปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัความ
คาดหวงัทีโ่รงแรมมต่ีอพนักงาน แต่ขณะเดยีวกนัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดกต็้องมคีวามยดืหยุ่นตาม
ลกัษณะของธุรกจิโรงแรม 

(2)  ติดตามสถานการณ์ค่าครองชีพและสถานการณ์ของ
ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมอย่างใกลช้ดิ และพจิารณาการปรบัอตัราเงนิเดอืนใหส้อดคลอ้งกนั
ระหว่างอายงุานในองคก์รของพนกังานและอตัราเงนิเดอืนส าหรบัพนกังานใหม่ 
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(3)  ควรพจิารณาการปรบัเงนิเดอืนโดยปจัจยัอื่นๆ มากกว่าผล
ก าไร ซึง่ในส่วนของการจ่ายค่าตอบแทนในธุรกจิโรงแรมนัน้ สามารถน าผลก าไรมาใหเ้ป็นเงนิ
รางวลัพเิศษเพื่อเป็นแรงจงูใจในรปูแบบต่างๆ ได ้เช่น เงนิโบนัสประจ าปี เงนิเซอรว์สิชารจ์ของ
แต่ละเดอืน เป็นตน้ 

(4)  ใชว้ธิกีารประเมนิแบบจดัระดบั (Rating Scale) แต่ปรบัปรุง
หัวข้อและประเด็นในการประเมินให้เหมาะสมกับต าแหน่งแต่ละต าแหน่งเป็นการเฉพาะ 
เนื่องจากพนักงานในโรงแรมแต่ละต าแหน่ง แต่ละแผนก ต้องใช้ทกัษะในการท างาน ทกัษะใน
การสื่อสาร ทกัษะด้านความปลอดภยั ทกัษะด้านสุขอนามยั และทกัษะอื่นๆ ที่แตกต่างกนัไป
เป็นการเฉพาะตวั  

5.3.1.4  แนวทางการส่งเสรมิความรูส้กึได้รบัการตอบสนองความต้องการ ควร
ด าเนินการเรยีงตามล าดบัความส าคญั ดงันี้ 
1)  การประเมนิผลการปรบัเพิม่เงนิเดอืน  

(1)  ควรด าเนินการโดยการก าหนดและประกาศเกณฑท์ีใ่ชใ้นการ
ปรบัเงนิเดอืนใหช้ดัเจนขึน้เพื่อใหพ้นกังานทราบถงึแนวทางการปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัความ
คาดหวงัทีโ่รงแรมมต่ีอพนักงาน แต่ขณะเดยีวกนัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดกต็้องมคีวามยดืหยุ่นตาม
ลกัษณะของธุรกจิโรงแรม 

(2)  ติดตามสถานการณ์ค่าครองชีพและสถานการณ์ของ
ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมอย่างใกลช้ดิ และพจิารณาการปรบัอตัราเงนิเดอืนใหส้อดคลอ้งกนั
ระหว่างอายงุานในองคก์รของพนกังานและอตัราเงนิเดอืนส าหรบัพนกังานใหม่ 

(3)  ควรพจิารณาการปรบัเงนิเดอืนโดยปจัจยัอื่นๆ มากกว่าผล
ก าไร ซึง่ในส่วนของการจ่ายค่าตอบแทนในธุรกจิโรงแรมนัน้ สามารถน าผลก าไรมาใหเ้ป็นเงนิ
รางวลัพเิศษเพื่อเป็นแรงจงูใจในรปูแบบต่างๆ ได ้เช่น เงนิโบนัสประจ าปี เงนิเซอรว์สิชารจ์ของ
แต่ละเดอืน เป็นตน้ 

(4)  ใชว้ธิกีารประเมนิแบบจดัระดบั (Rating Scale) แต่ปรบัปรุง
หัวข้อและประเด็นในการประเมินให้เหมาะสมกับต าแหน่งแต่ละต าแหน่งเป็นการเฉพาะ 
เนื่องจากพนักงานในโรงแรมแต่ละต าแหน่ง แต่ละแผนก ต้องใช้ทกัษะในการท างาน ทกัษะใน
การสื่อสาร ทกัษะด้านความปลอดภยั ทกัษะด้านสุขอนามยั และทกัษะอื่นๆ ที่แตกต่างกนัไป
เป็นการเฉพาะตวั  

2)  การประเมนิผลการเลื่อนต าแหน่งงาน 
(1)  โรงแรมควรมกีารก าหนดรายละเอียดคุณสมบตัิข ัน้ต ่า (Job 

Specification) ของต าแหน่งที่พนักงานจะสามารถเลื่อนขัน้ได้ในล าดบัต่อไปตามแผนผัง
โครงสรา้งองคก์ร พรอ้มทัง้ประกาศหรอืชีแ้จงใหพ้นกังานทราบชดัเจนเป็นรายบุคคล  

(2)  โรงแรมควรพิจารณาการเลื่อนต าแหน่งให้แก่พนักงานโดย
พจิารณาจากวยัวุฒ ิการศกึษา และอายกุารท างานกบัองคก์รควบคู่กนั 
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3)  โรงแรมควรสนับสนุนให้ได้รบัการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้
พนักงานมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

3)  การสนบัสนุนใหใ้ชค้วามสามารถ 
(1)  เปิดโอกาสให้พนักงานที่มคีวามคดิสรา้งสรรค์ได้ใช้เวลาและ

วตัถุดบิในครวัมาทดลองเทคนิคหรอืเมนูใหม่ส าหรบัเทศกาลต่างๆ โดยมหีวัหน้างานคอยให้
ค าแนะน าและเทคนิคต่างๆ รว่มกนั  

(2)  ขยายขอบเขตของงาน (Job Enlargement) โดยการเพิม่หน้าที่
ความรบัผดิชอบในระดบัเดยีวกบังานเดมิทีท่ าอยู่ก่อนแต่ใหม้คีวามหลากหลายแตกต่างออกไป
จากงานทีพ่นกังานปฏบิตัอิยูเ่ดมิ 

(3)  เพิม่เนื้อหาของงาน  (Job Enrichment) โดยมอบหมายให้
พนกังานครวัของโรงแรมไดท้ างานในขอบเขตงานทีส่งูมากขึน้ มอี านาจในการตดัสนิใจมากขึน้  

(4)   เปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ความสามารถด้วยการให้มสี่วน
ร่วมในการบรหิาร (Participative Management) โดยเฉพาะพนักงานครวัในระดบัปฏบิตักิารให้
ไดม้สี่วนร่วมในการจดัการแผนกครวั ซึ่งจะส่งเสรมิใหพ้นักงานครวัไดใ้ชค้วามรู ้ความสามารถ 
ทกัษะ สญัชาติญาณ สามญัส านึก ความสร้างสรรค์ และความทะเยอทะยานที่มอียู่อย่างเต็ม
ความสามารถ     
 

5.3.2  ข้อเสนอแนะส าหรบัแนวทางการวิจยั 
จากการศกึษากจิกรรมการพฒันาเสน้ทางอาชพีเพื่อส่งเสรมิความผูกพนัต่อองคก์รของ

พนักงานแผนกครวัโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศไทย พบว่าในส่วนของงานวจิยัเชงิ
คุณภาพ ควรมีการน าผลการศึกษาที่ได้ไปเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้นจาก
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรม 
ผูป้ระกอบการธุรกจิโรงแรม เป็นตน้ 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั 

เรือ่ง “กิจกรรมการพฒันาเส้นทางอาชีพเพ่ือก่อให้เกิดความผกูพนัต่อองคก์รของ
พนักงานแผนกครวัโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาว ในประเทศไทย” 

 

 
 เรยีน ผูต้อบแบบสอบถาม  
  

แบบสอบถามนี้จ ัดท าเพื่อประกอบการท าวิททยานทพนธ์ของนักศึกษาปรทญญาโท 
หลกัสูตรศทลปศาสตรม์หาบณัฑทต สาขาวิทชา การจดัการการท่องเทีย่วิแบบบูรณาการ คณะการ
จดัการการท่องเทีย่วิ สถาบนับณัฑทตพฒันบรทหารศาสตร์ โดยมวีิตัถุประสงค์เพื่อศกึษากทจกรรม
การพฒันาเสน้ทางอาชพีทีก่่อใหเ้กทดควิามผูกพนัต่อองคก์ร และเพื่อน าเสนอแนวิทางการพฒันา
กทจกรรมการพฒันาเสน้ทางอาชพีของพนักงานแผนกครวัิของโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวิใน
ประเทศไทยเพื่อก่อใหเ้กทดควิามผกูพนัต่อองคก์ร 

โดยค าวิ่า กิจกรรมในการพฒันาเส้นทางอาชีพ ในการศกึษานี้ประกอบดว้ิยกทจกรรม 
4 กทจกรรม ไดแ้ก่ การประเมทนผลเลื่อนต าแหน่งงาน, การประเมทนผลการปรบัเพทม่เงทนเดอืน, การ
สนับสนุนให้มกีารพฒันาตนเอง และการสนับสนุนให้ใชค้วิามสามารถ และค าวิ่า ความผกูพนั
ต่อองค์กร ในการศึกษานี้ หมายถึง ควิามรู้สึกวิ่าตนเองมคีวิามส าคญั, ควิามรู้สกึวิ่าองค์กร
สามารถพึง่พทงได้, ควิามรูส้กึมสี่วินร่วิมในควิามส าเรจ็ และควิามรูส้กึไดร้บัการตอบสนองควิาม
ตอ้งการ 

จงึใคร่ขอควิามร่วิมมอืจากหน่วิยงานของท่านตอบแบบสอบถาม โดยผูต้อบแบบสอบถาม
จ าเป็นตอ้งเป็นพนักงานทุกระดบัผูป้ฏิบติังานในแผนกครวัของโรงแรม เท่านัน้ 

ในการตอบแบบสอบถามฉบบัน้ี ผูศ้กึษาจะเกบ็ขอ้มลูของท่านไวิเ้ป็นควิามลบั โดยจะไม่
มผีลกระทบต่อการท างานของท่าน และขอขอบคุณทุกท่านทีใ่หค้วิามรว่ิมมอืมา ณ ทีน่ี้ 

 
        ขอแสดงควิามนับถอื 
        นายธนวิฒัน์ เพชรพนัธ์  
        โทร. 083-159-0117 
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ค าช้ีแจง 
 1.  แบบสอบถามน้ีมีจ านวนทัง้หมด 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1  ขอ้มลูเกีย่วิกบัลกัษณะบุคคลและลกัษณะธุรกทจของผูต้อบแบบสอบถาม  

ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเกี่ยวิกบักทจกรรมการพฒันาเสน้ทางอาชพีเพื่อก่อใหเ้กทด 
             ควิามผกูพนัต่อองคก์ร 
ตอนท่ี 3  ขอ้มลูเกีย่วิกบัควิามผกูพนัต่อองคก์รของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
 2.  ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านส่งคืนเฉพาะแบบสอบถามให้แก่ผูศึ้กษาโดยทาง
หน่ึงทางใดท่ีท่านสะดวก ดงัน้ี 
  1. ส่งคนืทางไปรษณียโ์ดยใชซ้องทีแ่นบมาพรอ้มเอกสารชุดนี้ 
  2. ท าการสแกนเป็นไฟลเ์อกสารและส่งอเีมลม์าที ่thanawat88@hotmail.com 
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ตอนท่ี 1  ขอ้มลูเกีย่วิกบัลกัษณะบุคคลและลกัษณะธุรกทจของผูต้อบแบบสอบถาม  
ค าช้ีแจง  โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงใน  หรอืเตทมขอ้ควิามลงในช่องวิ่างใหค้รบถว้ิน 
 
ข้อมลูส่วนบคุคล 
1. เพศ    ชาย    หญทง 
2. อายุ   ต ่ากวิ่า 20 ปี  20-30 ปี   31-40 ปี 
   41-50 ปี   51-60 ปี   60 ปีขึน้ไป 
3. ระดบัการศกึษา 
  ประถมศกึษาหรอืเทยีบเท่า    มธัยมศกึษาหรอืเทยีบเท่า 
  ปรทญญาตรหีรอืเทยีบเท่า     สงูกวิ่าปรทญญาตร ี
4. ต าแหน่งงานของท่านในแผนกครวัิหรอืเทยีบเคยีง 
  พนกังานท าควิามสะอาด (Steward)   ผูช้่วิยกุ๊ก (Cook Prep.)  
  กุ๊ก Commis 3     กุ๊ก Commis 2  
  กุ๊ก Commis 1     เชฟเดอปารต์ ี(Chef de Partie) 
  ซเูชฟ (Sous Chef)     หวัิหน้าแผนก (Executive Chef) 
5. ประสบการณ์การท างานของท่านใน “อาชพี” นี้ 
  น้อยกวิ่า 2 ปี     2 – 5 ปี 
  6 – 10 ปี      11 – 15 ปี 
  16 – 20 ปี      มากกวิ่า 20 ปี 
    ข้อมูลเก่ียวกบัโรงแรม 
6. โรงแรม หรอืรสีอรท์ ของท่าน มกีารใหบ้รทการอยูใ่นระดบัใด 
  ระดบั 3 ดาวิ  ระดบั 4 ดาวิ  อื่นๆ ระบุ............... 
7. จ านวินพนกังานทัง้หมดในแผนกครวัิ 
  น้อยกวิ่า 10 คน  10-20 คน       20-30 คน   30 คนขึน้ไป 
8. ลกัษณะควิามเป็นเจา้ของ 
  เจา้ของกทจการด าเนทนกทจการเอง 
  เจา้ของกทจการใหผู้อ้ื่นเช่าด าเนทนการ 
  เจา้ของกทจการจา้งบรทษทับรทหารในระบบแฟรนไชส ์
  เจา้ของกทจการด าเนทนการดว้ิยระบบเครอืข่าย (โรงแรมในเครอื) 
  อื่นๆ โปรดระบุ............................................ 
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ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเกี่ยวิกบักทจกรรมการพฒันาเสน้ทางอาชพีเพื่อก่อใหเ้กทดควิามผกูพนัต่อ 
             องคก์ร 
 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครือ่งหมาย  ในช่องระดบัควิามรูส้กึทีต่รงกบัควิามเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 
การตอบค าถามตอ้งการใหท้่านแสดงระดบัควิามคทดเหน็เกีย่วิกบักทจกรรมในการพฒันาเสน้ทาง

อาชพีทีส่่งผลใหพ้นกังานแผนกครวัิของโรงแรมเกทดควิามผกูพนัต่อองคก์ร 
โดยไม่อ้างอิงถึงสภาพแวดล้อมปัจจบุนัในท่ีท างานของท่าน 

 
 ท่านคิดว่ากิจกรรมการพฒันาเส้นทางอาชีพต่อไปน้ี ส่งผลต่อการเกิดความ
ผกูพนัต่อองคก์รในระดบัใด 

ข้อ ข้อความ 

เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

 
(5) 

เหน็ด้วย 
 
 

(4) 

เฉยๆ 
 
 

(3) 

ไม่เหน็
ด้วย 

 
(2) 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างย่ิง 
(1) 

 การประเมินผลเล่ือนต าแหน่งงาน   
1 ถา้โรงแรมมีการวางแผนการเล่ือน

ต าแหน่งไว้ชดัเจนส าหรบัพนักงาน
แต่ละคน ส่งผลใหท้่านเกทดควิามผกูพนั
ต่อโรงแรมมากขึน้ 

เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

เหน็ดว้ิย เฉยๆ ไม่เหน็ดว้ิย 
ไม่เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

2 ถา้โรงแรมพทจารณาการเลื่อนต าแหน่ง
โดยดจูากวฒิุการศึกษาเป็นหลกั 
ส่งผลใหท้่านเกทดควิามผกูพนัต่อโรงแรม
มากขึน้ 

เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

เหน็ดว้ิย เฉยๆ ไม่เหน็ดว้ิย 
ไม่เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

3 ถา้โรงแรมพทจารณาการเลื่อนต าแหน่ง
โดยดจูากประสบการณ์การท างานใน
แผนกครวัทัง้หมดท่ีผ่านมาเป็นหลกั 
ส่งผลใหท้่านเกทดควิามผกูพนัต่อโรงแรม
มากขึน้ 

เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

เหน็ดว้ิย เฉยๆ ไม่เหน็ดว้ิย 
ไม่เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

4 ถา้โรงแรมพทจารณาการเลื่อนต าแหน่ง
โดยดจูากอายงุานในโรงแรมท่ีท าอยู่
เป็นหลกั ส่งผลใหท้่านเกทดควิามผกูพนั
ต่อโรงแรมมากขึน้ 

เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

เหน็ดว้ิย เฉยๆ ไม่เหน็ดว้ิย 
ไม่เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 
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ข้อ ข้อความ 

เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

 
(5) 

เหน็ด้วย 
 
 

(4) 

เฉยๆ 
 
 

(3) 

ไม่เหน็
ด้วย 

 
(2) 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างย่ิง 
(1) 

5 ถา้โรงแรมพทจารณาการเลื่อนต าแหน่ง
โดยดจูากผลการท างานและความ
รบัผิดชอบในการท างานเป็นหลกั 
ส่งผลใหท้่านเกทดควิามผกูพนัต่อโรงแรม
มากขึน้ 

เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

เหน็ดว้ิย เฉยๆ ไม่เหน็ดว้ิย 
ไม่เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

 การประเมินผลการปรบัเพ่ิมเงินเดือน    
6 ถา้โรงแรมมกีารวางแผนการปรบั

อตัราเงินเดือนท่ีชดัเจน ส่งผลใหท้่าน
เกทดควิามผกูพนัต่อโรงแรมมากขึน้ 

เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

เหน็ดว้ิย เฉยๆ ไม่เหน็ดว้ิย 
ไม่เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

7 ถา้โรงแรมมกีารประกาศหลกัเกณฑ์
ในการปรบัอตัราเงินเดือนแต่ละ
ระดบัท่ีชดัเจน ส่งผลใหท้่านเกทดควิาม
ผกูพนัต่อโรงแรมมากขึน้ 

เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

เหน็ดว้ิย เฉยๆ ไม่เหน็ดว้ิย 
ไม่เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

8 ถา้โรงแรมพิจารณาการปรบัขึ้น
เงินเดือนตามผลก าไรในแต่ละปี 
ส่งผลใหท้่านเกทดควิามผกูพนัต่อโรงแรม
มากขึน้ 

เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

เหน็ดว้ิย เฉยๆ ไม่เหน็ดว้ิย 
ไม่เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

9 ถา้โรงแรมพิจารณาการปรบัขึ้น
เงินเดือนโดยให้ Executive Chef 
ประเมินร่วมกบัฝ่ายบคุคล ส่งผลให้
ท่านเกทดควิามผกูพนัต่อโรงแรมมากขึน้ 
 

เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

เหน็ดว้ิย เฉยๆ ไม่เหน็ดว้ิย 
ไม่เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

10 ถา้โรงแรมมีการปรบัอตัราเงินเดือน
ในวาระพิเศษตามสภาวะเศรษฐกิจ
โดยไม่ต้องรอถึงส้ินปี ส่งผลใหท้่าน
เกทดควิามผกูพนัต่อโรงแรมมากขึน้ 
 

เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

เหน็ดว้ิย เฉยๆ ไม่เหน็ดว้ิย 
ไม่เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 
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ข้อ ข้อความ 

เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

 
(5) 

เหน็ด้วย 
 
 

(4) 

เฉยๆ 
 
 

(3) 

ไม่เหน็
ด้วย 

 
(2) 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างย่ิง 
(1) 

 การสนับสนุนให้มีการพฒันาตนเอง   
11 ถา้โรงแรมมีการจดัฝึกอบรมภายใน

เพ่ือเพ่ิมทกัษะการท างาน ส่งผลให้
ท่านเกทดควิามผกูพนัต่อโรงแรมมากขึน้ 

เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

เหน็ดว้ิย เฉยๆ ไม่เหน็ดว้ิย 
ไม่เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

12 ถา้โรงแรมมีการจดัประชุมสมัมนากบั
ผูเ้ช่ียวชาญภายนอกเพื่อพฒันาควิามรู้
ในงานครวัิใหท้่านน ามาประยกุตใ์ชก้บั
การท างานในครวัิ ส่งผลใหท้่านเกทด
ควิามผกูพนัต่อโรงแรมมากขึน้ 
 

เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

เหน็ดว้ิย เฉยๆ ไม่เหน็ดว้ิย 
ไม่เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

13 ถา้โรงแรมจดัให้ท่านได้ไปศึกษาดกูาร
ท างานของครวัโรงแรมอ่ืนเพื่อสรา้ง
ประสบการณ์ใหม่ๆ  ส่งผลใหท้่านเกทด
ควิามผกูพนัต่อโรงแรมมากขึน้ 
 

เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

เหน็ดว้ิย เฉยๆ ไม่เหน็ดว้ิย 
ไม่เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

14 ถา้โรงแรมจดัให้มีการฝึกทกัษะโดยให้
ท่านได้ลองหมนุเวียนไปปฏิบติังาน
ในส่วนต่างๆ ของครวั ส่งผลใหท้่าน
เกทดควิามผกูพนัต่อโรงแรมมากขึน้ 
 

เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

เหน็ดว้ิย เฉยๆ ไม่เหน็ดว้ิย 
ไม่เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

15 ถา้โรงแรมเปทดโอกาสใหท้่านสามารถ
ขอเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม 
หรือการประชุมสมัมนา ท่ีจดัขึ้นโดย
หน่วยงานภายนอกตามความ
ต้องการของท่าน ส่งผลใหท้่านเกทด
ควิามผกูพนัต่อโรงแรมมากขึน้ 
 

เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

เหน็ดว้ิย เฉยๆ ไม่เหน็ดว้ิย 
ไม่เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 
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ข้อ ข้อความ 

เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

 
(5) 

เหน็ด้วย 
 
 

(4) 

เฉยๆ 
 
 

(3) 

ไม่เหน็
ด้วย 

 
(2) 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างย่ิง 
(1) 

 การสนับสนุนให้ใช้ความสามารถ 
16 ถา้โรงแรมให้ท่านมีอิสระในการวาง

แผนการท างานด้วยตนเอง ส่งผลให้
ท่านเกทดควิามผกูพนัต่อโรงแรมมากขึน้ 

เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

เหน็ดว้ิย เฉยๆ ไม่เหน็ดว้ิย 
ไม่เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

17 ถา้โรงแรมเปทดโอกาสให้ท่านได้แก้ไข
ปัญหาในการท างานด้วยตนเอง 
ส่งผลใหท้่านเกทดควิามผกูพนัต่อโรงแรม
มากขึน้ 

เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

เหน็ดว้ิย เฉยๆ ไม่เหน็ดว้ิย 
ไม่เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

18 ถา้โรงแรมใหท้่านได้รบัมอบหมายงาน
ท่ีตรงกบัความถนัดและความชอบ
ส่วนตวัของท่าน ส่งผลใหท้่านเกทดควิาม
ผกูพนัต่อโรงแรมมากขึน้ 

เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

เหน็ดว้ิย เฉยๆ ไม่เหน็ดว้ิย 
ไม่เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

19 ถา้โรงแรมเปทดโอกาสใหท้่านได้ทดลอง
หรือค้นคว้าเทคนิคการท างานใหม่ๆ 
ส่งผลใหท้่านเกทดควิามผกูพนัต่อโรงแรม
มากขึน้ 

เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

เหน็ดว้ิย เฉยๆ ไม่เหน็ดว้ิย 
ไม่เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

20 ถา้โรงแรมเปทดโอกาสใหท้่านได้แสดง
ความสามารถในงานท่ีส าคญัอย่าง
ทัว่ถึง ส่งผลใหท้่านเกทดควิามผกูพนัต่อ
โรงแรมมากขึน้ 

เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

เหน็ดว้ิย เฉยๆ ไม่เหน็ดว้ิย 
ไม่เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 
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ตอนท่ี 3 ขอ้มลูเกีย่วิกบัควิามผกูพนัต่อองคก์รของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครือ่งหมาย  ในช่องระดบัควิามรูส้กึทีต่รงกบัควิามเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 

การตอบค าถามตอ้งการใหท้่านแสดงระดบัควิามคทดเหน็เกีย่วิกบัผลทีไ่ดร้บัจากกทจกรรม 
ในการพฒันาเสน้ทางอาชพีทีส่่งผลใหพ้นกังานแผนกครวัิของโรงแรมเกทดควิามผกูพนัต่อองคก์ร 

โดยไม่อ้างอิงถึงสภาพแวดล้อมปัจจบุนัในท่ีท างานของท่าน 
 
 ท่านคิดว่ากิจกรรมการพฒันาเส้นทางอาชีพต่อไปน้ี ส่งผลต่อการเกิดความ
ผกูพนัต่อองคก์รในระดบัใด 
 

ข้อ ข้อความ 

เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

 
(5) 

เหน็ด้วย 
 
 

(4) 

เฉยๆ 
 
 

(3) 

ไม่เหน็
ด้วย 

 
(2) 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างย่ิง 
(1) 

       ความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคญั 
1 ถา้โรงแรมมแีผนการพฒันาเสน้ทาง

อาชพี ท่านจะรูส้กึวิ่าต าแหน่งงานของ
ตนเองมีความส าคญัต่อโรงแรม 

เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

เหน็ดว้ิย เฉยๆ 
ไม่เหน็
ดว้ิย 

ไม่เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

2 ถา้โรงแรมมแีผนการพฒันาเสน้ทาง
อาชพี ท่านจะตัง้ใจพฒันา
ความสามารถในการท างานของ
ตนเอง 

เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

เหน็ดว้ิย เฉยๆ 
ไม่เหน็
ดว้ิย 

ไม่เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

3 ถา้โรงแรมมแีผนการพฒันาเสน้ทาง
อาชพี ท่านจะรูส้กึวิ่าตวัเองเป็นส่วน
หน่ึงท่ีจะต้องช่วยแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดขึ้น 

เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

เหน็ดว้ิย เฉยๆ 
ไม่เหน็
ดว้ิย 

ไม่เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

4 ถา้โรงแรมมแีผนการพฒันาเสน้ทาง
อาชพี ท่านจะรูส้กึกระตือรือร้นในการ
ท างาน 
 
 

เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

 

เหน็ดว้ิย 
 

เฉยๆ 
 

ไม่เหน็
ดว้ิย 

 

ไม่เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 
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ข้อ ข้อความ 

เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

 
(5) 

เหน็ด้วย 
 
 

(4) 

เฉยๆ 
 
 

(3) 

ไม่เหน็
ด้วย 

 
(2) 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างย่ิง 
(1) 

5 ถา้โรงแรมมแีผนการพฒันาเสน้ทาง
อาชพี ท่านจะรูส้กึต้องการแสดง
ศกัยภาพในการท างานอย่างเตม็ท่ี 
 

เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

เหน็ดว้ิย เฉยๆ 
ไม่เหน็
ดว้ิย 

ไม่เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

      ความรู้สึกว่าโรงแรมสามารถพ่ึงพิงได้ 
6 ถา้โรงแรมมแีผนการพฒันาเสน้ทาง

อาชพี ท่านจะรูส้กึวิ่าโรงแรมสามารถ
ช่วยให้ท่านเล้ียงดตูนเองและ
ครอบครวัได้ 

เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

เหน็ดว้ิย เฉยๆ 
ไม่เหน็
ดว้ิย 

ไม่เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

7 ถา้โรงแรมมแีผนการพฒันาเสน้ทาง
อาชพี ท่านจะสามารถวางแผนการ
ด าเนินชีวิตในอนาคตได้ 

เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

เหน็ดว้ิย เฉยๆ 
ไม่เหน็
ดว้ิย 

ไม่เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

8 ถา้โรงแรมมแีผนการพฒันาเสน้ทาง
อาชพี ท าท่านมีความมัน่คงในสาย
อาชีพ 

เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

เหน็ดว้ิย เฉยๆ 
ไม่เหน็
ดว้ิย 

ไม่เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

9 ถา้โรงแรมมแีผนการพฒันาเสน้ทาง
อาชพี ท่านจะไม่มีความคิดเก่ียวกบั
การลาออกจากงาน 

เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

เหน็ดว้ิย เฉยๆ 
ไม่เหน็
ดว้ิย 

ไม่เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

10 ถา้โรงแรมมแีผนการพฒันาเสน้ทาง
อาชพี ท าใหท้่านรู้สึกได้รบัการดแูลใน
ด้านอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ด้านเงินเดือนด้าน
เดียว 
 

เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

เหน็ดว้ิย เฉยๆ 
ไม่เหน็
ดว้ิย 

ไม่เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

       ความรู้สึกมีส่วนร่วมในความส าเรจ็ 
11 ถา้โรงแรมมแีผนการพฒันาเสน้ทาง

อาชพี ท่านจะรู้สึกยินดีปฏิบติัตาม
กฎระเบียบของโรงแรม 

เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

เหน็ดว้ิย เฉยๆ 
ไม่เหน็
ดว้ิย 

ไม่เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 
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ข้อ ข้อความ 

เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

 
(5) 

เหน็ด้วย 
 
 

(4) 

เฉยๆ 
 
 

(3) 

ไม่เหน็
ด้วย 

 
(2) 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างย่ิง 
(1) 

12 ถา้โรงแรมมแีผนการพฒันาเสน้ทาง
อาชพี ท่านจะรู้สึกเตม็ใจท างานให้
แล้วเสรจ็ถึงแม้จะเลยเวลาปฏิบติังาน 

เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

เหน็ดว้ิย เฉยๆ 
ไม่เหน็
ดว้ิย 

ไม่เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

13 ถา้โรงแรมมแีผนการพฒันาเสน้ทาง
อาชพี ท่านยินดีจะช่วยเหลือเพ่ือน
พนักงานคนอ่ืน เพ่ือให้งานส าเรจ็ 

เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

เหน็ดว้ิย เฉยๆ 
ไม่เหน็
ดว้ิย 

ไม่เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

14 ถา้โรงแรมมแีผนการพฒันาเสน้ทาง
อาชพี ท่านยินดีเข้ารบัการฝึกอบรม 
ประชุมสมัมนา และศึกษาดงูานเพื่อ
พฒันาทกัษะในการท างานใหด้ขีึน้ 

เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

เหน็ดว้ิย เฉยๆ 
ไม่เหน็
ดว้ิย 

ไม่เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

15 ถา้โรงแรมมแีผนการพฒันาเสน้ทาง
อาชพี ท่านจะรู้สึกว่าการท าให้ลกูค้า
เกิดความพึงพอใจเป็นส่ิงส าคญั
ส าหรบัท่าน 

เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

เหน็ดว้ิย เฉยๆ 
ไม่เหน็
ดว้ิย 

ไม่เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

       ความรู้สึกได้รบัการตอบสนองความต้องการ 
16 ถา้โรงแรมมแีผนการพฒันาเสน้ทาง

อาชพี ท่านรูส้กึวิ่าโรงแรมจะปรบั
อตัราเงินเดือนอย่างเหมาะสมกบั
ต าแหน่งงานในอาชพีของท่าน 

เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

เหน็ดว้ิย เฉยๆ 
ไม่เหน็
ดว้ิย 

ไม่เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

17 ถา้โรงแรมมแีผนการพฒันาเสน้ทาง
อาชพี ท่านรูส้กึวิ่าโรงแรมจะให้
สวสัดิการต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบั
ต าแหน่งงานในอาชพีของท่าน 

เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

เหน็ดว้ิย เฉยๆ 
ไม่เหน็
ดว้ิย 

ไม่เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

18 ถา้โรงแรมมแีผนการพฒันาเสน้ทาง
อาชพี ท่านควรจะได้รบัผิดชอบใน
งานท่ีท่านมีความถนัดและช่ืนชอบ
ส่วนตวั 

เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

เหน็ดว้ิย เฉยๆ 
ไม่เหน็
ดว้ิย 

ไม่เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 
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ข้อ ข้อความ 

เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

 
(5) 

เหน็ด้วย 
 
 

(4) 

เฉยๆ 
 
 

(3) 

ไม่เหน็
ด้วย 

 
(2) 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างย่ิง 
(1) 

19 ถา้โรงแรมมแีผนการพฒันาเสน้ทาง
อาชพี ท่านจะได้รบัการสนับสนุนจาก
หวัหน้างานให้ได้แสดงความสามารถ
ในการท างาน 

เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

เหน็ดว้ิย เฉยๆ 
ไม่เหน็
ดว้ิย 

ไม่เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

20 ถา้โรงแรมมแีผนการพฒันาเสน้ทาง
อาชพี ท่านจะรูส้กึมีความสุขกบัในการ
ท างานกบัโรงแรมน้ี 

เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

เหน็ดว้ิย เฉยๆ 
ไม่เหน็
ดว้ิย 

ไม่เหน็ดว้ิย
อย่างยทง่ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

รายช่ือโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศไทย 
ท่ีเป็นสมาชิกสมาคมโรงแรมไทยและมีบริการห้องจดัเลีย้ง 
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รายช่ือโรงแรมระดบั 3 และ 4 ดาวในประเทศไทย 

ท่ีเป็นสมาชิกสมาคมโรงแรมไทยและมีบริการห้องจดัเล้ียง 
 

ล าดบั
ท่ี 

โรงแรม 
ระดบั 
(ดาว) 

จงัหวดั 

1 ARNOMA HOTEL BANGKOK 4 Bangkok 

2 REMBRANDT HOTEL & TOWERS BANGKOK 4 Bangkok 

3 AMARI ATRIUM HOTEL 4 Bangkok 

4 AMARI BOULEVARD HOTEL 4 Bangkok 

5 AMARI DON MUANG  BANGKOK 4 Bangkok 

6 A-ONE BANGKOK HOTEL 4 Bangkok 

7 DUSIT  PRINCESS SRINAKARIN BANGKOK 4 Bangkok 

8 HOLIDAY INN SILOM,BANGKOK 4 Bangkok 

9 IMPERIAL TARA HOTEL 4 Bangkok 

10 INDRA REGENT HOTEL 4 Bangkok 

11 MONTIEN HOTEL- BANGKOK 4 Bangkok 

12 NARAI HOTEL 4 Bangkok 
13 
 

GOLDEN TULIP SOVEREIGN HOTEL-
BANGKOK 

4 
 

Bangkok 
 

14 RAMA GARDENS HOTEL BANGKOK 4 Bangkok 

15 THE FOUR WINGS HOTEL, BANGKOK 4 Bangkok 

16 THE IMPERIAL QUEEN'S PARK HOTEL 4 Bangkok 

17 THE AMBASSADOR BANGKOK 4 Bangkok 

18 ASIA HOTEL BANGKOK 4 Bangkok 

19 CENTURY PARK HOTEL 4 Bangkok 

20 EASTIN HOTEL MAKASAN BANGKOK 4 Bangkok 

21 NOVOTEL BANGKOK ON SIAM SQUARE 4 Bangkok 

22 BANGKOK HOTEL LOTUS SUKHUMVIT 4 Bangkok 
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ล าดบั
ท่ี 

โรงแรม 
ระดบั 
(ดาว) 

จงัหวดั 

23 PRINCE PALACE HOTEL 4 Bangkok 

24 AMARI RINCOME HOTEL 4 Chiangmai 

25 AMORA TAPAE HOTEL CHIANGMAI 4 Chiangmai 

26 THE IMPERIAL MAE PING HOTEL 4 Chiangmai 

27 PANVIMAN RESORT CHIANGMAI 4 Chiangmai 

28 CHIANG MAI PLAZA HOTEL 4 Chiangmai 

29 GOLDEN PINE RESORT & SPA CHIANG RAI 4 Chiangrai 

30 WIANG INN HOTEL 4 Chiangrai 

31 
A-ONE THE ROYAL CRUISE 
HOTEL,PATTAYA 

4 Chonburi 

32 LONG BEACH GARDEN HOTEL AND SPA 4 Chonburi 

33 THE MONTIEN HOTEL PATTAYA 4 Chonburi 
34 
 

AMARI ORCHID RESORT & TOWER 
(GARDEN WING) 

4 
 

Chonburi 
 

35 ASIA PATTAYA HOTEL 4 Chonburi 

36 HARD ROCK HOTEL PATTAYA 4 Chonburi 

37 WOODLANDS HOTEL & RESORT 4 Chonburi 

38 THAI GARDEN RESORT 4 Chonburi 

39 EASTIN HOTEL PATTAYA 4 Chonburi 

40 SIAM BAYSHORE RESORT 4 Chonburi 
41 SIAM BAYVIEW HOTEL 4 Chonburi 
42 CHAROEN THANI  KHON KAEN 4 Khonkaen 
43 AONANG VILLA RESORT 4 Krabi 
44 MARITIME PARK & SPA RESORT 4 Krabi 
45 LOEI PALACE HOTEL 4 Loei  
46 TAKSILA HOTEL 4 Mahasarakham 
47 DUSIT PRINCESS KORAT 4 Nakornratchasima 
48 C.S PATTANI HOTEL 4 Pattani 
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ล าดบั
ท่ี 

โรงแรม 
ระดบั 
(ดาว) 

จงัหวดั 

49 HAVEN RESORT HUA HIN 4 Petchaburi 
50 
 

HOLIDAY INN RESORT REGENT BEACH 
CHA-AM MAIN WING 

4 
 

Petchburi 
 

51 KHAOLAK SEAVIEW RESORT & SPA  4 Phang Nga 
52 TARA MANTRA CHA-AM 4 Phetburi 

53 DUANGJITT RESORT & SPA 4 Phuket 

54 
NOVOTEL PHUKET RESORT PATONG 
BEACH 

4 Phuket 

55 
 

THE ROYAL PARADISE HOTEL (ROYAL 
WING) 

4 
 

Phuket 
 

56 AMARI CORAL BEACH RESORT 4 Phuket 

57 CENTARA KARON RESORT PHUKET 4 Phuket 

58 HOLIDAY INN RESORT PHUKET 4 Phuket 

59 THARA PATONG BEACH RESORT & SPA 4 Phuket 

60 SUPALAI RESORT & SPA 4 Phuket 

61 ANDAMAN BEACH SUITES HOTEL 4 Phuket 

62 CENTARA KATA BEACH RESORT 4 Phuket 

63 PATONG BEACH HOTEL 4 Phuket 

64 PATONG PARAGON RESORT & SPA 4 Phuket 

65 ROYAL PHUKET CITY HOTEL   4 Phuket 

66 IMPIANA RESORT PATONG PHUKET 4 Phuket 

67 PEACH BLOSSOM 4 Phuket 

68 PURIMANTRA RESORT & SPA 4 Prachuabkhirikhan 

69 NOVOTEL RIM PAE RESORT RAYONG  4 RAYONG 

70 NOVOTEL SUVARNABHUMI AIRPORT HOTEL 4 Samutprakarn 

71 BAANAMPHAWA RESORT & SPA 4 Samutsongkhram 

72 NOVOTEL CENTARA  HAT  YAI 4 Songkhla 
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ล าดบั
ท่ี 

โรงแรม 
ระดบั 
(ดาว) 

จงัหวดั 

73 
 

Q SIGNATURE SAMUI 
 

4 
 

Suratthani 
 

74 
 

THE IMPERIAL BOATHOUSE RESORT & 
SPA,KOH SAMUI 

4 
 

Suratthani 
 

75 AMARI PALM REEF RESORT 4 Suratthani 

76 
BHUNDHARI SPA RESORT & VILLAS 
SAMUI,A CENTARA RESORT 

4 Suratthani 

77 IMPIANA SAMUI RESORT & SPA 4 Suratthani 

78 AYUTTHAYA GRAND HOTEL 3 Ayutthaya 

79 S.D. AVENUE HOTEL 3 Bangkok 

80 ST. JAMES HOTEL 3 Bangkok 

81 ALL SEASON SATHORN BANGKOK 3 Bangkok 

82 BANGKOK RAMA HOTEL 3 Bangkok 

83 ALEXANDER HOTEL BANGKOK 3 Bangkok 
84 
 

PINNACLE LUMPINEE HOTEL&SPA 
BANGKOK 

3 
 

Bangkok 
 

85 VIENGTAI HOTEL 3 Bangkok 

86 ALL SEASONS GOLD ORCHID HOTEL 3 Bangkok 

87 ANGKHANG NATURE RESORT      3 Chiangmai 

88 EURASIA CHIANG MAI HOTEL 3 Chiangmai 

89 HOLIDAY GARDEN HOTEL & RESORT 3 Chiangmai 

90 CHIANGMAI RATTANAKOSIN HOTEL 3 Chiangmai 

91 THE IMPERIAL GOLDEN TRIANGLE RESORT 3 Chiangrai 

92 TOWN IN TOWN PATTAYA 3 Chonburi 

93 ISLAND VIEW HOTEL 3 Chonburi 

94 JP VILLA HOTEL 3 Chonburi 

95 MERCURE HOTEL PATTAYA 3 Chonburi 
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ล าดบั
ท่ี 

โรงแรม 
ระดบั 
(ดาว) 

จงัหวดั 

96 CHON INTER HOTEL 3 Chonburi 

97 PUNG-WAAN RESORT 3 Kanchanaburi 

98 RIVER KWAI VILLAGE HOTEL 3 Kanchanaburi 

99 THE LEGACY RIVER KWAI RESORT 3 Kanchanaburi 

100 RIVER KWAI HOTEL 3 Kanchanaburi 

101 BUSSARAKAM HOTEL 3 Khonkaen 

102 PASAK HILLSIDE RESORT 3 Lop Buri 
103 

 
THE IMPERIAL TARA MAE HONG SON 
HOTEL 

3 
 

Mae Hong Son 
 

104 NEWPATTANA HOTEL 3 Mahasarakham 
105 

 
THE BONANZA KHAO YAI HOTEL 
 

3 
 

NAKORN 
RATCHASIMA 

106 AYARA VILLAS 3 Phang Nga 

107 BAAN KHAOLAK RESORT 3 Phang-Nga 

108 LONG BEACH CHA-AM HOTEL 3 Phetburi 

109 ALL SEASONS NAIHARN PHUKET 3 Phuket 

110 KUIBURI HOTEL & RESORT 3 Prachuabkhirikhan 

111 HUA-HIN GRAND HOTEL AND PLAZA 3 Prachuabkhirikhan 

112 HADYAI GOLDEN CROWN HOTEL 3 Songkhla 

113 GOLDEN CROWN PLAZA HOTEL 3 Songkhla 

114 SAMUI NATIEN RESORT 3 Suratthani 
 
แหล่งท่ีมา:  เวบ็ไซดส์มาคมโรงแรมไทย www.thaihotels.org, เขา้ถงึ ณ วนัที ่30 มถุินายน  
                2556 
 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
 

หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญ 
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