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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาสมรรถนะการทํางานของพนักงานโรงแรม
ในนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
และเพื่อเปรี ยบเทียบสมรรถนะการทํางานของพนักงานโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับพนักงานโรงแรมในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี โดย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยคําถาม 2ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
ของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ส่ วนที่ 2ระดับสมรรถนะในการทํางานตําแหน่งพนักงานต้อนรับส่ วนหน้า แผนกส่ วนหน้าและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานที่อยูใ่ นตําแหน่งพนักงานต้อนรับส่ วนหน้าโรงแรมระดับ
3 ดาว ในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และพนักงานต้อนรับส่ วน
หน้าโรงแรมระดับ 3 ดาว ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก
(Convenience Sampling)โดยเก็บแบบสอบถามจากพนักงานต้อนรับของโรงแรมระดับ 3 ดาว
โดยแบ่งเป็ น 200 ชุดเก็บพนักงานต้อนรับโรงแรมระดับ 3 ดาวในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และอีก 200 ชุดเก็บพนักงานต้อนรับโรงแรมระดับ 3 ดาวในเมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS for Window ในการวิเคราะห์
ข้อมูลและนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในรู ปตารางและสรุ ปความ

สรุปผลการวิจยั
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของพนักงานต้อนรับโรงแรมระดับ 3 ดาวในนครหลวงเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะทางประชากรศาสตร์
ผูต้ อบแบบสอบในนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 51.50 มีอายุระหว่าง 21-25 ปี ร้อยละ 47.00 มีการศึกษาอยูใ่ นระดับ
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า ร้อยละ 63.50 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 53.50 มีรายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า
เท่ากับ 5000 บาท ร้อยละ 68.50 และมีประสบการณ์ในการทํางานระหว่าง 1-5 ปี ร้อยละ 60.50
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2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสมรรถนะในการทํางาน
จากการศึกษา พบว่า ระดับสมรรถนะในการทํางานตําแหน่งพนักงานต้อนรับส่ วนหน้า
ของโรงแรมระดับ 3 ดาวในนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในด้าน
สมรรถนะหลักมีสมรรถนะอยูใ่ นระดับสูง ( X =4.80) โดยการทํางานร่ วมกับผูร้ ่ วมงานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพมีระดับสมรรถนะสู งที่สุด โดยมีสมรรถนะอยูใ่ นระดับสูง ( X =4.20) รองลงมาคือ
การบริ การลูกค้าอย่างมีประสิ ทธิภาพ มีสมรรถนะอยูใ่ นระดับสูง ( X =3.97) ระดับสมรรถนะ
ในการทํางานตําแหน่งพนักงานต้อนรับส่ วนหน้า ของโรงแรมระดับ 3 ดาวในนครหลวงเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในด้านสมรรถนะทัว่ ไปมีสมรรถนะอยูใ่ นระดับสูง
( X =3.96) โดยการสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปฏิบตั ิการพื้นฐานและสื่ อสารเป็ นภาษาอังกฤษ
กับลูกค้าชาวต่างชาติ มีระดับสมรรถนะสูงที่สุด โดยมีสมรรถนะอยูใ่ นระดับสู ง ( X =4.02)
รองลงมาคือ สื่ อสารทางโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ มีสมรรถนะอยูใ่ นระดับสูง ( X =4.01)
ส่ วนระดับสมรรถนะในการทํางานตําแหน่งพนักงานต้อนรับส่ วนหน้า ของโรงแรมระดับ 3 ดาว
ในนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในด้านสมรรถนะตามหน้าที่มี
สมรรถนะอยูใ่ นระดับสูง ( X =4.06) โดยการให้บริ การด้านข้อมูลที่พกั มีระดับสมรรถนะสูงที่สุด
โดยมีสมรรถนะอยูใ่ นระดับสู ง ( X =3.94) รองลงมาคือการจัดเตรี ยมหลักฐาน เอกสารทางการเงิน
ประจําวัน มีสมรรถนะอยูใ่ นระดับสู ง ( X =3.93)
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลทัว่ ไปของพนักงานต้อนรับโรงแรมระดับ 3 ดาวในเมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะทางประชากรศาสตร์
ผูต้ อบแบบสอบในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 64.00 มีอายุ
ระหว่าง 21 - 25 ปี ร้อยละ 27.00 มีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า ร้อยละ 50.50
มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 50.00 มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10001 - 15000บาท ร้อยละ 51.00
และมีประสบการณ์ในการทํางานระหว่าง 1-5 ปี ร้อยละ 58.50
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสมรรถนะในการทํางาน
จากการศึกษา พบว่า ระดับสมรรถนะในการทํางานตําแหน่งพนักงานต้อนรับส่ วนหน้า
ของโรงแรมระดับ 3 ดาวในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในด้านสมรรถนะหลักมีสมรรถนะอยูใ่ น
ระดับสู ง ( X =3.83) โดยการทํางานในสภาพสังคมที่หลากหลายได้มีระดับสมรรถนะสู งที่สุด
โดยมีสมรรถนะอยูใ่ นระดับสู ง ( X =3.95) รองลงมาคือการทํางานร่ วมกับผูร้ ่ วมงานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ มีสมรรถนะอยูใ่ นระดับสูง ( X =3.80) ระดับสมรรถนะในการทํางานตําแหน่ง
พนักงานต้อนรับส่ วนหน้า ของโรงแรมระดับ 3 ดาวในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีในด้านสมรรถนะ
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ทัว่ ไปมีสมรรถนะอยูใ่ นระดับสู ง ( X =3.80) โดยการส่ งเสริ มการบริ การ สิ นค้าและการต้อนรับ
มีระดับสมรรถนะสู งที่สุด โดยมีสมรรถนะอยูใ่ นระดับสูง ( X =4.03) รองลงมาคือเข้าใช้และสื บค้น
ข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์มีสมรรถนะอยูใ่ นระดับสูง ( X =3.87) ส่ วนระดับสมรรถนะในการทํางาน
ตําแหน่งพนักงานต้อนรับส่ วนหน้า ของโรงแรมระดับ 3 ดาวในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีในด้าน
สมรรถนะตามหน้าที่มีสมรรถนะอยูใ่ นระดับสูง ( X =3.71) โดยรักษาจัดเก็บเอกสารและระบบ
สื บค้นข้อมูลมีระดับสมรรถนะสู งที่สุด โดยมีสมรรถนะอยูใ่ นระดับสูง ( X =3.84) รองลงมาคือการ
รับและดําเนินการตามขั้นตอนการจองห้องพักมีสมรรถนะอยูใ่ นระดับสูง ( X =3.76)
ส่ วนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
เปรี ยบเทียบสมรรถนะการทํางานพนักงานโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน
จําแนกตามเพศ พบว่า
1.1.1 พนักงานโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวเพศชายและหญิงมีสมรรถนะในการทํางานด้านสมรรถนะหลักไม่แตกต่างกัน
1.1.2 พนักงานโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวเพศชายและหญิงมีสมรรถนะในการทํางานด้านสมรรถนะทัว่ ไปไม่แตกต่างกัน
1.1.3 พนักงานโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวเพศชายและหญิงมีสมรรถนะในการทํางานด้านสมรรถนะตามหน้าที่ไม่แตกต่างกัน
จําแนกตามอายุ พบว่า
1.2.1 พนักงานโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวที่มีระดับอายุที่แตกต่างกันมีสมรรถนะในการทํางานด้านสมรรถนะหลักไม่แตกต่างกัน
1.2.2 พนักงานโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวที่มีระดับอายุที่แตกต่างกันมีสมรรถนะในการทํางานด้านสมรรถนะทัว่ ไปแตกต่างกัน ดังนี้
พนักงานที่มีระดับอายุต่าํ กว่าและเท่ากับ 20 ปี มีสมรรถนะในการทํางานด้าน
สมรรถนะทัว่ ไปตํ่ากว่า พนักงานที่มีระดับอายุ 21 - 25 ปี
พนักงานที่มีระดับอายุต่าํ กว่าและเท่ากับ 20 ปี มีสมรรถนะในการทํางานด้าน
สมรรถนะทัว่ ไปตํ่ากว่า พนักงานที่มีระดับอายุ 26 - 30 ปี
พนักงานที่มีระดับอายุ 21 - 25 ปี มีสมรรถนะในการทํางานด้านสมรรถนะทัว่ ไปสูง
กว่า พนักงานที่มีระดับอายุมากกว่า 35 ปี
1.2.3 พนักงานโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวที่มีระดับอายุที่แตกต่างกันมีสมรรถนะในการทํางานด้านสมรรถนะตามหน้าที่ไม่แตกต่างกัน
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จําแนกตามสถานภาพ พบว่า
1.3.1 พนักงานโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีสมรรถนะในการทํางานด้านสมรรถนะหลักไม่แตกต่างกัน
1.3.2 พนักงานโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีสมรรถนะในการทํางานด้านสมรรถนะทัว่ ไปไม่แตกต่างกัน
1.3.3 พนักงานโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีสมรรถนะในการทํางานด้านสมรรถนะตามหน้าที่ไม่แตกต่างกัน
จําแนกตามการศึกษา พบว่า
1.4.1 พนักงานโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีสมรรถนะในการทํางานด้านสมรรถนะหลักไม่แตกต่างกัน
1.4.2 พนักงานโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีสมรรถนะในการทํางานด้านสมรรถนะทัว่ ไปแตกต่างกันดังนี้
พนักงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีสมรรถนะในการทํางาน
ด้านสมรรถนะทัว่ ไปตํ่ากว่า พนักงานที่การศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
1.4.3 พนักงานโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีสมรรถนะในการทํางานด้านสมรรถนะตามหน้าที่ไม่แตกต่าง
กัน
จําแนกตามรายได้ พบว่า
1.5.1 พนักงานโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวที่มีระดับรายได้ที่แตกต่างกันมีสมรรถนะในการทํางานด้านสมรรถนะหลักไม่แตกต่างกัน
1.5.2 พนักงานโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวที่มีระดับรายได้ที่แตกต่างกันมีสมรรถนะในการทํางานด้านสมรรถนะทัว่ ไปไม่แตกต่างกัน
1.5.3 พนักงานโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวที่มีระดับรายได้ที่แตกต่างกันมีสมรรถนะในการทํางานด้านสมรรถนะตามหน้าที่ไม่แตกต่างกัน
จําแนกประสบการณ์ทาํ งาน พบว่า
1.6.1 พนักงานโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวที่มีระดับประสบการณ์ทาํ งานที่แตกต่างกันมีสมรรถนะในการทํางานด้านสมรรถนะหลักไม่
แตกต่างกัน
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1.6.2 พนักงานโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวที่มีระดับประสบการณ์ทาํ งานที่แตกต่างกันมีสมรรถนะในการทํางานด้านสมรรถนะทัว่ ไปไม่
แตกต่างกัน
1.6.3 พนักงานโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวที่มีระดับประสบการณ์ทาํ งานที่แตกต่างกันมีสมรรถนะในการทํางานด้านสมรรถนะตามหน้าที่
ไม่แตกต่างกัน
การเปรี ยบเทียบสมรรถนะในการทํางานตําแหน่งพนักงานต้อนรับส่ วนหน้า แผนกส่ วน
หน้าของโรงแรมระดับ 3 ดาวในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
จําแนกตามเพศ พบว่า
2.1.1 พนักงานโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีเพศชายและหญิงมีสมรรถนะใน
การทํางานด้านสมรรถนะหลักไม่แตกต่างกัน
2.1.2 พนักงานโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีเพศชายและหญิงมีสมรรถนะใน
การทํางานด้านสมรรถนะทัว่ ไปไม่แตกต่างกัน
2.1.3 พนักงานโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีเพศชายและหญิงมีสมรรถนะใน
การทํางานด้านสมรรถนะตามหน้าที่ไม่แตกต่างกัน
จําแนกตามอายุ พบว่า
2.2.1 พนักงานโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีที่มีระดับอายุที่แตกต่างกัน
มีสมรรถนะในการทํางานด้านสมรรถนะหลักไม่แตกต่างกัน
2.2.2 พนักงานโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีที่มีระดับอายุที่แตกต่างกัน
มีสมรรถนะในการทํางานด้านสมรรถนะทัว่ ไปไม่แตกต่างกัน
2.2.3 พนักงานโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีที่มีระดับอายุที่แตกต่างกัน
มีสมรรถนะในการทํางานด้านสมรรถนะตามหน้าที่ไม่แตกต่างกัน
จําแนกตามสถานภาพ พบว่า
2.3.1 พนักงานโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีที่มีสถานภาพแตกต่างกัน
มีสมรรถนะในการทํางานด้านสมรรถนะหลักไม่แตกต่างกัน
2.3.2 พนักงานโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีที่มีสถานภาพแตกต่างกัน
มีสมรรถนะในการทํางานด้านสมรรถนะทัว่ ไปไม่แตกต่างกัน
2.3.3 พนักงานโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีที่มีสถานภาพแตกต่างกัน
มีสมรรถนะในการทํางานด้านสมรรถนะตามหน้าที่ไม่แตกต่างกัน
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จําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
2.4.1 พนักงานโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมี
สมรรถนะในการทํางานด้านสมรรถนะหลักไม่แตกต่างกัน
2.4.2 พนักงานโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมี
สมรรถนะในการทํางานด้านสมรรถนะหลักไม่แตกต่างกัน
2.4.3 พนักงานโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีที่มีระดับอายุที่แตกต่างกัน
มีสมรรถนะในการทํางานด้านสมรรถนะตามหน้าที่แตกต่างกันดังนี้
พนักงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะในการทํางานด้าน
สมรรถนะตามหน้าที่ต่าํ กว่า พนักงานที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
พนักงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีสมรรถนะในการทํางานด้าน
สมรรถนะตามหน้าที่ต่าํ กว่า พนักงานที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
จําแนกตามรายได้ พบว่า
2.5.1 พนักงานโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีที่มีระดับรายได้ที่แตกต่างกัน
มีสมรรถนะในการทํางานด้านสมรรถนะหลักไม่แตกต่างกัน
2.5.2 พนักงานโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีที่มีระดับรายได้ที่แตกต่างกัน
มีสมรรถนะในการทํางานด้านสมรรถนะทัว่ ไปไม่แตกต่างกัน
2.5.3 พนักงานโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีที่มีระดับรายได้ที่แตกต่างกัน
มีสมรรถนะในการทํางานด้านสมรรถนะตามหน้าที่ไม่แตกต่างกัน
จําแนกตามประสบการณ์ทาํ งาน พบว่า
2.6.1 พนักงานโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีที่มีระดับประสบการณ์ทาํ งาน
ที่แตกต่างกันมีสมรรถนะในการทํางานด้านสมรรถนะหลักไม่แตกต่างกัน
2.6.2 พนักงานโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีที่มีระดับประสบการณ์ทาํ งาน
ที่แตกต่างกันมีสมรรถนะในการทํางานด้านสมรรถนะทัว่ ไปไม่แตกต่างกัน
2.6.3 พนักงานโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีที่มีระดับประสบการณ์ทาํ งาน
ที่แตกต่างกันมีสมรรถนะในการทํางานด้านสมรรถนะตามหน้าที่ไม่แตกต่างกัน
เปรี ยบเทียบสมรรถนะในการทํางานของพนักงานต้อนรับโรงแรมระดับ 3 ดาวในนคร
หลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
3.1 สมรรถนะการทํางานของพนักงานโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว กับพนักงานโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในด้านสมรรถนะ
หลักมีความแตกต่างกัน โดยพนักงานโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
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ประชาชนลาวมีสมรรถนะการทํางานในด้านสมรรถนะหลักสูงกว่าพนักงานโรงแรมในเมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรี
3.2 สมรรถนะการทํางานของพนักงานโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว กับพนักงานโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในด้านสมรรถนะ
ทัว่ ไปมีความแตกต่างกัน โดยพนักงานโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มีสมรรถนะการทํางานในด้านสมรรถนะทัว่ ไปสูงกว่าพนักงานโรงแรมในเมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี
3.3 สมรรถนะการทํางานของพนักงานโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว กับพนักงานโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในด้านสมรรถนะ
ทัว่ ไปมีความแตกต่างกัน โดยพนักงานโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มีสมรรถนะการทํางานในด้านสมรรถนะทัว่ ไปสูงกว่าพนักงานโรงแรมในเมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี
ผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะการทํางานของพนักงานโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว และสมรรถนะการทํางานของพนักงานโรงแรมในเมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรีอยูใ่ นระดับสูง โดยที่พนักงานโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสมรรถนะการทํางานทั้งในด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะทัว่ ไป
และสมรรถนะตามหน้าที่สูงกว่าพนักงานโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

อภิปรายผลการวิจยั
จากการศึกษาเรื่ องสมรรถนะการทํางานของพนักงานโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปรี ยบเทียบกับเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และวัตถุประสงค์
ของการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ขอสรุ ปดังนี้
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงานในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวผูว้ ิจยั พบว่า
เพศ พนักงานทั้งชายและหญิงของโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวมีสมรรถนะในการทํางานด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะทัว่ ไป และ
สมรรถนะตามหน้าที่ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ พัชริ นทร์ กีรติวินิจกุล (2553) ศึกษาความ
ต้องการการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรธุรกิจโรงแรม ในมหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตกรุ งเทพมหานคร
ศึกษาเปรี ยบเทียบความต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรธุรกิจโรงแรม พบว่า เพศ ไม่มีผลต่อ
สมรรถนะการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
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อายุ พนักงานโรงแรมที่มีระดับอายุแตกต่างกันในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวมีสมรรถนะในการทํางานด้านสมรรถนะหลัก และสมรรถนะตาม
หน้าที่ไม่แตกต่างกัน แต่มีสมรรถนะการการทํางานด้านสมรรถนะรองแตกต่างกันโดยที่พนักงาน
ที่มีระดับอายุต่าํ กว่าและเท่ากับ 20 ปี มีสมรรถนะในการทํางานด้านสมรรถนะทัว่ ไปตํ่ากว่า
พนักงานที่มีระดับอายุ 21 - 25 ปี พนักงานที่มีระดับอายุ 26 - 30 ปี และพนักงานที่มีระดับอายุ
มากกว่า 35 ปี อาจเนื่องมาจากพนักงานที่มีอายุต่าํ กว่าและเท่ากับ 20 ยังไม่มีความชํานาญและทักษะ
ในการให้บริ การซึ่งขัดแย้งกับงานวิจยั ของพัชริ นทร์ กีรติวินิจกุล (2553) ที่ศึกษาความต้องการการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรธุรกิจโรงแรม ในมหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตกรุ งเทพมหานคร ศึกษา
เปรี ยบเทียบความต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรธุรกิจโรงแรม พบว่า อายุ ไม่มีผลต่อ
สมรรถนะการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
สถานภาพ พนักงานโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีสมรรถนะในการทํางานด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ทัว่ ไป และสมรรถนะตามหน้าที่ไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พัชริ นทร์ กีรติวินิจกุล
(2553) ที่ศึกษาความต้องการการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรธุรกิจโรงแรม ในมหาวิทยาลัยราชภัฎ
เขตกรุ งเทพมหานคร ศึกษาเปรี ยบเทียบความต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรธุรกิจโรงแรม
พบว่า สถานภาพไม่มีผลต่อสมรรถนะการปฎิบตั ิงานของพนักงาน
ระดับการศึกษา พนักงานโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีสมรรถนะในการทํางานด้านสมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะตามหน้าที่ไม่แตกต่างกัน แต่มีสมรรถนะในการทํางานด้านสมรรถนะทัว่ ไปแตกต่างกัน
โดยพนักงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีสมรรถนะในการทํางานด้านสมรรถนะ
ทัว่ ไปตํ่ากว่า พนักงานที่การศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
พัชริ นทร์ กีรติวินิจกุล (2553) ที่ศึกษาความต้องการการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรธุรกิจโรงแรม
ในมหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตกรุ งเทพมหานคร ศึกษาเปรี ยบเทียบความต้องการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรธุรกิจโรงแรม พบว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีสมรรถนะการทํางานและ
ความต้องการการพัฒนาศักยภาพแตกต่างกัน
รายได้ พนักงานโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวที่มีระดับรายได้ที่แตกต่างกันมีสมรรถนะในการทํางานทั้งในด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ทัว่ ไป และสมรรถนะตามหน้าที่ไม่แตกต่างกัน ขัดแย้งกับงานวิจยั ของ รภัสสา ปานชู (2553)
ที่ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรมกรณี ศึกษาโรงแรมมาร์ริไทม์ปาร์คแอนด์สปา
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รี สอร์ท จังหวัดกระบี่พบว่าพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกัน
ประสบการณ์ทาํ งาน พนักงานโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มีระดับประสบการณ์ทาํ งานที่แตกต่างกันมีสมรรถนะในการทํางาน
ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะตามหน้าที่ไม่แตกต่างกัน ขัดแย้งกับงานวิจยั
ของรภัสสา ปานชู (2553) ที่ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรมกรณี ศึกษาโรงแรม
มาร์ริไทม์ปาร์คแอนด์สปา รี สอร์ท จังหวัดกระบี่พบว่าพนักงานที่มี ประสบการณ์การทํางานต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกัน
2. สมรรถนะการทํางานของพนักงานโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวผูว้ ิจยั พบว่า
สมรรถนะการทํางานของพนักงานโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว อยูใ่ นระดับสูงทั้งด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง และสมรรถนะ
ทัว่ ไป สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กชพร ศิริผอ่ ง (2552) ศึกษาเรื่ องระดับความสําคัญในคุณภาพการ
บริ การของโรงแรมเอ็ม.อาร์. พาเลซ จังหวัดลําปาง พบว่า คุณภาพการบริ การ การให้บริ การด้านการ
ติดต่อสื่ อสาร คุณภาพการตอบสนองลูกค้ามีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
3. ปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงานโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีผวู ้ ิจยั พบว่า
เพศ พนักงานทั้งชายและหญิงของโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีมีสมรรถนะใน
การทํางานด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะตามหน้าที่ไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับ พัชริ นทร์ กีรติวินิจกุล (2553) ศึกษาความต้องการการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ธุรกิจโรงแรม ในมหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตกรุ งเทพมหานคร ศึกษาเปรี ยบเทียบความต้องการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรธุรกิจโรงแรม พบว่า เพศ ไม่มีผลต่อสมรรถนะการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
อายุ พนักงานโรงแรมที่มีระดับอายุแตกต่างกันในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีมีสมรรถนะ
ในการทํางานด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะตามหน้าที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของพัชริ นทร์ กีรติวนิ ิจกุล (2553) ที่ศึกษาความต้องการการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรธุรกิจโรงแรม ในมหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตกรุ งเทพมหานคร ศึกษาเปรี ยบเทียบความ
ต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรธุรกิจโรงแรม พบว่า อายุ ไม่มีผลต่อสมรรถนะการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน
สถานภาพ พนักงานโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีเพศชายและหญิงมีสมรรถนะใน
การทํางานด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะตามหน้าที่ไม่แตกต่างกันสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ พัชริ นทร์ กีรติวินิจกุล (2553) ที่ศึกษาความต้องการการพัฒนาศักยภาพของ
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บุคลากรธุรกิจโรงแรม ในมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตกรุ งเทพมหานคร ศึกษาเปรี ยบเทียบความต้องการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรธุรกิจโรงแรม พบว่า สถานภาพไม่มีผลต่อสมรรถนะการปฎิบตั ิงาน
ของพนักงาน
ระดับการศึกษา พนักงานโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีที่มีระดับการศึกษาที่
แตกต่างกันมีสมรรถนะในการทํางานด้านสมรรถนะหลัก และสมรรถนะทัว่ ไปไม่แตกต่างกัน
แต่พนักงานโรงแรมในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีที่มีระดับอายุที่แตกต่างกันมีสมรรถนะในการ
ทํางานด้านสมรรถนะตามหน้าที่แตกต่างกันโดยที่พนักงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มีสมรรถนะในการทํางานด้านสมรรถนะตามหน้าที่ต่าํ กว่า พนักงานที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
หรื อเทียบเท่าและระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของพัชริ นทร์
กีรติวินิจกุล (2553) ที่ศึกษาความต้องการการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรธุรกิจโรงแรม
ในมหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตกรุ งเทพมหานคร ศึกษาเปรี ยบเทียบความต้องการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรธุรกิจโรงแรม พบว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีสมรรถนะการทํางาน
และความต้องการการพัฒนาศักยภาพแตกต่างกัน
รายได้ พนักงานโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีที่มีระดับรายได้ที่แตกต่างกันมี
สมรรถนะในการทํางานด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะตามหน้าที่ไม่แตกต่าง
กันขัดแย้งกับงานวิจยั ของ รภัสสา ปานชู (2553) ที่ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ
โรงแรมกรณี ศึกษาโรงแรมมาร์ริไทม์ปาร์คแอนด์สปา รี สอร์ท จังหวัดกระบี่พบว่าพนักงานที่มี
รายได้ต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกัน
ประสบการณ์ทาํ งาน พนักงานโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีที่มีระดับ
ประสบการณ์ทาํ งานที่แตกต่างกันมีสมรรถนะในการทํางานด้านสมรรถนะหลักสมรรถนะทัว่ ไป
และสมรรถนะตามหน้าที่ไม่แตกต่างกันขัดแย้งกับงานวิจยั ของ รภัสสา ปานชู (2553) ที่ศึกษาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรมกรณี ศึกษาโรงแรมมาร์ริไทม์ปาร์คแอนด์สปา รี สอร์ท
จังหวัดกระบี่พบว่าพนักงานที่มี ประสบการณ์การทํางานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกัน
4. สมรรถนะการทํางานของพนักงานโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีผวู ้ ิจยั พบว่า
สมรรถนะการทํางานของพนักงานโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี อยูใ่ นระดับสูง
ทั้งด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง และสมรรถนะทัว่ ไป สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กชพร ศิริ
ผ่อง (2552) ศึกษาเรื่ องระดับความสําคัญในคุณภาพการบริ การของโรงแรมเอ็ม.อาร์. พาเลซ จังหวัด
ลําปาง พบว่า คุณภาพการบริ การ การให้บริ การด้านการติดต่อสื่ อสาร คุณภาพการตอบสนองลูกค้า
มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
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5. เปรี ยบเทียบสมรรถนะการทํางานของพนักงานโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับพนักงานโรงแรมในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีผวู ้ ิจยั
พบว่า
สมรรถนะการทํางานของทั้ง 2 กลุ่มมีความแตกต่างกันทั้งในด้านสมรรถนะหลัก
สมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะตามหน้าที่ โดยพนักงานโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีสมรรถนะการทํางานทั้งด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ทัว่ ไป และสมรรถนะตามหน้าที่สูงกว่าพนักงานโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
จากข้อสังเกตของผูว้ ิจยั พบว่า ในช่วงระหว่างการเก็บข้อมูลตรงกับช่วงที่นครหลวง
เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กําลังเตรี ยมความพร้อมสําหรับรองรับการ
ประชุมระหว่างภูมิภาคเอเชียกับยุโรป หรื ออาเซม (Asia-Europe Meeting: ASEM) ครั้งที่ 9 ที่กาํ ลัง
จะมีข้ ึนในวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เป็ นการประชุมที่ทางการลาวให้ความสําคัญอย่างยิง่
ถึงขนาดที่มีการจัดสร้างดอนจันวิลลาขึ้นใหม่เพื่อใช้เป็ นที่พกั รับรองผูน้ าํ ของสมาชิกอาเซมทั้ง 51
รายที่จะเดินทางมาร่ วมประชุมครั้งสําคัญนี้ (วรรัตน์ ตานิกจู ิ, 2555) ทางสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวให้ความสําคัญกับการประชุมดังกล่าวเป็ นอย่างมาก มีการปรับปรุ งโรงแรมดอนจัน
พาเลซ (Don Chan Palace) ซึ่งเป็ นโรงแรมระดับ 5 ดาวเพียงแห่งเดียวในนครหลวงเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพือ่ รองรับผูน้ าํ การประชุมดังกล่าว จากการสอบถาม
ผูจ้ ดั การโรงแรมในหลาย ๆ แห่งในนครหลวงเวียงจันทน์ เช่น ผูจ้ ดั การของโรงแรมอินเตอร์ซิต้ ี
บูติค (Intercity Boutique Hotel) ก็พบว่า โรงแรมในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวหลาย ๆ แห่ง ล้วนให้ความสําคัญและตื่นตัวเตรี ยมความพร้อมในการ
รองรับการประชุมสุ ดยอดผูน้ าํ อาเซมครั้งนี้เป็ นอย่างมาก ประกอบกับในช่วงเดือนตุลาคมจะเป็ น
ช่วงเทศกาลออกพรรษา และช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี จะมีเทศกาลงานนมัสการพระธาตุหลวง
เวียงจันทน์ประจําปี (ดูเอเชียดอทคอม, 2556) ในช่วงนี้จึงถือว่าเป็ นฤดูการท่องเที่ยวที่สาํ คัญของ
นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว โรงแรมในพื้นที่ถือว่ามีความพร้อม
ทั้งในด้านสถานที่ และบุคลากรในการต้อนรับนักท่องเที่ยว
ข้อสังเกตอีกประการของผูว้ จิ ยั พบว่าแบบสอบถามของผูว้ ิจยั เป็ นแบบสอบถามใน
ลักษณะของการประเมินศักยภาพของตนเอง ซึ่งเก็บพนักงานในตําแหน่งพนักงานต้อนรับส่ วนหน้า
โดยตรง จากการสังเกตของผูว้ ิจยั พบว่า พนักงานที่ทาํ การเก็บข้อมูลในโรงแรมหลาย ๆ แห่ง มักจะ
ตอบแบบสอบถามในลักษณะกลาง ๆ โดยเฉพาะการเก็บข้อมูลพนักงานต้อนรับโรงแรมในพัทยา
ข้อมูลบางส่ วนที่พนักงานไม่เชี่ยวชาญมักจะประเมินให้คะแนนตนเองในระดับ 3 ที่เป็ น
ความสามารถในระดับปานกลาง
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ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
ผูว้ ิจยั คาดหวังว่าผลการวิจยั ในครั้งนี้จะสามารถสื่ อถึงสมรรถนะในการทํางานของ
พนักงานโรงแรมระดับ 3 ดาว ทั้งในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขยกระดับสมรรถนะในการทํางาน
ของพนักงานต้อนรับในธุรกิจโรงแรมให้สูงขึ้น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าแม้
ผลการวิจยั ของพนักงานต้อนรับของทั้งนครหลวงเวียงจันทน์และเมืองพัทยาจะออกมาอยูใ่ น
ระดับสู งแต่กม็ ีหวั ข้อที่ควรปรับปรุ งเพื่อยกระดับสมรรถนะในการให้บริ การนักท่องเที่ยวที่มาใช้
บริ การเพื่อให้เกิดความประทับใจ ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจโรงแรมดังนี้
พนักงานต้อนรับในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มีสมรรถนะที่ควรปรับปรุ งด้านต่าง ๆ ดังนี้
ด้านสมรรถนะหลัก
1. การรักษาและคงความรู ้ในอุตสาหกรรมบริ การ เช่นมารยาทในการต้อนรับ พูดคุยและ
ให้บริ การกับลูกค้าที่เข้าพัก
2. ปฏิบตั ิตามระเบียบปฏิบตั ิดา้ นสุ ขลักษณะในสถานที่ทาํ งาน เช่นการรักษาความ
สะอาด ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยภายในโรงแรม
3. ดําเนินการตามสุ ขอนามัยในที่ทาํ งานและระเบียบความปลอดภัย เช่นการรักษาความ
ปลอดภัยภายในโรงแรม การมีมาตรการรองรับต่อการเกิดเหตุฉุกเฉิน หรื อในสถานการณ์ที่ไม่
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้า
ด้านสมรรถนะทัว่ ไป
1. พัฒนาความรู ้และสามารถปฏิบตั ิงานด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2. ความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโรงแรม
หรื อลูกค้า
3. ความสามารถในการปฏิบตั ิงานธุรการทัว่ ไป
4. การพัฒนาและแสวงหาความรู ้ให้ทนั สมัยกับการเปลี่ยนแปลง เช่นสถานที่ท่องเที่ยว
งานเทศกาลต่าง ๆ และสามารถให้ขอ้ มูลกับลูกค้าที่เข้าพักได้
5. ส่ งเสริ มการบริ การสิ นค้าและการต้อนรับ
ด้านสมรรถนะตามหน้าที่
1. การดําเนินธุรกรรมสําหรับการซื้อสิ นค้าและบริ การที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
2. การดําเนินการธุรกรรมทางการเงินสําหรับรายการบริ การต่าง ๆ
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3. รับและดําเนินการตามขั้นตอนการจองห้องพักของลูกค้า ต้องอํานวยความสะดวกให้
ลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย และไม่เกิดความยุง่ ยากในการจอง - เข้าพัก
4. การจัดเก็บและรักษาข้อมูลทางการเงินของลูกค้า ควรมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดี
และเป็ นความลับ
พนักงานต้อนรับในเมืองพัมยา จังหวัดชลบุรี มีสมรรถนะที่ควรปรับปรุ งด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านสมรรถนะหลัก
1. การรักษาและคงความรู ้ในอุตสาหกรรมบริ การ เช่นมารยาทในการต้อนรับ พูดคุยและ
ให้บริ การกับลูกค้าที่เข้าพัก
2. ปฏิบตั ิตามระเบียบปฏิบตั ิดา้ นสุ ขลักษณะในสถานที่ทาํ งาน เช่นการรักษาความ
สะอาด ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยภายในโรงแรม
3. ดําเนินการตามสุ ขอนามัยในที่ทาํ งานและระเบียบความปลอดภัย เช่นการรักษาความ
ปลอดภัยภายในโรงแรม การมีมาตรการรองรับต่อการเกิดเหตุฉุกเฉิ น หรื อในสถานการณ์ที่ไม่
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้า
ด้านสมรรถนะทัว่ ไป
1. พัฒนาและแสวงหาความรู ้ให้ทนั สมัยกับการเปลี่ยนแปลง เช่นสถานที่ท่องเที่ยว
งานเทศกาลต่าง ๆ และสามารถให้ขอ้ มูลกับลูกค้าที่เข้าพักได้
2. พัฒนาความสามารถในการใช้เครื่ องมือทางธุรกิจและเทคโนโลยีทวั่ ไป
3. พัฒนาความรู ้และสามารถปฏิบตั ิงานด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
4. พัฒนาการสื่ อสารภาษาอังกฤษในระดับปฏิบตั ิการพื้นฐาน และความสามารถในการ
สื่ อสารเป็ นภาษาอังกฤษกับลูกค้าชาวต่างชาติ
5. ความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโรงแรม
หรื อลูกค้า
ด้านสมรรถนะตามหน้าที่
1. การดําเนินธุรกรรมทางการเงินสําหรับรายการบริ การต่างๆ
2. จัดเตรี ยมเอกสารหลักฐานทางการเงินประจําวัน และจัดทําสรุ ปเป็ นรายวันให้กบั ฝ่ าย
การเงิน หรื อเป็ นข้อมูลให้กบั ลูกค้า
3. การดําเนินธุรกรรมสําหรับการซื้อสิ นค้าและบริ การที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
4. การจัดเก็บและรักษาข้อมูลทางการเงินของลูกค้า ควรมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดี
และเป็ นความลับ
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ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. การวิจยั ในครั้งนี้มีกลุ่มเป้ าหมายเป็ นพนักงานต้อนรับส่ วนหน้าโรงแรมในนครหลวง
เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และพนักงานต้อนรับโรงแรมในเมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรี ดังนั้นควรศึกษาเพิ่มเติมในแง่มุมของผูร้ ับบริ การที่มีต่อพนักงานต้อนรับของโรงแรม
2. ในการวิจยั ครั้งนี้ผทู ้ าํ การวิจยั ได้ทาํ การเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ น
ตําแหน่งพนักงานต้อนรับส่ วนหน้าของโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ดังนั้นควรศึกษาสมรรถนะกลุ่มพนักงานที่
ปฏิบตั ิงานในส่ วนอื่น ๆ ของโรงแรมเพิ่มเติม
3. ในการวิจยั ครั้งนี้ผทู ้ าํ การวิจยั ได้ทาํ การเก็บกลุ่มตัวอย่างที่อยูใ่ นนครหลวงเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี ดังนั้นในการศึกษาครั้ง
ต่อไปอาจศึกษาข้อมูลจากประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนเพิ่มเติม หรื อศึกษาในจังหวัดท่องเที่ยวอื่น ๆ
ภายในประเทศ

