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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาสมรรถนะการทาํงานของพนกังานโรงแรม 
ในนครหลวงเวียงจนัทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี
และเพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการทาํงานของพนกังานโรงแรมในนครหลวงเวียงจนัทน์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กบัพนกังานโรงแรมในเมืองพทัยาจงัหวดัชลบุรี โดย
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ยคาํถาม 2ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป
ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่  เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ส่วนท่ี 2ระดบัสมรรถนะในการทาํงานตาํแหน่งพนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ แผนกส่วนหนา้และ
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 กลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานท่ีอยูใ่นตาํแหน่งพนกังานตอ้นรับส่วนหนา้โรงแรมระดบั        
3 ดาว ในนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และพนกังานตอ้นรับส่วน
หนา้โรงแรมระดบั 3 ดาว ในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีใชว้ิธีการเลือกตวัอยา่งแบบสะดวก 
(Convenience Sampling)โดยเกบ็แบบสอบถามจากพนกังานตอ้นรับของโรงแรมระดบั 3 ดาว    
โดยแบ่งเป็น 200 ชุดเกบ็พนกังานตอ้นรับโรงแรมระดบั 3 ดาวในนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และอีก 200 ชุดเกบ็พนกังานตอ้นรับโรงแรมระดบั 3 ดาวในเมือง
พทัยา จงัหวดัชลบุรี 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS for Window ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลและนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปตารางและสรุปความ   
 

สรุปผลการวจิยั  
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของพนกังานตอ้นรับโรงแรมระดบั 3 ดาวในนครหลวงเวยีงจนัทน์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 1.  การวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 ผูต้อบแบบสอบในนครหลวงเวียงจนัทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.50 มีอายรุะหวา่ง 21-25 ปี ร้อยละ 47.00 มีการศึกษาอยูใ่นระดบั
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 63.50 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 53.50 มีรายไดต่้อเดือนตํ่ากวา่
เท่ากบั 5000 บาท ร้อยละ 68.50 และมีประสบการณ์ในการทาํงานระหวา่ง 1-5 ปี ร้อยละ 60.50 
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 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสมรรถนะในการทาํงาน 
 จากการศึกษา พบวา่ ระดบัสมรรถนะในการทาํงานตาํแหน่งพนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ 
ของโรงแรมระดบั 3 ดาวในนครหลวงเวียงจนัทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในดา้น
สมรรถนะหลกัมีสมรรถนะอยูใ่นระดบัสูง ( X =4.80) โดยการทาํงานร่วมกบัผูร่้วมงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพมีระดบัสมรรถนะสูงท่ีสุด โดยมีสมรรถนะอยูใ่นระดบัสูง ( X =4.20) รองลงมาคือ 
การบริการลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะอยูใ่นระดบัสูง ( X =3.97) ระดบัสมรรถนะ 
ในการทาํงานตาํแหน่งพนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ ของโรงแรมระดบั 3 ดาวในนครหลวงเวียงจนัทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในดา้นสมรรถนะทัว่ไปมีสมรรถนะอยูใ่นระดบัสูง 
( X =3.96) โดยการส่ือสารภาษาองักฤษไดใ้นระดบัปฏิบติัการพื้นฐานและส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ
กบัลูกคา้ชาวต่างชาติ มีระดบัสมรรถนะสูงท่ีสุด โดยมีสมรรถนะอยูใ่นระดบัสูง ( X =4.02) 
รองลงมาคือ ส่ือสารทางโทรศพัทไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะอยูใ่นระดบัสูง ( X =4.01) 
ส่วนระดบัสมรรถนะในการทาํงานตาํแหน่งพนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ ของโรงแรมระดบั 3 ดาว 
ในนครหลวงเวียงจนัทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในดา้นสมรรถนะตามหนา้ท่ีมี
สมรรถนะอยูใ่นระดบัสูง ( X =4.06) โดยการใหบ้ริการดา้นขอ้มูลท่ีพกัมีระดบัสมรรถนะสูงท่ีสุด 
โดยมีสมรรถนะอยูใ่นระดบัสูง ( X =3.94) รองลงมาคือการจดัเตรียมหลกัฐาน เอกสารทางการเงิน
ประจาํวนั มีสมรรถนะอยูใ่นระดบัสูง ( X =3.93) 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลทัว่ไปของพนกังานตอ้นรับโรงแรมระดบั 3 ดาวในเมืองพทัยา จงัหวดั
ชลบุรี 
 1.  การวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 ผูต้อบแบบสอบในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.00 มีอายุ
ระหวา่ง 21 - 25 ปี ร้อยละ 27.00 มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 50.50  
มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 50.00 มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 10001 - 15000บาท ร้อยละ 51.00 
และมีประสบการณ์ในการทาํงานระหวา่ง 1-5 ปี ร้อยละ 58.50 
 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสมรรถนะในการทาํงาน 
 จากการศึกษา พบวา่ ระดบัสมรรถนะในการทาํงานตาํแหน่งพนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ 
ของโรงแรมระดบั 3 ดาวในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ในดา้นสมรรถนะหลกัมีสมรรถนะอยูใ่น
ระดบัสูง ( X =3.83) โดยการทาํงานในสภาพสงัคมท่ีหลากหลายไดมี้ระดบัสมรรถนะสูงท่ีสุด  
โดยมีสมรรถนะอยูใ่นระดบัสูง ( X =3.95) รองลงมาคือการทาํงานร่วมกบัผูร่้วมงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ มีสมรรถนะอยูใ่นระดบัสูง ( X =3.80) ระดบัสมรรถนะในการทาํงานตาํแหน่ง
พนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ ของโรงแรมระดบั 3 ดาวในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีในดา้นสมรรถนะ
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ทัว่ไปมีสมรรถนะอยูใ่นระดบัสูง ( X =3.80) โดยการส่งเสริมการบริการ สินคา้และการตอ้นรับ      
มีระดบัสมรรถนะสูงท่ีสุด โดยมีสมรรถนะอยูใ่นระดบัสูง ( X =4.03) รองลงมาคือเขา้ใชแ้ละสืบคน้
ขอ้มูลผา่นคอมพิวเตอร์มีสมรรถนะอยูใ่นระดบัสูง ( X =3.87) ส่วนระดบัสมรรถนะในการทาํงาน
ตาํแหน่งพนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ ของโรงแรมระดบั 3 ดาวในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีในดา้น
สมรรถนะตามหนา้ท่ีมีสมรรถนะอยูใ่นระดบัสูง ( X =3.71) โดยรักษาจดัเกบ็เอกสารและระบบ
สืบคน้ขอ้มูลมีระดบัสมรรถนะสูงท่ีสุด โดยมีสมรรถนะอยูใ่นระดบัสูง ( X =3.84) รองลงมาคือการ
รับและดาํเนินการตามขั้นตอนการจองหอ้งพกัมีสมรรถนะอยูใ่นระดบัสูง ( X =3.76) 
 ส่วนท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 เปรียบเทียบสมรรถนะการทาํงานพนกังานโรงแรมในนครหลวงเวยีงจนัทน์สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั 
  จาํแนกตามเพศ พบวา่ 
  1.1.1  พนกังานโรงแรมในนครหลวงเวียงจนัทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวเพศชายและหญิงมีสมรรถนะในการทาํงานดา้นสมรรถนะหลกัไม่แตกต่างกนั 
  1.1.2  พนกังานโรงแรมในนครหลวงเวียงจนัทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวเพศชายและหญิงมีสมรรถนะในการทาํงานดา้นสมรรถนะทัว่ไปไม่แตกต่างกนั 
  1.1.3  พนกังานโรงแรมในนครหลวงเวียงจนัทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวเพศชายและหญิงมีสมรรถนะในการทาํงานดา้นสมรรถนะตามหนา้ท่ีไม่แตกต่างกนั 
  จาํแนกตามอาย ุพบวา่ 
  1.2.1  พนกังานโรงแรมในนครหลวงเวียงจนัทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวท่ีมีระดบัอายท่ีุแตกต่างกนัมีสมรรถนะในการทาํงานดา้นสมรรถนะหลกัไม่แตกต่างกนั 
  1.2.2  พนกังานโรงแรมในนครหลวงเวียงจนัทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวท่ีมีระดบัอายท่ีุแตกต่างกนัมีสมรรถนะในการทาํงานดา้นสมรรถนะทัว่ไปแตกต่างกนั ดงัน้ี 
  พนกังานท่ีมีระดบัอายตุ ํ่ากวา่และเท่ากบั 20 ปีมีสมรรถนะในการทาํงานดา้น
สมรรถนะทัว่ไปตํ่ากวา่ พนกังานท่ีมีระดบัอาย ุ21 - 25 ปี 
  พนกังานท่ีมีระดบัอายตุ ํ่ากวา่และเท่ากบั 20 ปีมีสมรรถนะในการทาํงานดา้น
สมรรถนะทัว่ไปตํ่ากวา่ พนกังานท่ีมีระดบัอาย ุ26 - 30 ปี 
  พนกังานท่ีมีระดบัอาย ุ21 - 25 ปี มีสมรรถนะในการทาํงานดา้นสมรรถนะทัว่ไปสูง
กวา่ พนกังานท่ีมีระดบัอายมุากกวา่ 35 ปี 
  1.2.3  พนกังานโรงแรมในนครหลวงเวียงจนัทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวท่ีมีระดบัอายท่ีุแตกต่างกนัมีสมรรถนะในการทาํงานดา้นสมรรถนะตามหนา้ท่ีไม่แตกต่างกนั 
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  จาํแนกตามสถานภาพ พบวา่ 
  1.3.1  พนกังานโรงแรมในนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัมีสมรรถนะในการทาํงานดา้นสมรรถนะหลกัไม่แตกต่างกนั 
  1.3.2  พนกังานโรงแรมในนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัมีสมรรถนะในการทาํงานดา้นสมรรถนะทัว่ไปไม่แตกต่างกนั 
  1.3.3  พนกังานโรงแรมในนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัมีสมรรถนะในการทาํงานดา้นสมรรถนะตามหนา้ท่ีไม่แตกต่างกนั 
  จาํแนกตามการศึกษา พบวา่ 
  1.4.1  พนกังานโรงแรมในนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีสมรรถนะในการทาํงานดา้นสมรรถนะหลกัไม่แตกต่างกนั 
  1.4.2  พนกังานโรงแรมในนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีสมรรถนะในการทาํงานดา้นสมรรถนะทัว่ไปแตกต่างกนัดงัน้ี 
     พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีสมรรถนะในการทาํงาน
ดา้นสมรรถนะทัว่ไปตํ่ากวา่ พนกังานท่ีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
  1.4.3  พนกังานโรงแรมในนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีสมรรถนะในการทาํงานดา้นสมรรถนะตามหนา้ท่ีไม่แตกต่าง
กนั 
  จาํแนกตามรายได ้พบวา่ 
  1.5.1  พนกังานโรงแรมในนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวท่ีมีระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีสมรรถนะในการทาํงานดา้นสมรรถนะหลกัไม่แตกต่างกนั 
  1.5.2  พนกังานโรงแรมในนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวท่ีมีระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีสมรรถนะในการทาํงานดา้นสมรรถนะทัว่ไปไม่แตกต่างกนั 
  1.5.3  พนกังานโรงแรมในนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวท่ีมีระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีสมรรถนะในการทาํงานดา้นสมรรถนะตามหนา้ท่ีไม่แตกต่างกนั 
  จาํแนกประสบการณ์ทาํงาน พบวา่ 
  1.6.1  พนกังานโรงแรมในนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวท่ีมีระดบัประสบการณ์ทาํงานท่ีแตกต่างกนัมีสมรรถนะในการทาํงานดา้นสมรรถนะหลกัไม่
แตกต่างกนั 
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  1.6.2  พนกังานโรงแรมในนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวท่ีมีระดบัประสบการณ์ทาํงานท่ีแตกต่างกนัมีสมรรถนะในการทาํงานดา้นสมรรถนะทัว่ไปไม่
แตกต่างกนั 
  1.6.3  พนกังานโรงแรมในนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวท่ีมีระดบัประสบการณ์ทาํงานท่ีแตกต่างกนัมีสมรรถนะในการทาํงานดา้นสมรรถนะตามหนา้ท่ี
ไม่แตกต่างกนั 
 การเปรียบเทียบสมรรถนะในการทาํงานตาํแหน่งพนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ แผนกส่วน
หนา้ของโรงแรมระดบั 3 ดาวในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี 
  จาํแนกตามเพศ พบวา่ 
  2.1.1  พนกังานโรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีเพศชายและหญิงมีสมรรถนะใน
การทาํงานดา้นสมรรถนะหลกัไม่แตกต่างกนั 
  2.1.2  พนกังานโรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีเพศชายและหญิงมีสมรรถนะใน
การทาํงานดา้นสมรรถนะทัว่ไปไม่แตกต่างกนั 
  2.1.3  พนกังานโรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีเพศชายและหญิงมีสมรรถนะใน
การทาํงานดา้นสมรรถนะตามหนา้ท่ีไม่แตกต่างกนั 
  จาํแนกตามอาย ุพบวา่ 
  2.2.1  พนกังานโรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีท่ีมีระดบัอายท่ีุแตกต่างกนั 
มีสมรรถนะในการทาํงานดา้นสมรรถนะหลกัไม่แตกต่างกนั 
  2.2.2  พนกังานโรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีท่ีมีระดบัอายท่ีุแตกต่างกนั 
มีสมรรถนะในการทาํงานดา้นสมรรถนะทัว่ไปไม่แตกต่างกนั 
  2.2.3  พนกังานโรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีท่ีมีระดบัอายท่ีุแตกต่างกนั 
มีสมรรถนะในการทาํงานดา้นสมรรถนะตามหนา้ท่ีไม่แตกต่างกนั 
  จาํแนกตามสถานภาพ พบวา่ 
  2.3.1  พนกังานโรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั 
มีสมรรถนะในการทาํงานดา้นสมรรถนะหลกัไม่แตกต่างกนั 
  2.3.2  พนกังานโรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั 
มีสมรรถนะในการทาํงานดา้นสมรรถนะทัว่ไปไม่แตกต่างกนั 
  2.3.3  พนกังานโรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั 
มีสมรรถนะในการทาํงานดา้นสมรรถนะตามหนา้ท่ีไม่แตกต่างกนั 
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  จาํแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ 
  2.4.1  พนกังานโรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมี
สมรรถนะในการทาํงานดา้นสมรรถนะหลกัไม่แตกต่างกนั 
  2.4.2  พนกังานโรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมี
สมรรถนะในการทาํงานดา้นสมรรถนะหลกัไม่แตกต่างกนั 
  2.4.3  พนกังานโรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีท่ีมีระดบัอายท่ีุแตกต่างกนั 
มีสมรรถนะในการทาํงานดา้นสมรรถนะตามหนา้ท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี 
  พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้มีสมรรถนะในการทาํงานดา้น
สมรรถนะตามหนา้ท่ีตํ่ากวา่ พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
  พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมีสมรรถนะในการทาํงานดา้น
สมรรถนะตามหนา้ท่ีตํ่ากวา่ พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
  จาํแนกตามรายได ้พบวา่ 
  2.5.1  พนกังานโรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีท่ีมีระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนั 
มีสมรรถนะในการทาํงานดา้นสมรรถนะหลกัไม่แตกต่างกนั 
  2.5.2  พนกังานโรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีท่ีมีระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนั 
มีสมรรถนะในการทาํงานดา้นสมรรถนะทัว่ไปไม่แตกต่างกนั 
  2.5.3  พนกังานโรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีท่ีมีระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนั 
มีสมรรถนะในการทาํงานดา้นสมรรถนะตามหนา้ท่ีไม่แตกต่างกนั 
  จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน พบวา่ 
  2.6.1  พนกังานโรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีท่ีมีระดบัประสบการณ์ทาํงาน 
ท่ีแตกต่างกนัมีสมรรถนะในการทาํงานดา้นสมรรถนะหลกัไม่แตกต่างกนั 
  2.6.2  พนกังานโรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีท่ีมีระดบัประสบการณ์ทาํงาน 
ท่ีแตกต่างกนัมีสมรรถนะในการทาํงานดา้นสมรรถนะทัว่ไปไม่แตกต่างกนั 
  2.6.3  พนกังานโรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีท่ีมีระดบัประสบการณ์ทาํงาน 
ท่ีแตกต่างกนัมีสมรรถนะในการทาํงานดา้นสมรรถนะตามหนา้ท่ีไม่แตกต่างกนั 
 เปรียบเทียบสมรรถนะในการทาํงานของพนกังานตอ้นรับโรงแรมระดบั 3 ดาวในนคร
หลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี 
  3.1  สมรรถนะการทาํงานของพนกังานโรงแรมในนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว กบัพนกังานโรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ในดา้นสมรรถนะ
หลกัมีความแตกต่างกนั โดยพนกังานโรงแรมในนครหลวงเวยีงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
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ประชาชนลาวมีสมรรถนะการทาํงานในดา้นสมรรถนะหลกัสูงกวา่พนกังานโรงแรมในเมืองพทัยา 
จงัหวดัชลบุรี 
  3.2  สมรรถนะการทาํงานของพนกังานโรงแรมในนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว กบัพนกังานโรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ในดา้นสมรรถนะ
ทัว่ไปมีความแตกต่างกนั โดยพนกังานโรงแรมในนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มีสมรรถนะการทาํงานในดา้นสมรรถนะทัว่ไปสูงกวา่พนกังานโรงแรมในเมือง
พทัยา จงัหวดัชลบุรี 
  3.3  สมรรถนะการทาํงานของพนกังานโรงแรมในนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว กบัพนกังานโรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ในดา้นสมรรถนะ
ทัว่ไปมีความแตกต่างกนั โดยพนกังานโรงแรมในนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มีสมรรถนะการทาํงานในดา้นสมรรถนะทัว่ไปสูงกวา่พนกังานโรงแรมในเมือง
พทัยา จงัหวดัชลบุรี 
  ผลการวิจยัพบวา่ สมรรถนะการทาํงานของพนกังานโรงแรมในนครหลวงเวยีงจนัทน์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว และสมรรถนะการทาํงานของพนกังานโรงแรมในเมือง
พทัยา จงัหวดัชลบุรีอยูใ่นระดบัสูง โดยท่ีพนกังานโรงแรมในนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสมรรถนะการทาํงานทั้งในดา้นสมรรถนะหลกั สมรรถนะทัว่ไป 
และสมรรถนะตามหนา้ท่ีสูงกวา่พนกังานโรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี 
 

อภปิรายผลการวจิยั 
 จากการศึกษาเร่ืองสมรรถนะการทาํงานของพนกังานโรงแรมในนครหลวงเวยีงจนัทน์  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปรียบเทียบกบัเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี และวตัถุประสงค์
ของการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัขอสรุปดงัน้ี 
 1.  ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานในนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวผูว้ิจยัพบวา่ 
 เพศ พนกังานทั้งชายและหญิงของโรงแรมในนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวมีสมรรถนะในการทาํงานดา้นสมรรถนะหลกั สมรรถนะทัว่ไป และ
สมรรถนะตามหนา้ท่ีไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั พชัรินทร์ กีรติวินิจกลุ (2553) ศึกษาความ
ตอ้งการการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรธุรกิจโรงแรม ในมหาวิทยาลยัราชภฎั เขตกรุงเทพมหานคร 
ศึกษาเปรียบเทียบความตอ้งการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรธุรกิจโรงแรม พบวา่ เพศ ไม่มีผลต่อ
สมรรถนะการปฏิบติังานของพนกังาน 
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 อาย ุพนกังานโรงแรมท่ีมีระดบัอายแุตกต่างกนัในนครหลวงเวยีงจนัทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวมีสมรรถนะในการทาํงานดา้นสมรรถนะหลกั และสมรรถนะตาม
หนา้ท่ีไม่แตกต่างกนั แต่มีสมรรถนะการการทาํงานดา้นสมรรถนะรองแตกต่างกนัโดยท่ีพนกังาน  
ท่ีมีระดบัอายตุ ํ่ากวา่และเท่ากบั 20 ปีมีสมรรถนะในการทาํงานดา้นสมรรถนะทัว่ไปตํ่ากวา่ 
พนกังานท่ีมีระดบัอาย ุ21 - 25 ปี พนกังานท่ีมีระดบัอาย ุ26 - 30 ปี และพนกังานท่ีมีระดบัอายุ
มากกวา่ 35 ปี อาจเน่ืองมาจากพนกังานท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่และเท่ากบั 20 ยงัไม่มีความชาํนาญและทกัษะ
ในการใหบ้ริการซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของพชัรินทร์ กีรติวินิจกลุ (2553) ท่ีศึกษาความตอ้งการการ
พฒันาศกัยภาพของบุคลากรธุรกิจโรงแรม ในมหาวิทยาลยัราชภฎั เขตกรุงเทพมหานคร ศึกษา
เปรียบเทียบความตอ้งการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรธุรกิจโรงแรม พบวา่ อาย ุไม่มีผลต่อ
สมรรถนะการปฏิบติังานของพนกังาน 
 สถานภาพ พนกังานโรงแรมในนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัมีสมรรถนะในการทาํงานดา้นสมรรถนะหลกั สมรรถนะ
ทัว่ไป และสมรรถนะตามหนา้ท่ีไม่แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชัรินทร์ กีรติวินิจกลุ 
(2553) ท่ีศึกษาความตอ้งการการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรธุรกิจโรงแรม ในมหาวิทยาลยัราชภฎั
เขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาเปรียบเทียบความตอ้งการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรธุรกิจโรงแรม 
พบวา่ สถานภาพไม่มีผลต่อสมรรถนะการปฎิบติังานของพนกังาน 
 ระดบัการศึกษา พนกังานโรงแรมในนครหลวงเวยีงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีสมรรถนะในการทาํงานดา้นสมรรถนะหลกั และ
สมรรถนะตามหนา้ท่ีไม่แตกต่างกนั แต่มีสมรรถนะในการทาํงานดา้นสมรรถนะทัว่ไปแตกต่างกนั
โดยพนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีสมรรถนะในการทาํงานดา้นสมรรถนะ
ทัว่ไปตํ่ากวา่ พนกังานท่ีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ    
พชัรินทร์ กีรติวินิจกลุ (2553) ท่ีศึกษาความตอ้งการการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรธุรกิจโรงแรม 
ในมหาวิทยาลยัราชภฎั เขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาเปรียบเทียบความตอ้งการพฒันาศกัยภาพของ
บุคลากรธุรกิจโรงแรม พบวา่บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีสมรรถนะการทาํงานและ
ความตอ้งการการพฒันาศกัยภาพแตกต่างกนั 
 รายได ้พนกังานโรงแรมในนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวท่ีมีระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีสมรรถนะในการทาํงานทั้งในดา้นสมรรถนะหลกั สมรรถนะ
ทัว่ไป และสมรรถนะตามหนา้ท่ีไม่แตกต่างกนั ขดัแยง้กบังานวิจยัของ รภสัสา ปานชู (2553)         
ท่ีศึกษาการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจโรงแรมกรณีศึกษาโรงแรมมาร์ริไทมป์าร์คแอนดส์ปา    
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รีสอร์ท จงัหวดักระบ่ีพบวา่พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยแ์ตกต่างกนั 
 ประสบการณ์ทาํงาน พนกังานโรงแรมในนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวท่ีมีระดบัประสบการณ์ทาํงานท่ีแตกต่างกนัมีสมรรถนะในการทาํงาน
ดา้นสมรรถนะหลกั สมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะตามหนา้ท่ีไม่แตกต่างกนั ขดัแยง้กบังานวิจยั
ของรภสัสา ปานชู (2553) ท่ีศึกษาการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจโรงแรมกรณีศึกษาโรงแรม
มาร์ริไทมป์าร์คแอนดส์ปา รีสอร์ท จงัหวดักระบ่ีพบวา่พนกังานท่ีมี ประสบการณ์การทาํงานต่างกนั
มีความคิดเห็นต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ตกต่างกนั 
 2.  สมรรถนะการทาํงานของพนกังานโรงแรมในนครหลวงเวยีงจนัทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวผูว้ิจยัพบวา่ 
 สมรรถนะการทาํงานของพนกังานโรงแรมในนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว อยูใ่นระดบัสูงทั้งดา้นสมรรถนะหลกั สมรรถนะรอง และสมรรถนะ
ทัว่ไป สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กชพร ศิริผอ่ง (2552) ศึกษาเร่ืองระดบัความสาํคญัในคุณภาพการ
บริการของโรงแรมเอม็.อาร์. พาเลซ จงัหวดัลาํปาง พบวา่ คุณภาพการบริการ การใหบ้ริการดา้นการ
ติดต่อส่ือสาร คุณภาพการตอบสนองลูกคา้มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
 3.  ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานโรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีผูว้ิจยัพบวา่ 
 เพศ พนกังานทั้งชายและหญิงของโรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีมีสมรรถนะใน
การทาํงานดา้นสมรรถนะหลกั สมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะตามหนา้ท่ีไม่แตกต่างกนั 
สอดคลอ้งกบั พชัรินทร์ กีรติวินิจกลุ (2553) ศึกษาความตอ้งการการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร
ธุรกิจโรงแรม ในมหาวิทยาลยัราชภฎั เขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาเปรียบเทียบความตอ้งการพฒันา
ศกัยภาพของบุคลากรธุรกิจโรงแรม พบวา่ เพศ ไม่มีผลต่อสมรรถนะการปฏิบติังานของพนกังาน 
 อาย ุพนกังานโรงแรมท่ีมีระดบัอายแุตกต่างกนัในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีมีสมรรถนะ
ในการทาํงานดา้นสมรรถนะหลกั สมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะตามหนา้ท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพชัรินทร์ กีรติวนิิจกลุ (2553) ท่ีศึกษาความตอ้งการการพฒันาศกัยภาพ
ของบุคลากรธุรกิจโรงแรม ในมหาวิทยาลยัราชภฎั เขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาเปรียบเทียบความ
ตอ้งการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรธุรกิจโรงแรม พบวา่ อาย ุไม่มีผลต่อสมรรถนะการปฏิบติังาน
ของพนกังาน 
 สถานภาพ พนกังานโรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีเพศชายและหญิงมีสมรรถนะใน
การทาํงานดา้นสมรรถนะหลกั สมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะตามหนา้ท่ีไม่แตกต่างกนัสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ พชัรินทร์ กีรติวินิจกลุ (2553) ท่ีศึกษาความตอ้งการการพฒันาศกัยภาพของ
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บุคลากรธุรกิจโรงแรม ในมหาวิทยาลยัราชภฎัเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาเปรียบเทียบความตอ้งการ
พฒันาศกัยภาพของบุคลากรธุรกิจโรงแรม พบวา่ สถานภาพไม่มีผลต่อสมรรถนะการปฎิบติังาน
ของพนกังาน 
 ระดบัการศึกษา พนกังานโรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีท่ีมีระดบัการศึกษาท่ี
แตกต่างกนัมีสมรรถนะในการทาํงานดา้นสมรรถนะหลกั และสมรรถนะทัว่ไปไม่แตกต่างกนั     
แต่พนกังานโรงแรมในเมืองพทัยาจงัหวดัชลบุรีท่ีมีระดบัอายท่ีุแตกต่างกนัมีสมรรถนะในการ
ทาํงานดา้นสมรรถนะตามหนา้ท่ีแตกต่างกนัโดยท่ีพนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้
มีสมรรถนะในการทาํงานดา้นสมรรถนะตามหนา้ท่ีตํ่ากวา่ พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าและระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพชัรินทร์  
กีรติวินิจกลุ (2553) ท่ีศึกษาความตอ้งการการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรธุรกิจโรงแรม  
ในมหาวิทยาลยัราชภฎั เขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาเปรียบเทียบความตอ้งการพฒันาศกัยภาพ 
ของบุคลากรธุรกิจโรงแรม พบวา่บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีสมรรถนะการทาํงาน
และความตอ้งการการพฒันาศกัยภาพแตกต่างกนั 
 รายได ้พนกังานโรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีท่ีมีระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนัมี
สมรรถนะในการทาํงานดา้นสมรรถนะหลกั สมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะตามหนา้ท่ีไม่แตกต่าง
กนัขดัแยง้กบังานวิจยัของ รภสัสา ปานชู (2553) ท่ีศึกษาการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจ
โรงแรมกรณีศึกษาโรงแรมมาร์ริไทมป์าร์คแอนดส์ปา รีสอร์ท จงัหวดักระบ่ีพบวา่พนกังานท่ีมี
รายไดต่้อเดือนต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ตกต่างกนั 
 ประสบการณ์ทาํงาน พนกังานโรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีท่ีมีระดบั
ประสบการณ์ทาํงานท่ีแตกต่างกนัมีสมรรถนะในการทาํงานดา้นสมรรถนะหลกัสมรรถนะทัว่ไป 
และสมรรถนะตามหนา้ท่ีไม่แตกต่างกนัขดัแยง้กบังานวิจยัของ รภสัสา ปานชู (2553) ท่ีศึกษาการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจโรงแรมกรณีศึกษาโรงแรมมาร์ริไทมป์าร์คแอนดส์ปา รีสอร์ท 
จงัหวดักระบ่ีพบวา่พนกังานท่ีมี ประสบการณ์การทาํงานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยแ์ตกต่างกนั 
 4.  สมรรถนะการทาํงานของพนกังานโรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีผูว้ิจยัพบวา่ 
 สมรรถนะการทาํงานของพนกังานโรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี อยูใ่นระดบัสูง
ทั้งดา้นสมรรถนะหลกั สมรรถนะรอง และสมรรถนะทัว่ไป สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กชพร ศิริ
ผอ่ง (2552) ศึกษาเร่ืองระดบัความสาํคญัในคุณภาพการบริการของโรงแรมเอม็.อาร์. พาเลซ จงัหวดั
ลาํปาง พบวา่ คุณภาพการบริการ การใหบ้ริการดา้นการติดต่อส่ือสาร คุณภาพการตอบสนองลูกคา้
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
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 5.  เปรียบเทียบสมรรถนะการทาํงานของพนกังานโรงแรมในนครหลวงเวยีงจนัทน์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กบัพนกังานโรงแรมในเมืองพทัยาจงัหวดัชลบุรีผูว้ิจยั
พบวา่ 
 สมรรถนะการทาํงานของทั้ง 2 กลุ่มมีความแตกต่างกนัทั้งในดา้นสมรรถนะหลกั 
สมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะตามหนา้ท่ี โดยพนกังานโรงแรมในนครหลวงเวียงจนัทน์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีสมรรถนะการทาํงานทั้งดา้นสมรรถนะหลกั สมรรถนะ
ทัว่ไป และสมรรถนะตามหนา้ท่ีสูงกวา่พนกังานโรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี 
 จากขอ้สงัเกตของผูว้ิจยัพบวา่ ในช่วงระหวา่งการเกบ็ขอ้มูลตรงกบัช่วงท่ีนครหลวง
เวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กาํลงัเตรียมความพร้อมสาํหรับรองรับการ
ประชุมระหวา่งภูมิภาคเอเชียกบัยโุรป หรืออาเซม (Asia-Europe Meeting: ASEM) คร้ังท่ี 9 ท่ีกาํลงั
จะมีข้ึนในวนัท่ี 5 - 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เป็นการประชุมท่ีทางการลาวใหค้วามสาํคญัอยา่งยิง่ 
ถึงขนาดท่ีมีการจดัสร้างดอนจนัวิลลาข้ึนใหม่เพื่อใชเ้ป็นท่ีพกัรับรองผูน้าํของสมาชิกอาเซมทั้ง 51 
รายท่ีจะเดินทางมาร่วมประชุมคร้ังสาํคญัน้ี (วรรัตน์ ตานิกจิู, 2555) ทางสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวใหค้วามสาํคญักบัการประชุมดงักล่าวเป็นอยา่งมาก มีการปรับปรุงโรงแรมดอนจนั 
พาเลซ (Don Chan Palace) ซ่ึงเป็นโรงแรมระดบั 5 ดาวเพียงแห่งเดียวในนครหลวงเวียงจนัทน ์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพือ่รองรับผูน้าํการประชุมดงักล่าว จากการสอบถาม
ผูจ้ดัการโรงแรมในหลาย ๆ แห่งในนครหลวงเวยีงจนัทน์ เช่น ผูจ้ดัการของโรงแรมอินเตอร์ซิต้ี      
บูติค (Intercity Boutique Hotel)  กพ็บวา่ โรงแรมในพ้ืนท่ีนครหลวงเวยีงจนัทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวหลาย ๆ แห่ง ลว้นใหค้วามสาํคญัและต่ืนตวัเตรียมความพร้อมในการ
รองรับการประชุมสุดยอดผูน้าํอาเซมคร้ังน้ีเป็นอยา่งมาก ประกอบกบัในช่วงเดือนตุลาคมจะเป็น
ช่วงเทศกาลออกพรรษา และช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีจะมีเทศกาลงานนมสัการพระธาตุหลวง
เวียงจนัทน์ประจาํปี (ดูเอเชียดอทคอม, 2556) ในช่วงน้ีจึงถือวา่เป็นฤดูการท่องเท่ียวท่ีสาํคญัของ
นครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว โรงแรมในพ้ืนท่ีถือวา่มีความพร้อม
ทั้งในดา้นสถานท่ี และบุคลากรในการตอ้นรับนกัท่องเท่ียว 
 ขอ้สงัเกตอีกประการของผูว้จิยัพบวา่แบบสอบถามของผูว้ิจยั เป็นแบบสอบถามใน
ลกัษณะของการประเมินศกัยภาพของตนเอง ซ่ึงเกบ็พนกังานในตาํแหน่งพนกังานตอ้นรับส่วนหนา้
โดยตรง จากการสงัเกตของผูว้ิจยัพบวา่ พนกังานท่ีทาํการเกบ็ขอ้มูลในโรงแรมหลาย ๆ แห่ง มกัจะ
ตอบแบบสอบถามในลกัษณะกลาง ๆ โดยเฉพาะการเกบ็ขอ้มูลพนกังานตอ้นรับโรงแรมในพทัยา 
ขอ้มูลบางส่วนท่ีพนกังานไม่เช่ียวชาญมกัจะประเมินใหค้ะแนนตนเองในระดบั 3 ท่ีเป็น
ความสามารถในระดบัปานกลาง 
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ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้  
 ผูว้ิจยัคาดหวงัวา่ผลการวิจยัในคร้ังน้ีจะสามารถส่ือถึงสมรรถนะในการทาํงานของ
พนกังานโรงแรมระดบั 3 ดาว ทั้งในนครหลวงเวยีงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
และในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขยกระดบัสมรรถนะในการทาํงาน        
ของพนกังานตอ้นรับในธุรกิจโรงแรมใหสู้งข้ึน เพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางเขา้แม้
ผลการวิจยัของพนกังานตอ้นรับของทั้งนครหลวงเวยีงจนัทน์และเมืองพทัยาจะออกมาอยูใ่น
ระดบัสูงแต่กมี็หวัขอ้ท่ีควรปรับปรุงเพื่อยกระดบัสมรรถนะในการใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวท่ีมาใช้
บริการเพื่อใหเ้กิดความประทบัใจ ซ่ึงจะส่งผลต่อภาพลกัษณ์ท่ีดีของธุรกิจโรงแรมดงัน้ี 
 พนกังานตอ้นรับในนครหลวงเวยีงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว        
มีสมรรถนะท่ีควรปรับปรุงดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
 ดา้นสมรรถนะหลกั 
 1.  การรักษาและคงความรู้ในอุตสาหกรรมบริการ เช่นมารยาทในการตอ้นรับ พดูคุยและ
ใหบ้ริการกบัลูกคา้ท่ีเขา้พกั 
 2.  ปฏิบติัตามระเบียบปฏิบติัดา้นสุขลกัษณะในสถานท่ีทาํงาน เช่นการรักษาความ
สะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโรงแรม 
 3.  ดาํเนินการตามสุขอนามยัในท่ีทาํงานและระเบียบความปลอดภยั เช่นการรักษาความ
ปลอดภยัภายในโรงแรม การมีมาตรการรองรับต่อการเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือในสถานการณ์ท่ีไม่
ปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของลูกคา้ 
 ดา้นสมรรถนะทัว่ไป 
 1.  พฒันาความรู้และสามารถปฏิบติังานดา้นการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
 2.  ความสามารถในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในโรงแรม 
หรือลูกคา้ 
 3.  ความสามารถในการปฏิบติังานธุรการทัว่ไป 
 4.  การพฒันาและแสวงหาความรู้ใหท้นัสมยักบัการเปล่ียนแปลง เช่นสถานท่ีท่องเท่ียว 
งานเทศกาลต่าง ๆ และสามารถใหข้อ้มูลกบัลูกคา้ท่ีเขา้พกัได ้
 5.  ส่งเสริมการบริการสินคา้และการตอ้นรับ 
 ดา้นสมรรถนะตามหนา้ท่ี 
 1.  การดาํเนินธุรกรรมสาํหรับการซ้ือสินคา้และบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน 
 2.  การดาํเนินการธุรกรรมทางการเงินสาํหรับรายการบริการต่าง ๆ  
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 3.  รับและดาํเนินการตามขั้นตอนการจองหอ้งพกัของลูกคา้ ตอ้งอาํนวยความสะดวกให้
ลูกคา้เขา้ถึงไดง่้าย และไม่เกิดความยุง่ยากในการจอง - เขา้พกั 
 4.  การจดัเกบ็และรักษาขอ้มูลทางการเงินของลูกคา้ ควรมีระบบการจดัเกบ็เอกสารท่ีดี
และเป็นความลบั 
 พนกังานตอ้นรับในเมืองพมัยา จงัหวดัชลบุรี มีสมรรถนะท่ีควรปรับปรุงดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
 ดา้นสมรรถนะหลกั 
 1.  การรักษาและคงความรู้ในอุตสาหกรรมบริการ เช่นมารยาทในการตอ้นรับ พดูคุยและ
ใหบ้ริการกบัลูกคา้ท่ีเขา้พกั 
 2.  ปฏิบติัตามระเบียบปฏิบติัดา้นสุขลกัษณะในสถานท่ีทาํงาน เช่นการรักษาความ
สะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโรงแรม 
 3.  ดาํเนินการตามสุขอนามยัในท่ีทาํงานและระเบียบความปลอดภยั เช่นการรักษาความ
ปลอดภยัภายในโรงแรม การมีมาตรการรองรับต่อการเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือในสถานการณ์ท่ีไม่
ปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของลูกคา้ 
 ดา้นสมรรถนะทัว่ไป 
 1.  พฒันาและแสวงหาความรู้ใหท้นัสมยักบัการเปล่ียนแปลง เช่นสถานท่ีท่องเท่ียว    
งานเทศกาลต่าง ๆ และสามารถใหข้อ้มูลกบัลูกคา้ท่ีเขา้พกัได ้
 2.  พฒันาความสามารถในการใชเ้คร่ืองมือทางธุรกิจและเทคโนโลยทีัว่ไป 
 3.  พฒันาความรู้และสามารถปฏิบติังานดา้นการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
 4.  พฒันาการส่ือสารภาษาองักฤษในระดบัปฏิบติัการพื้นฐาน และความสามารถในการ
ส่ือสารเป็นภาษาองักฤษกบัลูกคา้ชาวต่างชาติ 
 5.  ความสามารถในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในโรงแรม 
หรือลูกคา้ 
 ดา้นสมรรถนะตามหนา้ท่ี 
 1.  การดาํเนินธุรกรรมทางการเงินสาํหรับรายการบริการต่างๆ 
 2.  จดัเตรียมเอกสารหลกัฐานทางการเงินประจาํวนั และจดัทาํสรุปเป็นรายวนัใหก้บัฝ่าย
การเงิน หรือเป็นขอ้มูลใหก้บัลูกคา้ 
 3.  การดาํเนินธุรกรรมสาํหรับการซ้ือสินคา้และบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน 
 4.  การจดัเกบ็และรักษาขอ้มูลทางการเงินของลูกคา้ ควรมีระบบการจดัเกบ็เอกสารท่ีดี
และเป็นความลบั 
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ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1.  การวิจยัในคร้ังน้ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นพนกังานตอ้นรับส่วนหนา้โรงแรมในนครหลวง
เวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และพนกังานตอ้นรับโรงแรมในเมืองพทัยา 
จงัหวดัชลบุรี ดงันั้นควรศึกษาเพิ่มเติมในแง่มุมของผูรั้บบริการท่ีมีต่อพนกังานตอ้นรับของโรงแรม 
 2.  ในการวิจยัคร้ังน้ีผูท้าํการวิจยัไดท้าํการเกบ็ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งท่ีปฏิบติังานอยูใ่น
ตาํแหน่งพนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ของโรงแรมในนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และโรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ดงันั้นควรศึกษาสมรรถนะกลุ่มพนกังานท่ี
ปฏิบติังานในส่วนอ่ืน ๆ ของโรงแรมเพ่ิมเติม 
 3.  ในการวิจยัคร้ังน้ีผูท้าํการวิจยัไดท้าํการเกบ็กลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูใ่นนครหลวงเวียงจนัทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และในเมืองพทัยาจงัหวดัชลบุรี ดงันั้นในการศึกษาคร้ัง
ต่อไปอาจศึกษาขอ้มูลจากประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียนเพิ่มเติม หรือศึกษาในจงัหวดัท่องเท่ียวอ่ืน ๆ 
ภายในประเทศ 


