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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสมรรถนะของนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์
แผนกอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลต่อความพึงพอใจของสถานประกอบการด้านธุรกิจโรงแรมระดับ 4-5 ดาว
ในกรุงเทพมหานคร 2. เพือ่ ศึกษาอิทธิพลของสมรรถนะตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัตขิ องบุคลากร
วิ ช าชี พ ท่ อ งเที่ ย วแห่ ง อาเซี ย นของนั ก ศึ ก ษาที่ ฝ ึ ก ประสบการณ์ แ ผนกอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี ผ ลต่ อ
ความพึงพอใจของสถานประกอบการด้านธุรกิจโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง
เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากธุรกิจโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ในกรุงเทพมหานครที่เป็นสมาชิกสมาคม
โรงแรมไทย จ�ำนวน 43 โรงแรม เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ในการสอบถามเชิงลึก การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพสุ่มตัวอย่างจากผู้ปฏิบัติงานจ�ำนวน 10 คน และเชิงปริมาณ
สุม่ ตัวอย่างจากผูป้ ฏิบตั งิ านโรงแรมจ�ำนวน 129 คน สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ สถิติทดสอบที และสถิติทดสอบ
เอฟ ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว
แห่งอาเซียนของนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์แผนกอาหารและเครื่องดื่มมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
สถานประกอบการด้านธุรกิจโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ .05
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โดยตัวแปรคุณสมบัติด้านทักษะ มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .977 รองลงมาคือ ตัวแปรคุณสมบัติด้านทัศนคติ
ที่มีอิทธิพลเท่ากับ .944 และตัวแปรคุณสมบัติด้านความรู้ มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .941 ตามล�ำดับ
ค�ำส�ำคัญ: คุณสมบัติ สมรรถนะ ความพึงพอใจ ธุรกิจโรงแรม นักศึกษาฝึกประสบการณ์

Abstract
The purposes of this research study were: 1. to study the competencies of intern
students in Food and Beverage Department that influenced the satisfaction of 4-5 star hotel
business in Bangkok. 2. to study the competencies of intern students in accordance with
ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Tourism Professionals that influenced the
satisfaction of 4-5 star hotel business in Bangkok. The samples used in this research were
drawn from 4-5 star hotel members of Thai Hotel Association in Bangkok by purposive
sampling which included 43 hotels. The research instruments were questionnaires and
structured in-depth interviews. The collection of qualitative data was performed with
personnel of 10 hotels whereas the quantitative data collection was conducted with 129
hotel personnel. The statistics for analyzing the data were frequency, percentage, mean,
standard deviation, multiple regression, t-test, and F-test.
The research findings showed that the competencies of intern students in accordance
with ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Tourism Professionals influenced the
satisfaction of 4-5 star hotel business in Bangkok at the statistical significance level of .05.
The skills influenced satisfaction at the standardized coefficient of 0.977, followed by attitude
and knowledge at 0.944 and 0.941 respectively.
Keywords: Characteristics, Competencies, Satisfaction, Hotel Business, Intern Students

บทน�ำ	
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็น
อุตสาหกรรมที่มีบทบาทอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของหลาย ๆ ประเทศ เนื่องจากอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ วนัน้ สามารถสร้างรายได้ให้กบั ประเทศเป็นจ�ำนวนมากจากนักท่องเทีย่ ว นักธุรกิจทีเ่ ข้ามาท่องเทีย่ วและ
ลงทุนสร้างธุรกิจในประเทศต่าง ๆ การสร้างอาชีพให้กับประชาชนในประเทศในธุรกิจประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งในบางประเทศนั้นรายได้ที่มาจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นถือเป็นรายได้หลักของ
ประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ รัฐบาลของแต่ละประเทศได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จึงได้มกี ารก�ำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หรือมาตรการต่าง ๆ เพือ่ ให้อตุ สาหกรรมท่องเทีย่ วในประเทศของตนเอง
นัน้ สามารถสร้างรายได้และเป็นส่วนหนึง่ ในการดึงดูดนักลงทุนรวมไปถึงนักท่องเทีย่ วให้เข้ามาใช้จา่ ยในประเทศ
206 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อย่างมัน่ คงและยังมีการพัฒนาส่งเสริมบุคลากร สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ โครงสร้าง
พืน้ ฐานทีด่ เี พือ่ ให้ตอบสนองความต้องการของนักท่องเทีย่ ว ซึง่ ประเทศไทยเองก็ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว จึงได้ด�ำเนินการให้มีการจัดท�ำกลไกเพื่อเป็นหลักในการช่วยรักษาเสถียรภาพและ
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยคณะกรรมการนโยบายการท่องเทีย่ วแห่งชาติได้จดั ท�ำแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ เพื่อเป็นหลักในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศต่อไป ด้วยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้น
เกิดขึ้นจากการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อหาประสบการณ์ต่าง ๆ จึงมีธุรกิจมากมายประกอบอยู่ในอุตสาหกรรมนี้
เช่น ธุรกิจทีพ่ กั ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจการเดินทางและขนส่ง ธุรกิจของ ทีร่ ะลึก และธุรกิจอืน่ ๆ ซึง่ ธุรกิจเหล่านี้
มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันอยู่ตลอดกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว จากที่ได้กล่าวมา
ประเทศไทยก็ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงได้ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวและกลไก
หลักในการช่วยรักษาเสถียรภาพและขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศโดยคณะกรรมการนโยบายการท่องเทีย่ ว
แห่งชาติให้จดั ท�ำแผนพัฒนาการท่องเทีย่ วแห่งชาติ เพือ่ เป็นหลักในการพัฒนาการท่องเทีย่ วของประเทศ ธุรกิจ
โรงแรม เป็นธุรกิจหนึ่งที่มีความส�ำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เนื่องจากในการเดินทาง
ท่องเที่ยวนั้นเป็นการเดินทางออกจากที่พักอาศัยในปัจจุบันเพื่อไปท่องเที่ยวหรือเพื่อเป้าหมายอื่น ๆ ในพื้นที่
ต่าง ๆ ซึ่งอาจจะไม่สามารถเดินทางกลับมาที่พักอาศัยในปัจจุบันได้ และในปัจจุบันธุรกิจโรงแรมมีรายได้ที่
นอกเหนือจากการให้บริการที่พักอาศัย โดยการประมาณโครงสร้างรายได้ของธุรกิจโรงแรมสามารถประมาณ
การแล้วแบ่งได้ดังนี้ รายได้จากห้องพัก ร้อยละ 60 รายได้จากการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 30
รายได้จากการบริการด้านอื่น ๆ ร้อยละ 10 (Sittiwangkul, 2009)
ปัจจุบนั ประเทศไทยได้ลงนามความร่วมมือในกรอบอาชีพหรือสมาคมประชาแห่งชาติเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) ในด้านการกระชับความสัมพันธ์ทางการเมือง
และความมั่นคงที่ได้ก�ำหนดให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตแห่งสันติภาพ เสรีภาพ และความเป็นกลาง
ด้านความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และด้านการพัฒนา
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคทีไ่ ด้มกี ารจัดตัง้ เขตการค้าเสรี และเขตการลงทุนเสรีเพือ่ ส่งเสริมกิจกรรม
การค้า การลงทุน และการบริการระหว่างกัน รวมทั้งยังเป็นส่วนส�ำคัญที่ก่อให้เกิดการจ้างแรงงานในประเทศ
ซึ่งการเปิดเสรีดังกล่าวจะท�ำให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียน แรงงาน
ในแต่ละประเทศจะมีโอกาสเลือกท�ำงานในประเทศสมาชิกอาเซียนทีต่ นเองสามารถแสดงศักยภาพได้มากทีส่ ดุ
และได้รายได้สูงที่สุด การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีนั้นอาจก่อให้เกิดการแข่งขันจากการไหลเข้ามาของแรงงาน
ประเทศอื่นที่เข้ามาแข่งขันในอีกประเทศหนึ่งได้ ทั้งนี้ประเทศไทยได้ลงนามในข้อตกลงยอมรับร่วมกันใน
คุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน หรือ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on
Tourism Professionals-MRA โดยมีสาระส�ำคัญ (MRA THAILAND) คือ การก�ำหนดให้ประเทศสมาชิก
พิจารณาสมรรถนะของบุคลากรในต�ำแหน่งต่าง ๆ โดยใช้คุณสมบัติ การศึกษา การฝึกอบรม และ/หรือ
ประสบการณ์ในการท�ำงานเป็นเกณฑ์พื้นฐานในการรับรองมาตรฐานบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน
โดยผู้ที่ผ่านการรับรองคุณสมบัติ และได้ใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าวมีสิทธิในการเดินทางไปท�ำงานใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ แต่ยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่เดินทาง
เข้าไปท�ำงาน ทัง้ นีส้ าขาวิชาการโรงแรมนัน้ ได้มกี ารก�ำหนดสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ 4 แผนก 23 ต�ำแหน่งงาน
โดยแบ่งเป็น แผนกต้อนรับ (Front Office) 5 ต�ำแหน่งงาน แผนกแม่บ้าน (Housekeeping) 6 ต�ำแหน่งงาน
ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563

207

แผนกอาหาร (Food Production) 7 ต�ำแหน่งงาน และแผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage
Service) 5 ต�ำแหน่งงาน โดยในการเตรียมความพร้อมในระดับประเทศนัน้ ประเทศไทยได้จดั ตัง้ ศูนย์เครือข่าย
ประเมินมาตรฐานบุคลากรด้านท่องเที่ยว (Tourism Professional Certification Network-TPCN) ใน
6 ภูมภิ าค ได้แก่ ภาคกลาง ทีว่ ทิ ยาลัยดุสติ ธานี ภาคเหนือ ทีม่ หาวิทยาลัยพะเยา ภาคใต้ ทีม่ หาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีม่ หาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาคตะวันออก ทีม่ หาวิทยาลัย
บูรพา และภาคตะวันตก ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้จัดท�ำชุดเครื่องมือระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนร่วมกับ สถาบัน William Angliss Institute (WAI) ในกลุ่มสาขาธุรกิจโรงแรมซึ่งเป็นสาขาเร่งด่วน
โดยเน้นที่ 4 แผนกหลัก คือ แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม แผนกต้อนรับ แผนกแม่บ้าน และแผนก
งานครัว ซึ่งปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาเป็นจ�ำนวนมากที่ผลิตบุคลากรวิชาชีพด้านการโรงแรมป้อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน จากลงนามในข้อตกลงยอมรับร่วมกันของบุคลากรดังกล่าวจะช่วยให้ตลาดแรงงานภาคบริการ
กว้างขึ้น เปิดโอกาสให้บุคลากรที่ท�ำงานในสายงานบริการสามารถเคลื่อนย้ายไปท�ำงานยังประเทศสมาชิก
อาเซียนได้ (Department of Tourism, 2017)

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสมรรถนะของนั ก ศึ ก ษาที่ ฝ ึ ก ประสบการณ์ แ ผนกอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี ผ ลต่ อ
ความพึงพอใจของสถานประกอบการด้านธุรกิจโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของสมรรถนะตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพ
ท่องเที่ยวแห่งอาเซียนของนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์แผนกอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
สถานประกอบการด้านธุรกิจโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ในกรุงเทพมหานคร

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
Maslow (1970 in Kongkoon, 2014: 7) ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ได้อธิบายพฤติกรรมของ
มนุษย์ไว้ว่า มนุษย์ทุกคนมีความต้องการเหมือนกัน แต่ความต้องการนั้นเป็นล�ำดับขั้น เขาได้ตั้งสมมติฐาน
เกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ไว้ดังนี้
1. ความต้องการของมนุษย์มีอยู่สม�่ำเสมอ และไม่มีที่สิ้นสุด ขณะที่ความต้องการอย่างอื่นก็จะเกิด
ขึ้นอีกไม่มีวันจบสิ้น เมื่อความต้องการสิ่งนั้นได้รับการตอบสนองแล้ว
2. สิ่งจูงใจส�ำหรับพฤติกรรมจะไม่มีผลอื่นต่อไป เมื่อความต้องการนั้นได้รับการตอบสนองแล้ว
ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองเท่านั้นที่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรม
3. การเรียงตามล�ำดับความส�ำคัญของความต้องการของมนุษย์ คือ ความต้องการที่อยู่ในระดับต�่ำ
เมือ่ ตอบสนองแล้วนัน้ จะมีความต้องการในระดับทีส่ งู กว่าเข้ามาเรียกร้องให้มกี ารตอบสนองต่อไป ตามล�ำดับ
ขั้นความต้องการของมนุษย์ที่มี 5 ขั้น ดังนี้
3.1 ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการเบือ้ งต้นเพือ่ การด�ำรง
ชีพให้อยู่รอด เช่น ความต้องการในเรื่องของอาหาร อากาศ ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม น�้ำ ความต้องการทาง
เพศ และทีอ่ ยูอ่ าศัย ความต้องการทางด้านร่างกายจะมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลก็ตอ่ เมือ่ ความต้องการ
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นั้นยังไม่ได้รับการตอบสนอง
3.2 ความต้องการด้านความปลอดภัยหรือความมั่นคง (Security or Safety Needs) เมื่อความ
ต้องการเบือ้ งต้นได้รบั การตอบสนองแล้วนัน้ ความต้องการในขัน้ ต่อไป คือ ความรูส้ กึ ปลอดภัยหรือความมัน่ คง
ชีวิตของตนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงความอบอุ่นใจและความก้าวหน้า
3.3 ความต้องการทางด้านสังคม (Social or Belonging Needs) เมือ่ มนุษย์ได้รบั การตอบสนอง
ในขัน้ ทีส่ องแล้วนัน้ ความต้องการทีส่ งู ขึน้ คือ ความต้องการทางด้านสังคม การยอมรับในสังคม ความต้องการ
มิตรและการได้รับความรักจากเพื่อนหรือคนรอบข้าง
3.4 ความต้องการที่จะได้รับการยอมรับนับถือ (Esteem Needs) เป็นความต้องการได้รับ
การให้เกียรติ การยกย่องจากบุคคลอื่น และการเห็นความส�ำคัญ อยากเป็นที่รู้จัก การมีความรู้ความสามารถ
ความส�ำเร็จในสังคม รวมถึงการมีอิสระและมีเสรีภาพ
3.5 ความต้องการความส�ำเร็จในชีวติ (Self Actualization) ความต้องการระดับสูงสุดของมนุษย์
คือ ความต้องการจะเป็นมากกว่าที่ตนเองเป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจากทฤษฎีของมาสโลว์ สรุปได้ว่า มนุษย์มี
ความต้องการเรียงเป็นล�ำดับขั้น จากความต้องการพื้นฐาน ซึ่งจะสามารถพัฒนาเป็นความต้องการที่สูงขึ้น
เมื่อความต้องการใน แต่ละขั้นนั้นได้รับการตอบสนองเป็นที่เรียบร้อย
Shelly (1975 in Saejao, 2015) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจ ในความหมายที่แตกต่างออกไปว่า
ความรู้สึกพึงพอใจนั้น คือ ความรู้สึกที่มีความซับซ้อน 2 แบบของมนุษย์ ซึ่งมีทั้งความรู้สึกเชิงบวกและ
ความรู้สึก เชิงลบ ความรู้สึกที่มีความสุขที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นความรู้สึกในเชิงบวก ความรู้สึกในเชิงลบ
มีความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน กับความสุข ซึ่งความรู้สึกพึงพอใจเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์นี้ โดยความรู้สึก
พึงพอใจของแต่ละคนจะเกิดขึ้นได้ เมื่อบุคคลนั้นมีความรู้สึกเชิงบวกต่อสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่าความรู้สึกเชิงลบ
เมือ่ สิง่ ทีเ่ ขาต้องการหรือสิง่ ทีค่ าดหวัง บรรลุจดุ หมายในระดับใดระดับหนึง่ หรือถ้ายิง่ สิง่ นัน้ ได้บรรลุจดุ มุง่ หมาย
ในระดับสูงตามที่ได้คาดหวังไว้ ความรู้สึกเชิงบวกก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วย และท�ำให้ความสุขนั้นมีมากขึ้น
เช่นกัน ในทางตรงกันข้ามหากการตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายหรือคาดหวังไว้ เป็นไปในทิศทางลบ ความรู้สึก
เชิงลบก็จะเพิ่มมากขึ้น และความไม่พึงพอใจก็จะมากขึ้นตามไปด้วย
สมรรถนะตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัตขิ องบุคลากรวิชาชีพท่องเทีย่ วแห่งอาเซียน แผนก
อาหารและเครื่องดื่ม
Wongdontri (2016) กล่าวว่า สมรรถนะ Competency คือ ความรู้ ทักษะ และพฤตินิสัยที่จ�ำเป็น
ต่อการท�ำงานของบุคคลให้ประสบผลส�ำเร็จสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3
ประการดังนี้ 1) ความรู้ (Knowledge) 2) ทักษะ (Skill) 3) คุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes)
Hiransai (2017) สมรรถนะเป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลในการท�ำงานที่ได้รับมอบหมายให้
บรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนด โดยเกิดจากพื้นฐานความรู้ ทักษะ และทัศนคติ น�ำไปสู่ผลการท�ำงานที่มี
ประสิทธิภาพ
จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าสมรรถนะ คือ ความสามารถของบุคคลที่แสดงออกมาในการท�ำงาน
หรือการกระท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยมีการประมวลมาจากองค์ประกอบต่าง ๆ คือ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ
(Skill) และทัศนคติ (Attitude) ของแต่ละบุคคล ซึ่งสอดคล้องตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติของ
บุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน
ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563
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จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าสมรรถนะ คือ ความสามารถของบุคคลที่แสดงออกมาในการท�ำงาน
หรือการกระท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยมีการประมวลมาจากองค์ประกอบต่าง ๆ คือ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ
(Skill) และ ทัศนคติ (Attitude) ของแต่ละบุคคล
Department of Tourism (2017) ข้อตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัตขิ องบุคลากรวิชาชีพท่องเทีย่ ว
แห่งอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals) มีวัตถุประสงค์
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพในสาขาวิชาการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
และการศึกษาเรียนรู้/ฝึกปฏิบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนสอดคล้อง
กันรวมถึงมีมาตรฐานที่สามารถยอมรับกันในกลุ่มประเทศสมาชิกได้ ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
และคุณสมบัตจิ ะได้รบั ใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าว มีสทิ ธิและสามารถเดินทางเข้าท�ำงานในกลุม่ ประเทศ
สมาชิกอาเซียนได้ แต่ต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศที่เข้าไปท�ำงาน โดย
สมรรถนะขัน้ พืน้ ฐานของบุคลากรทีป่ ระกอบวิชาชีพท่องเทีย่ วแห่งอาเซียน (ASEAN Common Competency
Standards for Tourism Professionals: ACCSTP) เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต�่ำ (Minimum Requirements)
ส�ำหรับสมรรถนะขั้นพื้นฐานที่จ�ำเป็นต่อผู้ประกอบวิชาชีพของสาขาการเดินทางและที่พัก ทั้งนี้สมรรถนะ
ขั้นพื้นฐานที่ ACCSTP ก�ำหนดนั้น เป็นสมรรภนะที่ประกอบด้วยสมรรถนะด้านวิชาชีพ (Generic and
Functional Competencies) และสมรรถนะร่วมส�ำหรับทุกกลุ่มสาขา (Common Core Competencies)
ซึง่ รายละเอียดทีส่ ำ� คัญส�ำหรับบุคลากรวิชาชีพท่องเทีย่ วแห่งอาเซียนประกอบด้วย 2 สาขาหลัก คือ สาขาทีพ่ กั
และสาขาการเดินทางครอบคลุมต�ำแหน่งงาน 32 ต�ำแหน่ง
มาตรฐานขั้นต�่ำในสมรรถนะขั้นพื้นฐานส�ำหรับบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน
ทัง้ สมรรถนะด้านวิชาชีพ (Generic and Functional Competencies) และสมรรถนะร่วมส�ำหรับทุกกลุม่ สาขา
(Common Core Competencies) ของแผนกอาหารและเครือ่ งดืม่ นัน้ ซึง่ สมรรถนะของบุคลากรแผนกอาหาร
และเครื่องดื่ม เมื่อจ�ำแนกตาม Functional Competencies คือ ต�ำแหน่ง F&B Director มี Competency
Standards จ�ำนวน 38 ข้อ, ต�ำแหน่ง F&B Outlet Manager มี Competency Standards จ�ำนวน 44 ข้อ,
ต�ำแหน่ง Head Waiter มี Competency Standards จ�ำนวน 26 ข้อ, ต�ำแหน่ง Head Waiter มี
Competency Standards จ�ำนวน 26 ข้อ, ต�ำแหน่ง Bartender มี Competency Standards จ�ำนวน
23 ข้อ, ต�ำแหน่ง Waiter มี Competency Standards จ�ำนวน 21 ข้อ โดยในงานวิจัยฉบับนี้ทางผู้วิจัยเลือก
เฉพาะสมรรถนะของพนักงานแผนกอาหารและเครือ่ งดืม่ ในต�ำแหน่ง Bartender และ Waiter รวม 2 ต�ำแหน่ง
ประกอบไปด้วย 27 สมรรถนะ เท่านั้น
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Standards จานวน 26 ข้อ, ตาแหน่ง Bartender มี Competency Standards จานวน 23 ข้อ, ตาแหน่ง Waiter
มี Competency Standards จานวน 21 ข้อ โดยในงานวิจัยฉบับนี้ทางผู้วิจัยเลือกเฉพาะสมรรถนะของพนักงาน
แผนกอาหารและเครื่องดื่ม ในตาแหน่ง Bartender และ Waiter รวม 2 ตาแหน่ง ประกอบไปด้วย 27 สมรรถนะ
เท่านั้น
กรอบแนวคิ
ด ด
กรอบแนวคิ

ตัวแปรอิ
แปรอิสสระระ

ตัวแปรตาม
ตัวแปรตาม

สมรรถนะของนักศึกษาตามข้อตกลงยอมรับร่วมกัน
ในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน
แผนกอาหารและเครื่องดื่ม
- สมรรถนะด้านความรู้
- สมรรถนะด้านทักษะ
- สมรรถนะด้านทัศนคติ

สมมติฐานการวิจัย

ความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ด้านธุรกิจโรงแรมระดับ 4-5 ดาว
ในกรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 1่ 1กรอบแนวคิ
กรอบแนวคิ
ภาพที
ด ด

1.ย มหาวิ
สมรรถนะของนั
อิทธิพลต่องความพึ
งพอใจ
บัณฑิตวิทยาลั
ทยาลัยสวนดุสิตกศึกษาที่ฝึกประสบการณ์แผนกอาหารและเครื
ปีที่ 16 ฉบับที่อ่ งดื
2 เดื่มอมีนพฤษภาคม-สิ
หาคม 2563
ของสถานประกอบการด้านธุรกิจโรงแรม ระดับ 4-5 ดาว ในกรุงเทพมหานคร
2. สมรรถนะตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัตขิ องบุคลากรวิชาชีพท่องเทีย่ วแห่งอาเซียนของ
นักศึกษาทีฝ่ กึ ประสบการณ์แผนกอาหารและเครือ่ งดืม่ มีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจของสถานประกอบการด้าน
ธุรกิจโรงแรม ระดับ 4-5 ดาว ในกรุงเทพมหานคร

ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. กลุ่มประชากร การศึกษาระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการด้านธุรกิจโรงแรมนั้น กลุ่ม
ประชาชนของการวิจยั ในครัง้ นีค้ อื มีจำ� นวน 190 คน ซึง่ เป็นบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านของสถานประกอบการ ด้าน
ธุรกิจโรงแรมระดับ 4-5 ดาว จ�ำนวน 43 แห่ง ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมโรงแรมไทย ในปี พ.ศ. 2557 ใน
กรุงเทพมหานคร และปฏิบัติงานดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม
2. กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยก� ำ หนดให้ ผู ้ ต อบแบบสอบถามเป็ น ตั ว แทนบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านของ
สถานประกอบการด้านธุรกิจโรงแรมระดับ 4-5 ดาว จ�ำนวน 43 แห่ง ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
และเป็นสมาชิกในสมาคมโรงแรมไทย (Thai Hotel Association) ในปี พ.ศ. 2557 ในกรุงเทพมหานคร และ
ปฏิบัติงานดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม จ�ำนวน 129 คน เป็นการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งการก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างค�ำนวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่
(Taro Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม 5%
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเครื่องมือ
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีรายละเอียดเครื่องมือ ดังนี้
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เครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้เป็นการสัมภาษณ์บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ของสถานประกอบการด้านธุรกิจโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ในกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 10 คน โดยแบบ
กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) และค�ำถามในการสัมภาษณ์เป็นค�ำถามแบบปลายเปิด (Open
End Question) เพื่อให้ผู้วิจัยได้รับข้อมูลจากผู้รับการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกถึงระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการต่อคุณสมบัตขิ องนักศึกษาและสมรรถนะขัน้ พืน้ ฐานตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติ
ของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียนของนักศึกษารูปแบบเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ
เครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires)
กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานของสถานประกอบการด้านธุรกิจโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ในกรุงเทพมหานคร
การก�ำหนด ข้อค�ำถามจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่รวบรวมไว้ มาสร้าง
เป็นเครื่องมือในรูปแบบของแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ในข้างต้น ซึ่งแบบสอบถามที่
สร้างขึน้ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิดและปลายปิด (Open-ended and Closed-ended Questionnaires)
ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระต่อระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการต่อคุณสมบัตขิ องนักศึกษาและสมรรถนะขัน้ พืน้ ฐานตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติ
ของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียนของนักศึกษา
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยออกเป็น 2 วิธีดังนี้
การเก็บข้อมูลส�ำหรับแบบสอบถามเชิงคุณภาพ ในการเก็บข้อมูลประเภทนี้ ทางผู้วิจัยด�ำเนินการ
เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยผู้วิจัยได้สุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ปฏิบัติงานในแผนกทรัพยากร
บุคคลของโรงแรม หรือผู้ปฏิบัติงานในแผนกอาหารและเครื่องดื่มจ�ำนวน 10 โรงแรม โรงแรมละ 1 คน
โดยโรงแรมกลุ่มตัวอย่างนั้นจะต้องผ่านด้วยข้อก�ำหนดดังต่อไปนี้
- โรงแรมที่มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์
- โรงแรมที่มีรูปแบบการจัดการแบบระบบเครือข่าย ระดับโลก (Inter Chain)
จ�ำนวน Chain ละ 1 โรงแรม
- มีจ�ำนวนห้องอาหารภายในโรงแรมมากกว่า 4 ห้องอาหาร
การเก็บข้อมูลส�ำหรับแบบสอบถามเชิงปริมาณ ในการเก็บข้อมูลของแบบสอบถามประเภทนี้ ผู้วิจัย
จะเก็บข้อมูลจากโรงแรมในกลุม่ เป้าหมายทัง้ หมด 43 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุม่ เป้าหมาย) โดยก�ำหนด
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นตัวแทนของโรงแรมที่ปฏิบัติงานในแผนกอาหารและเครื่องดื่มที่มีนักศึกษาเข้ารับ
การฝึกประสบการณ์ อย่างน้อยโรงแรมละ 3 คน รวมเป็นจ�ำนวน 129 คน
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัยครั้งนี้ จากการเก็บแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้
น�ำข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ มีด�ำเนินการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ และ
เลือกสถิตทิ สี่ อดคล้องตามสมมติฐานงานวิจยั คุณสมบัตแิ ละสมรรถนะตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติ
ของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียนของนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์ในแผนกอาหารและ
เครื่องดื่มที่มีต่อความพึงพอใจของสถานประกอบการด้านธุรกิจโรงแรม ระดับ 4-5 ดาว ในกรุงเทพมหานคร
สถิติที่ใช้คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
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ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม มีทั้งหมด 129 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
จ�ำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จ�ำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 58.9
ระยะเวลาใน การปฏิบัติงานระหว่าง 1-5 ปี จ�ำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 63.6 และต�ำแหน่งงานส่วนใหญ่
คือ Manager จ�ำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9
2. ข้อมูลของนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์ในแผนกอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม
ผูป้ ระกอบการทีต่ อบแบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลของนักศึกษาทีเ่ ข้ารับการฝึกประสบการณ์ในแผนกอาหารและ
เครื่องดื่มของโรงแรม พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ�ำนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 ส่วนใหญ่
มีอายุระหว่าง 21-25 ปี จ�ำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า
จ�ำนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จ�ำนวน 69 คน
คิดเป็นร้อยละ 31.1 และระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์ คือ 3 เดือน จ�ำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0
3. การประเมินการพบเห็นการแสดงออกทางพฤติกรรมทีฝ่ กึ ประสบการณ์วชิ าชีพแผนกอาหารและ
เครื่องดื่มของสถานประกอบการด้านธุรกิจโรงแรมระดับ 4-5 ดาวในกรุงเทพมหานคร ตามสมรรถนะตาม
ข้อตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียนทั้ง 3 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับ
พบเห็นบ่อยที่สุด ซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ยล�ำดับแรก คือ สมรรถนะด้านความรู้ (4.65) สมรรถนะด้านทัศนคติ (4.64)
และสมรรถนะด้านทักษะ (4.63) ตามล�ำดับ
3.1 สมรรถนะด้านความรู้ อยู่ในระดับ พบเห็นบ่อยที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ล�ำดับ
แรก คือ นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสั่งซื้ออุปกรณ์ (4.79) รองลงมา คือ นักศึกษามีความรู้ใน
การเก็บรักษาอาหารและเครือ่ งดืม่ (4.72) นักศึกษามีความรูเ้ กีย่ วกับขัน้ ตอนการรับช�ำระเงิน (4.72) ตามล�ำดับ
3.2 สมรรถนะด้านทักษะ อยู่ในระดับ พบเห็นบ่อยที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ล�ำดับ
แรก คือ นักศึกษาสามารถเบิกของในสโตร์ได้ถูกต้องตามหลัก “First In Frist Out” (4.87) รองลงมา คือ
นักศึกษาสามารถแนะน�ำอาหารหรือเครื่องดื่มต่อลูกค้าได้อย่างเหมาะสม (4.81) นักศึกษาสามารถใช้อุปกรณ์
ส�ำนักงานได้อย่างถูกต้อง (4.81) ตามล�ำดับ
3.3 สมรรถนะด้านทัศนคติ อยู่ในระดับ พบเห็นบ่อยที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ล�ำดับ
แรก คือ นักศึกษาสามารถแสดงออกในทางที่ดีต่อการท�ำงานในสังคมที่หลากหลาย (4.87) รองลงมา คือ
นักศึกษาสามารถปฏิบตั ติ ามระเบียบด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการได้โดยไม่มขี อ้ โต้แย้ง (4.67) นักศึกษา
สามารถปฏิบัติตามระเบียบด้านมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการได้โดยไม่มีข้อโต้แย้ง (4.66)
ตามล�ำดับ
4. ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมของนักศึกษาตามสมรรถนะตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติ
ของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (MRA on TP) ทั้ง 3 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สมรรถนะ
ด้านความรู้ (4.68) สมรรถนะด้านทักษะ (4.66) และสมรรถนะด้านทัศนคติ (4.50) ตามล�ำดับ
4.1 สมรรถนะด้านความรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ล�ำดับแรก คือ
นักศึกษาทราบวิธีการดูแลรักษาอาหารและเครื่องดื่ม (4.93) นักศึกษาทราบวิธีการดูแลรักษาเพื่อยืดอายุ
การใช้งานอาหารและเครือ่ งดืม่ (4.93) นักศึกษาสามารถปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการรับช�ำระเงินจากลูกค้าได้ถกู ต้อง
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สามารถปฏิบัติตามระเบียบด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการได้โดยไม่มีข้อโต้แย้ง (4.67) นักศึกษาสามารถ
ปฏิบัติตามระเบียบด้านมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการได้โดยไม่มีข้อโต้แย้ง (4.66) ตามลาดับ
4. ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมของนักศึกษาตามสมรรถนะตามข้ อตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติของ
บุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (MRA on TP) ทั้ง 3 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ สมรรถนะด้านความรู้
(4.68) สมรรถนะด้านทักษะ (4.66) และสมรรถนะด้านทัศนคติ (4.50) ตามลาดับ
(4.72) ตามล�4.1
ำดับสมรรถนะด้ านความรู้ อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด เมื่ อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ล าดั บ แรก คื อ
นักศึกษาทราบวิ
แลรักษาอาหารและเครื
่องดื่ม บ(4.93)
กษาทราบวิ
ธีการดู
แลรักอษาเพื
ารใช้งคืานอ
4.2ธีการดู
สมรรถนะด้
านทักษะ อยู่ในระดั
มากทีนั่สกุดศึเมื
่อพิจารณาเป็
นรายข้
พบว่่อายืดล�อายุ
ำดับกแรก
อาหารและเครื
่อ งดื่ มบ(4.93)
กษาสามารถปฏิ
้น ตอนการรั
ชาระเงิน จากลู
ได้ ถูก ต้อ ง (4.72)
นักศึกษาสามารถให้
ริการทีนั่โต๊กะศึอาหารได้
อย่างถูบกัต้ติอตงามขั(4.92)
นักศึกบษาสามารถใช้
สิ่งกอ�ค้ำานวยความสะดวก
ตามล
าดับ ได้อย่างถูกต้อง (4.79) นักศึกษาสามารถปฏิบัติตามระบบการเก็บรักษาไวน์ได้อย่างถูกต้อง (4.79)
ภายในบาร์
ตามล�ำดับ 4.2 สมรรถนะด้ านทัก ษะ อยู่ ในระดั บ มากที่สุ ด เมื่ อพิ จ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่า ล าดั บ แรก คื อ
นักศึกษาสามารถให้
บริการที่โต๊าะนทั
อาหารได้
ย่า่ใงถูนระดั
กต้อบง มากที
(4.92)่สนัุดกเมืศึก่อษาสามารถใช้
ิ่งอานวยความสะดวกภายใน
4.3 สมรรถนะด้
ศนคติออยู
พิจารณาเป็นสรายข้
อ พบว่า ล�ำดับแรก คือ
บาร์ได้อย่างถูกต้อง (4.79) นักศึกษาสามารถปฏิบัติตามระบบการเก็บรักษาไวน์ได้อย่างถูกต้อง (4.79) ตามลาดับ
นักศึกษาสามารถปฏิบัติตามระเบียบเรื่องความปลอดภัยของสถานประกอบการได้โดยไม่มีข้อโต้แย้ง (4.62)
4.3 สมรรถนะด้ านทั ศนคติ อยู่ในระดับ มากที่สุ ด เมื่อ พิจ ารณาเป็น รายข้อ พบว่า ล าดับ แรก คื อ
นันักกศึศึกกษาสามารถปฏิ
ษาท�ำงานร่วมกับบั ตผูิ ตร้ ามระเบี
ว่ มงานได้ยโบเรื
ดยไม่
มขี อ้ โต้แย้ง (4.58) นักศึกษาท�ำงานในสังคมทีห่ ลากหลายได้โดยไม่มี
่ อ งความปลอดภั ยของสถานประกอบการได้ โดยไม่ มี ข้ อ โต้ แ ย้ ง (4.62)
ย้ง (4.58)
นัข้กอศึโต้กแษาท
างานร่วตามล�
มกับผูำ้รดั่วบมงานได้โดยไม่มีข้อโต้แย้ง (4.58) นักศึกษาทางานในสังคมที่หลากหลายได้โดยไม่มี
สมรรถนะตามข้
ข้อโต้แย้ง5.(4.58)
ตามลาดับ อตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัตขิ องบุคลากรวิชาชีพท่องเทีย่ วแห่งอาเซียนของ
นักศึกษาที5.ฝ่ สมรรถนะตามข้
กึ ประสบการณ์แอผนกอาหารและเครื
ม่ ทีณม่ สมบั
อี ทิ ธิตพิขลต่
อความพึ
าน
ตกลงยอมรับ ร่วมกัอ่ นงดื
ในคุ
องบุ
คลากรวิงพอใจของสถานประกอบการด้
ชาชีพท่องเที่ ยวแห่ งอาเซียนของ
ระดับ 4-5 แดาว
ในเขตกรุงเทพมหานคร
เคราะห์
การถดถอยเชิงเส้นในรูปแบบของ
นัธุรกกิศึจกโรงแรม
ษาที่ฝึกประสบการณ์
ผนกอาหารและเครื
่องดื่มที่มีอิทธิโดยการวิ
พลต่อความพึ
งพอใจของสถานประกอบการด้
านธุรกิจ
การวิ
เ
คราะห์
ค
วามถดถอยแบบพหุ
ค
ณ
ู
โรงแรม ระดับ 4-5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นในรูปแบบของการวิเคราะห์
ความถดถอยแบบพหุคูณ

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นในรูปแบบของการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคณ
ู อิทธิพล
ตารางที่ 1 ผลการวิ
เคราะห์กาารถดถอยเชิ
งเส้นอตกลงยอมรั
ในรูปแบบของการวิ
ความถดถอยแบบพหุ
ูณอิพทท่ธิอพงเที
ลของ
ของสมรรถนะด้
นความรูต้ ามข้
บร่วมกันเคราะห์
ในคุณสมบั
ตขิ องบุคลากรวิชคาชี
ย่ ว
สมรรถนะด้
านความรู
ามข้เ่ อข้าตกลงยอมรั
บ ร่วมกั น ในคุในแผนกอาหารและเครื
ณ สมบั ติ ของบุ ค ลากรวิ
อ งเที่ ยงวแห่
แห่งอาเซียนของนั
กศึก้ตษาที
รับการฝึกประสบการณ์
อ่ งดืชาชี
ม่ กัพบท่ความพึ
พอใจง
อาเซี
ยนของนักศึกษาที่เข้ารัาบนธุการฝึ
ประสบการณ์
่องดื่มกับความพึงพอใจของ
ของสถานประกอบการด้
รกิจกโรงแรม
ระดับในแผนกอาหารและเครื
4-5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร

สถานประกอบการด้านธุรกิจโรงแรม ระดับ 4-5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร
ค่าสัมประสิทธิ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจ
B
เStd. Error Beta
t
P Tolerance VIF
1. สมรรถนะด้านความรู้
1.083
.035
.941 31.299 .000* 1.000
1.000
หมายเหตุ : R2 = 0.885 ค่า adjusted R2 = 0.884 F = 979.656
(* มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05)

จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear Regression)

จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear Regression) พบว่า ในการ
พบว่า ในการวิเคราะห์ความแปรปรวน เพือ่ ทดสอบนัยส�ำคัญ สมรรถนะด้านความรูต้ ามข้อตกลงยอมรับร่วมกัน
วิเคราะห์ ค วามแปรปรวน เพื่ อ ทดสอบนั ยส าคั ญ สมรรถนะด้ านความรู้ ตามข้ อ ตกลงยอมรับ ร่ วมกั น ส่งผลต่ อ
ส่งผลต่อง พอใจของสถานประกอบการด้
ความพึงพอใจของสถานประกอบการด้
นธุรกิจโรงแรม
ระดัดาว
บ 4-5ในเขตกรุ
ดาว ในเขตกรุ
งเทพมหานคร
ความพึ
า นธุ ร กิ จาโรงแรม
ระดั บ 4-5
ง เทพมหานคร
พบว่ า
พบว่
า
การตรวจสอบข้
อ
ตกลงเบื
อ
้
งต้
น
ในภาวะร่
ว
มเส้
น
ตรงพหุ
(Multicollinearlity)
พบว่
า
ตั
ว
แปรอิ
ส
ระของ
การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นในภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearlity) พบว่า ตัวแปรอิสระของสมรรถนะด้าน
สมรรถนะด้
้ตามข้
ตกลงยอมรั
บร่งวพอใจของสถานประกอบการด้
มกันต่อความพึงพอใจของสถานประกอบการด้
รกิจโรงแรม
ความรู
้ตามข้าอนความรู
ตกลงยอมรั
บร่วอมกั
นต่อความพึ
านธุรกิจโรงแรมไม่มาีปนธุ
ัญหาภาวะร่
วม
ไม่นมตรงพหุ
ีปัญหาภาวะร่
วมเส้น>ตรงพหุ
10) (Hair าetนความรู
al., 2010)
เส้
(Tolerance
0.1, VIF(Tolerance
< 10) (Hair >et0.1,
al., VIF
2010)< สมรรถนะด้
้ตามข้อสมรรถนะด้
ตกลงยอมรัาบนความรู
ร่วมกันมี้
ตามข้อมตกลงยอมรั
บร่วมกั
นมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของสถานประกอบการด้
านธุและสามารถใช้
รกิจโรงแรม ระดั
ความสั
พั น ธ์ต่อ ความพึ
งพอใจของสถานประกอบการด้
านธุรกิ จโรงแรม ระดั บ 4-5 ดาว
เป็บน
ดาว และสามารถใช้
เป็น ตัอวความพึ
พยากรณ์
ในการคาดคะเนต่อความพึงาพอใจของสถานประกอบการด้
านธุรากิงมีจ
ตั4-5
วพยากรณ์
ในการคาดคะเนต่
งพอใจของสถานประกอบการด้
นธุรกิจโรงแรม ระดับ 4-5 ดาวอย่
2
2
2
นัโรงแรม
ยสาคัญระดั
ทางสถิ
ติ .05
(R =างมี
0.885
มประสิ
์การพยากรณ์
ที่ปรับแก้สัแมล้ประสิ
ว (adj.ทธิR์ก)ารพยากรณ์
มีค่าเท่ากับ
บ 4-5
ดาวอย่
นัยส�Fำคั=ญ979.656)
ทางสถิติ สั.05
(R =ทธิ0.885
F = 979.656)

ที่ปรับแก้แล้ว (adj. R2) มีค่าเท่ากับ 0.884 วิเคราะห์ได้ว่าสมรรถนะด้านความรู้ตามข้อตกลงยอมรับร่วมกัน
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สามารถอภิ
ปรายผลความแปรผั
ของความพึ
านธุปรายผลความแปรผั
รกิจโรงแรม ระดับนของความ
4-5 ดาว
0.884
วิเคราะห์
ได้ว่าสมรรถนะด้านนความรู
้ตามข้งพอใจของสถานประกอบการด้
อตกลงยอมรับร่วมกัน สามารถอภิ
ตั ราร้อยละ 88.4 โดยตัวแปรสมรรถนะด้
านความรู
ามข้ดาว
อตกลงยอมรั
ร่วมกั88.4
นมีอโดยตั
ทิ ธิพวลต่แปรสมรรถนะด้
อความพึงพอใจ
พึได้งอพอใจของสถานประกอบการด้
านธุรกิจโรงแรม
ระดับ ต้ 4-5
ได้อัตราร้อบยละ
าน
ของสถานประกอบการด้
รกินจโรงแรม
บ 4-5งดาว
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิตาิ นธุ
.05รกิจโรงแรม ระดับ 4-5
ความรู
้ตามข้อตกลงยอมรับานธุ
ร่วมกั
มีอิทธิพลต่ระดั
อความพึ
พอใจของสถานประกอบการด้
ดาว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .05
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นในรูปแบบของการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคณ
ู อิทธิพล
ตารางที่ 2 ผลการวิ
เคราะห์กาารถดถอยเชิ
งเส้อนตกลงยอมรั
ในรูปแบบของการวิ
ความถดถอยแบบพหุ
ูณพอิทท่ธิอพงเที
ลของ
ของสมรรถนะด้
นทักษะตามข้
บร่วมกันเคราะห์
ในคุณสมบั
ติของบุคลากรวิชคาชี
่ยว
สมรรถนะด้
า
นทั
ก
ษะตามข้
อ
ตกลงยอมรั
บ
ร่
ว
มกั
น
ในคุ
ณ
สมบั
ต
ข
ิ
องบุ
ค
ลากรวิ
ช
าชี
พ
ท่
อ
งเที
ย
่
วแห่
ง
อาเซี
ยน
แห่งอาเซียนของนักศึกษาทีเ่ ข้ารับการฝึกประสบการณ์ในแผนกอาหารและเครือ่ งดืม่ กับความพึงพอใจ
ของนั
กศึกษาที่เข้ารับการฝึากนธุ
ประสบการณ์
่องดืง่มเทพมหานคร
กับความพึงพอใจของสถาน
ของสถานประกอบการด้
รกิจโรงแรมในแผนกอาหารและเครื
ระดับ 4-5 ดาว ในเขตกรุ
ประกอบการด้านธุรกิจโรงแรม ระดับ 4-5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร
ค่าสัมประสิทธิ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจ
B
Std. Error Beta
t
P Tolerance VIF
2. สมรรถนะด้านทักษะ
1.068
.021
.977 51.933 .000* 1.000
1.000
2
2
หมายเหตุ : R = 0.955 ค่า adjusted R = 0.955 F = 2697.060 Durbin Watson = 2.286
(*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05)

จากตารางที
การวิเคราะห์
เคราะห์ความถดถอยเชิ
ความถดถอยเชิ
นแบบพหุ
(Multiple
Linear
Regression)
จากตารางที่ ่ 22 การวิ
งเส้งนเส้แบบพหุ
(Multiple
Linear
Regression)
พบว่า พบว่
ในการา
ความแปรปรวน
เพื่อทดสอบนั
ส�ำคัญ สมรรถนะด้
านทักษะตามข้
อตกลงยอมรั
มกันอ
วิในการวิ
เคราะห์เคราะห์
ค วามแปรปรวน
เพื่ อ ทดสอบนั
ย ส าคั ญ ยสมรรถนะด้
านทั ก ษะตามข้
อ ตกลงยอมรั
บ ร่ วมกั น บส่ร่งวผลต่
ส่งผลต่องพอใจของสถานประกอบการด้
ความพึงพอใจของสถานประกอบการด้
านธุรกิระดั
จโรงแรม
4-5 ดาวงเทพมหานคร
ในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่
ความพึ
านธุรกิจโรงแรม
บ 4-5 ระดั
ดาว บในเขตกรุ
พบว่า ตัวแปรอิ
สระา
และตั
วแปรตามเป็
ระต่อกัน พบว่
การตรวจสอบข้
้องต้นในภาวะร่
วมเส้้อนงต้ตรงพหุ
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al., 2010) สมรรถนะด้านทักษะตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันมีความสัมพันธ์กับต่อความพึงพอใจของ
ระดั
บ
4-5
ดาว และสามารถใช้
เป็นตัวพยากรณ์
นการคาดคะเนต่
อความพึงพอใจของสถานประกอบการด้
านธุรกิอจ
สถานประกอบการด้
านธุรกิจโรงแรม
ระดับ ใ4-5
ดาว 2และสามารถใช้
เป็นตัวพยากรณ์ในการคาดคะเนต่
โรงแรม ระดับ 4-5 ดาว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .05 (R = 0.955 F = 2697.060) สัมประสิทธิ์การพยากรณ์
ความพึงพอใจของสถานประกอบการด้
านธุรกิจโรงแรม ระดับ 4-5 ดาว อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ .05 (R2 =ที่
2
ปรับแก้แล้ว (adj. R ) มีค่าเท่ากับ 0.955 วิเคราะห์ได้ว่าสมรรถนะด้านทักษะตามข้
อตกลงยอมรับร่วมกัน สามารถ
0.955 F = 2697.060) สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ที่ปรับแก้แล้ว (adj. R2) มีค่าเท่ากับ 0.955 วิเคราะห์ได้ว่า
อภิปรายผลความแปรผันของความพึงพอใจของสถานประกอบการด้านธุรกิจโรงแรม ระดับ 4-5 ดาว ได้อัตราร้อยละ
สมรรถนะด้
านทักษะตามข้านทั
อตกลงยอมรั
ร่วมกัน สามารถอภิ
นของความพึงพอใจ
95.5
โดยตัวแปรสมรรถนะด้
กษะตามข้อบตกลงยอมรั
บร่วมกันมีอิทปธิรายผลความแปรผั
พลต่อความพึงพอใจของสถานประกอบการ
จโรงแรม
ระดั
บ 4-5ติ .05
ดาว ได้อัตราร้อยละ 95.5 โดยตัวแปรสมรรถนะ
ด้ของสถานประกอบการด้
านธุรกิจโรงแรม ระดับ 4-5านธุ
ดาวรกิอย่
างมีนัยสาคั
ญทางสถิ
ด้านทักษะตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของสถานประกอบการด้านธุรกิจโรงแรม
ระดับ 4-5
อย่าเงมี
นัยส�กำารถดถอยเชิ
คัญทางสถิตงิ เส้
.05นในรูปแบบของการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณอิทธิพลของ
ตารางที
่ 3 ดาว
ผลการวิ
คราะห์

สมรรถนะด้านทั ศนคติตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันในคุณ สมบัติ ของบุค ลากรวิชาชีพ ท่องเที่ยวแห่ ง
อาเซียนของนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์ในแผนกอาหารและเครื่องดื่มกับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการด้านธุรกิจโรงแรม ระดับ 4-5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร
ค่าสัมประสิทธิ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจ
B
Std. Error Beta
t
P Tolerance VIF
3. สมรรถนะด้านทัศนคติ
.692
.021
.944 32.278 .000* 1.000
1.000
2
2
หมายเหตุ : R = 0.891 ค่า adjusted R = 0.890 F = 1041.879 Durbin Watson = 1.763
(*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05)
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โรงแรม ระดับ 4-5 ดาว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .05 (R2 = 0.955 F = 2697.060) สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ ที่
ปรับแก้แล้ว (adj. R2) มีค่าเท่ากับ 0.955 วิเคราะห์ได้ว่าสมรรถนะด้านทักษะตามข้อตกลงยอมรับร่วมกัน สามารถ
อภิปรายผลความแปรผันของความพึงพอใจของสถานประกอบการด้านธุรกิจโรงแรม ระดับ 4-5 ดาว ได้อัตราร้อยละ
95.5 โดยตัวแปรสมรรถนะด้านทักษะตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ด้านธุรกิจโรงแรม ระดับ 4-5 ดาว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .05

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นในรูปแบบของการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคณ
ู อิทธิพล
ของสมรรถนะด้
นทัศนคติตามข้
ตกลงยอมรั
บร่วมกัเนคราะห์
ในคุณคสมบั
ตขิ องบุคลากรวิชคาชี
ย่ ว
ตารางที่ 3 ผลการวิ
เคราะห์กาารถดถอยเชิ
งเส้นอในรู
ปแบบของการวิ
วามถดถอยแบบพหุ
ูณอิพทท่ธิอพงเที
ลของ
สมรรถนะด้
านทั ศนคติ
ามข้เ่ ข้อาตกลงยอมรั
บร่วมกันในคุ
ณ สมบัติ ของบุค ลากรวิ
องเที่ยงวแห่
แห่งอาเซียนของนั
กศึกตษาที
รับการฝึกประสบการณ์
ในแผนกอาหารและเครื
อ่ งดืชาชี
ม่ กัพบท่ความพึ
พอใจง
อาเซี
ยนของนักศึกษาที่เข้ารัาบนธุการฝึ
ประสบการณ์
่องดื่มกับความพึงพอใจของ
ของสถานประกอบการด้
รกิจกโรงแรม
ระดับในแผนกอาหารและเครื
4-5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร
สถานประกอบการด้านธุรกิจโรงแรม ระดับ 4-5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร
ค่าสัมประสิทธิ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจ
B
Std. Error Beta
t
P Tolerance VIF
3. สมรรถนะด้านทัศนคติ
.692
.021
.944 32.278 .000* 1.000
1.000
หมายเหตุ : R2 = 0.891 ค่า adjusted R2 = 0.890 F = 1041.879 Durbin Watson = 1.763
(*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05)

จากตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear Regression) พบว่า
ในการวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อทดสอบนัยส�ำคัญ สมรรถนะด้านทัศนคติตามข้อตกลงยอมรับร่วมกัน
านธุรกิจโรงแรม ระดั
งเทพมหานคร
บัส่ณงผลต่
ฑิตวิทอยาลัความพึ
ย มหาวิงทพอใจของสถานประกอบการด้
ยาลัยสวนดุสิต
ปีที่ บ16 4-5
ฉบับทีดาว
่ 2 เดือในเขตกรุ
นพฤษภาคม-สิ
งหาคม 2563
ตัวแปรอิสระของสมรรถนะด้านทัศนคติตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันต่อความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ด้านธุรกิจโรงแรมไม่มปี ญ
ั หาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Tolerance > 0.1, VIF < 10) (Hair et al., 2010) สมรรถนะ
ด้านทัศนคติตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันมีความสัมพันธ์กบั ต่อความพึงพอใจของสถานประกอบการด้านธุรกิจ
โรงแรม ระดับ 4-5 ดาว และสามารถใช้เป็นตัวพยากรณ์ในการคาดคะเนต่อความพึงพอใจของสถานประกอบ
การด้านธุรกิจโรงแรม ระดับ 4-5 ดาว อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ .05 (R2 = 0.891 F = 1041.879) สัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ที่ปรับแก้แล้ว (adj. R2) มีค่าเท่ากับ 0.890 วิเคราะห์ได้ว่าสมรรถนะด้านทัศนคติตามข้อตกลง
ยอมรับร่วมกัน สามารถอภิปรายผลความแปรผันของความพึงพอใจของสถานประกอบการด้านธุรกิจโรงแรม
ระดับ 4-5 ดาว ได้อัตราร้อยละ 89.0 โดยตัวแปรสมรรถนะด้านทัศนคติตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันมีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจของสถานประกอบการด้านธุรกิจโรงแรม ระดับ 4-5 ดาว อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ .05
ผลการศึกษาดังกล่าว สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าสมรรถนะตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันใน
คุณสมบัตขิ องบุคลากรวิชาชีพท่องเทีย่ วแห่งอาเซียนของนักศึกษาทีเ่ ข้ารับการฝึกประสบการณ์ในแผนกอาหาร
และเครื่ องดื่ ม มี อิท ธิพลกับ ความพึง พอใจของสถานประกอบการด้านธุรกิจโรงแรม ระดับ 4-5 ดาว
ในกรุงเทพมหานคร

อภิปรายผล
การศึกษาเรื่อง “สมรรถนะตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว
แห่งอาเซียนของนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์แผนกอาหารและเครื่องดื่มของสถานประกอบการด้านธุรกิจ
โรงแรม ระดับ 4-5 ดาว พื้นที่กรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยน�ำผลการวิจัยมาอภิปรายผล ดังนี้
สมรรถนะตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียนของ
นักศึกษาทีฝ่ กึ ประสบการณ์แผนกอาหารและเครือ่ งดืม่ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความพึงพอใจของสถานประกอบการด้าน
216 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ธุรกิจโรงแรม ระดับ 4-5 ดาว ในกรุงเทพมหานคร ทั้ง 3 ด้าน โดยรวมระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด คือ สมรรถนะด้านความรู้ (4.68) รองลงมา คือ สมรรถนะด้านทักษะ (4.66) และสมรรถนะด้านทัศนคติ
(4.50) ตามล�ำดับ
สมรรถนะด้านความรู้ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้
จากผลการวิ เ คราะห์ พ บว่ า 3 ล� ำ ดั บ แรกคื อ (1) ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ กระบวนการสั่ ง ซื้ อ อุ ป กรณ์ ซึ่ ง จาก
ผลการสัมภาษณ์ทางสถานประกอบการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมากเช่นกัน เนื่องจากนักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจถึงขั้นตอนและกระบวนการดังกล่าวจึงท�ำให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานและสื่อสารกับพนักงาน
อย่างเข้าใจและสามารถแจ้งกับพนักงานได้หากมีวัตถุดิบหรืออุปกรณ์บางชนิดที่ต้องด�ำเนินการสั่งซื้อ เพื่อให้
อุปกรณ์ต่าง ๆ มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งานอยู่เสมอ (2) ความรู้ในการเก็บรักษาอาหารและเครื่องดื่ม
จากการสัมภาษณ์สถานประกอบการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากนักศึกษาเข้าใจและ
สามารถดูแล ปฏิบัติตามวิธีการเก็บรักษาอาหารและเครื่องดื่มได้ถูกต้องและเหมาะสม แต่อาจมีบางรายการที่
นักศึกษายังต้องท�ำความเข้าใจ เรียนรูเ้ พิม่ ขึน้ เนือ่ งจากเป็นสิง่ ทีน่ กั ศึกษาอาจไม่เคยรูจ้ กั และไม่ทราบถึงวิธกี าร
เก็บรักษา (3) ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการรับช�ำระเงิน ซึ่งสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์สถานประกอบการมี
ความพึ ง พอใจอยู ่ ใ นระดั บ ดี เนื่ อ งจากนั ก ศึ ก ษาสามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ ต ามขั้ น ตอนและกระบวนการที่ ท าง
สถานประกอบการได้ตามที่ก�ำหนดอย่างไม่มีข้อสงสัยถึงที่มาที่ไป หรือวิธีการด�ำเนินการ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Chumyen and Phadungkan (2015) ที่ศึกษาเกี่ยวกับระดับความคาดหวังและความพึงพอใจ
ของหัวหน้างานทีม่ ตี อ่ คุณลักษณะของนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ พบว่า ระดับความพึงพอใจของหัวหน้าแผนกที่มีต่อนักศึกษาฝึกงาน ด้านความรู้ทางวิชาชีพ
อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของ Shelly (1975 in Saejao, 2015)
ที่กล่าวว่า “เมื่อสิ่งที่ต้องการหรือสิ่งที่คาดหวัง บรรลุจุดหมายในระดับใดระดับหนึ่ง ความรู้สึกเชิงบวกก็จะ
มีมากขึน้ ตามไปด้วย และท�ำให้ความสุขนัน้ มีมากขึน้ เช่นกัน” ซึง่ จากการสัมภาษณ์ในครัง้ นีพ้ บว่าผูต้ อบค�ำถาม
นั้นมีความรู้สึกเชิงบวกต่อสมรรถนะด้านความรู้ของนักศึกษาเป็นอย่างมาก
สมรรถนะด้ า นทั ก ษะ ระดั บ ความพึ ง พอใจของสถานประกอบการอยู ่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ทั้ ง นี้
จากผลการวิเคราะห์พบว่า 3 ล�ำดับแรกคือ (1) การเบิกของในสโตร์ได้ถูกต้องตามหลัก “First In Frist Out”
จากการสัมภาษณ์สถานประกอบการมีความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับมาก เนือ่ งจากระบบการเบิกของในสโตร์เป็น
สิ่งที่มีรายละเอียดที่ต้องให้ความสนใจและใส่ใจอย่างมากแต่นักศึกษาสามารถเบิกของในสโตร์ตามระบบ
ดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและสามารถตรวจสอบ จัดเรียงของภายในสโตร์ให้ถกู ต้องตามระบบ “First In First Out”
(2) สามารถแนะน�ำอาหารหรือเครื่องดื่มต่อลูกค้าได้อย่างเหมาะสม จากการสัมภาษณ์สถานประกอบการมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา นักศึกษาสามารถน�ำเสนอและแนะน�ำ
รายการอาหารได้ถูกต้องตามประบวนการของสถานประกอบการ แต่ยังไม่สามารถแนะน�ำรายการอาหารที่
ลูกค้าต้องการให้แนะน�ำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลได้ เนื่องจากนักศึกษาอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับอาหารต่าง ๆ ใน
รายการอาหาร รวมไปถึงอาจจะยัง ไม่ทราบถึงวัตถุดิบในการปรุงอาหารแต่ละชนิดซึ่งนักศึกษาต้องใช้เวลาใน
การจดจ�ำ ท�ำความเข้าใจในรายการอาหารถึงจะสามารถแนะน�ำได้ แต่ในเบือ้ งต้นการแนะน�ำอาหารตามระเบียบ
ของสถานประกอบการ และบุคลิกภาพในการเข้าหาลูกค้านักศึกษาท�ำได้อย่างดี และหลังจากนักศึกษาฝึกงาน
ไปได้ในระยะเวลาหนึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาในเรื่องดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว (3) นักศึกษาสามารถใช้
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อุปกรณ์ส�ำนักงานได้อย่างถูกต้อง จากการสัมภาษณ์สถานประกอบการมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก
จากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา ในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในส�ำนักงานซึ่งนักศึกษาเป็น
ผู้เข้าใจในเทคโนโลยี และคุ้นเคยกับเทคโนโลยีจึงท�ำให้การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นเทคโนโลยีในส�ำนักงาน
มักไม่เป็นปัญหา แต่อาจจะมีในเรื่องของอุปกรณ์บางอย่างที่ไม่ใช่เทคโนโลยีที่นักศึกษาอาจไม่เคยใช้งาน
ซึง่ นักศึกษาจะต้องใช้เวลาเรียนรูแ้ ละทดลองท�ำก่อนถึงจะสามารถใช้งานได้ ซึง่ นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะ
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Benjarattananon (2018) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการต่อนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่า ผู้ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงานมีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน ในระดับมาก
และสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของ Shelly (1975 in Saejao, 2015) ที่กล่าวว่า “เมื่อสิ่งที่
ต้องการหรือสิ่งที่คาดหวัง บรรลุจุดหมายในระดับใดระดับหนึ่ง ความรู้สึกเชิงบวกก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วย
และท�ำให้ความสุขนั้นมีมากขึ้นเช่นกัน” ซึ่งจากการสัมภาษณ์ในครั้งนี้พบว่าผู้ตอบค�ำถามนั้นมีความรู้สึก
เชิงบวกต่อสมรรถนะด้านความทักษะของนักศึกษาเป็นอย่างมาก
สมรรถนะด้านทัศนคติ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้จาก
ผลการวิเคราะห์พบว่า 3 ล�ำดับแรกคือ (1) นักศึกษาสามารถแสดงออกในทางที่ดีต่อการท�ำงานในสังคมที่
หลากหลายจากการสัมภาษณ์สถานประกอบการมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก โดยจากการสังเกตพฤติกรรม
นักศึกษาสามารถ เข้าไปปฏิบัติงานได้ในทุกส่วนงานของแผนกซึ่งแต่ละจุดอาจมีวัฒนธรรม สังคม หรือวิธีการ
ท�ำงานที่ต่างกัน แต่นักศึกษาก็สามารถท�ำงานได้อย่างไม่มีข้อโต้แย้ง (2) นักศึกษาสามารถปฏิบัติตามระเบียบ
ด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการได้โดยไม่มขี อ้ โต้แย้ง จากการสัมภาษณ์สถานประกอบการมีความพึงพอใจ
อยู ่ ใ นระดั บ ดี ม าก โดยจากการสั ง เกตพฤติ ก รรมนั ก ศึ ก ษาสามารถปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บได้ อ ย่ า งดี แ ละ
เรียบร้อยเนือ่ งจากระเบียบในด้านนี้เป็นระเบียบทีช่ ว่ ยพัฒนาคุณภาพด้านสุขอนามัยต่าง ๆ ของนักศึกษาและ
ส่วนมากนักศึกษาจะปฏิบัติในเรื่องเหล่านี้อยู่เป็นปกติ จึงไม่ใช่ปัญหาในการที่นักศึกษาจะปฏิบัติตามในเรื่องนี้
(3) นักศึกษาสามารถปฏิบัติตามระเบียบด้านมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการได้โดยไม่มี
ข้อโต้แย้ง จากการสัมภาษณ์สถานประกอบการมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดีมาก โดยจากการสังเกตพฤติกรรม
นักศึกษาสามารถปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับได้อย่างดีโดยไม่มขี อ้ โต้แย้งเนือ่ งจากระเบียบนีเ้ ป็นความปลอดภัย
ในการท�ำงานทีน่ กั ศึกษาเข้าใจและพร้อมทีจ่ ะปฏิบตั ติ าม ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Agsornpim, Sinraksa
and Vongkrachang (2019) ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อนักศึกษาฝึกงานก่อนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพจริง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผู้ดูแล
การปฏิบตั งิ านของนักศึกษาฝึกงานก่อนฝึกประสบการณ์วชิ าชีพจริงมีความพึงพอใจต่อคุณภาพด้านบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธ์โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณารายด้านพบว่า ผูป้ ระกอบการมีระดับ
ความพึ ง พอใจระดั บ มาก ในด้ า นความประพฤติ อ ่ อ นน้ อ มและกิ ริ ย ามารยาทสุ ภ าพ มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีน�้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นนอกเหนือหน้าที่และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และ
สอดคล้องกับแนวคิดเกีย่ วกับความพึงพอใจของ Shelly (1975 in Saejao, 2015) ทีก่ ล่าวว่า “เมือ่ สิง่ ทีต่ อ้ งการ
หรือสิ่งที่คาดหวัง บรรลุจุดหมายในระดับใดระดับหนึ่ง ความรู้สึกเชิงบวกก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วย และท�ำให้
ความสุขนั้นมีมากขึ้นเช่นกัน” ซึ่งจากการสัมภาษณ์ในครั้งนี้พบว่าผู้ตอบค�ำถามนั้นมีความรู้สึกเชิงบวกต่อ
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สมรรถนะด้านความทัศนคติของนักศึกษาเป็นอย่างมาก
อิทธิพลของสมรรถนะตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่ง
อาเซียนของนักศึกษาทีฝ่ กึ ประสบการณ์แผนกอาหารและเครือ่ งดืม่ ทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ด้านธุรกิจโรงแรม ระดับ 4-5 ดาว ในกรุงเทพมหานคร จากงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้แบ่งสมรรถนะของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพตามสมรรถนะตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัตขิ องบุคลากรวิชาชีพท่องเทีย่ ว
แห่งอาเซียน เป็น 3 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะด้านทักษะ สมรรถนะด้านความรู้ และสมรรถนะด้านทัศนคติ ซึ่ง
จากผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะด้านทักษะมีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจของสถานประกอบการด้านธุรกิจโรงแรม
ระดับ 4-5 ดาว ในกรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมาคือ สมรรถนะด้านทัศนคติ และสมรรถนะด้านความรู้
ตามล�ำดับ ซึ่งผลการวิจัยสมรรถนะด้านทักษะ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Benjarattananon (2018) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ พบว่า ผู้ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพด้านทักษะในการปฏิบตั งิ านทัง้ โดยภาพรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก สมรรถนะ
ด้านความทัศนคติ สอดคล้องกับ Agsornpim, Sinraksa and Vongkrachang (2019) ความพึงพอใจของ
สถานประกอบการต่อนักศึกษาฝึกงานก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผู้ดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงานก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพจริงมีความพึงพอใจต่อคุณภาพด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความพึงพอใจระดับมาก ในด้าน
ความประพฤติออ่ นน้อมและกิรยิ ามารยาทสุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ ความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่และมีนำ�้ ใจช่วยเหลือผูอ้ นื่
นอกเหนือหน้าที่และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และสมรรถนะด้านความรู้ ผลการวิจัยเช่นเดียวกับ
Chumyen and Phadungkan (2015) ที่ศึกษาเกี่ยวกับระดับความคาดหวังและ ความพึงพอใจของหัวหน้า
งานที่มีต่อคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
พบว่า ระดับความพึงพอใจของหัวหน้าแผนกที่มีต่อนักศึกษาฝึกงาน ด้านความรู้ทางวิชาชีพอยู่ในระดับมาก
ดังนั้นจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จึงพบว่า สมรรถนะทางด้านทักษะตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติ
ของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียนของนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์แผนกอาหารและเครื่องดื่ม
เป็นสมรรถนะทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจของสถานประกอบการด้านธุรกิจโรงแรม ระดับ 4-5 ดาว ในกรุงเทพมหานคร
มากที่สุด ซึ่งจากการสัมภาษณ์สถานประกอบการโดยส่วนใหญ่ได้ให้ความคิดเห็นตรงกันว่า ทักษะเป็นสิ่งที่
สามารถพัฒนาได้งา่ ยและรวดเร็วทีส่ ดุ ซึง่ หากนักศึกษาได้มกี ารเรียนรูแ้ ละมีการพัฒนาทักษะของตนเองมาจาก
สถานศึกษาแล้วนัน้ ในการเข้ามาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพจะท�ำให้นกั ศึกษานัน้ สามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะ
ของตนเองได้อย่างรวดเร็วยิง่ ขึน้ ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารสร้างความพึงพอใจของสถานประกอบการทีม่ ตี อ่ นักศึกษาได้
อย่างมากเช่นกัน งานวิจัยของ Benjarattananon (2018) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของสถานประกอบ
การต่อนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ พบว่า ผู้ควบคุมและดูแล การปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงานมีความพึงพอใจต่อคุณภาพด้านทักษะ
ในการปฏิบัติงานทั้งโดยภาพรวมและ รายด้าน อยู่ในระดับมาก
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรการเรียนการสอน สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพบริการที่มีความประสงค์ผลิตบัณฑิตเพื่อส่งเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านธุรกิจโรงแรม ควรเพิ่มเติมในเรื่อง
ของการฝึกปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการในส่วนงานต่าง ๆ ให้หลากหลายมากขึน้ เนือ่ งจากการส่งนักศึกษา
เข้ารับการฝึกปฏิบตั งิ านนัน้ ยังไม่ครอบคลุมทุกสมรรถนะ และการเรียนการสอนนัน้ ยังไม่ครอบคลุมตามกรอบ
สมรรถนะตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัตขิ องบุคลากรวิชาชีพท่องเทีย่ วแห่งอาเซียนสมรรถนะวิชาชีพ
ซึง่ หากนักศึกษาได้เข้ารับการฝึกปฏิบตั งิ านในส่วนงานต่าง ๆ มากขึน้ อาจส่งผลให้ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการด้านธุรกิจโรงแรมมีมากขึ้น และการแข่งขันทางด้านวิชาชีพของบัณฑิตในตลาดแรงงานกลุ่ม
ประเทศอาเซียนนั้น บัณฑิตสามารถพัฒนาและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันมากขึ้น
2. ข้อเสนอแนะต่อสถานประกอบการด้านโรงแรม สถานประกอบการควรส่งเสริมให้บคุ ลากรภายใน
โรงแรมนั้นมีความรู้ความเข้าใจและความสามารถตามสมรรถนะตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติของ
บุคลากรวิชาชีพท่องเทีย่ วแห่งอาเซียนทีม่ ากขึน้ เพือ่ พัฒนาคุณภาพในการวัดระดับทักษะ การแข่งขันในคุณภาพ
แรงงาน และมาตรฐานการให้บริการให้มากขึ้น
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะความพึงพอใจของธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพมหานคร
การวิจัยครั้งต่อไปจึงควรมุ่งศึกษาในพื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดที่ได้รับความนิยมทางการท่องเที่ยวอื่น ๆ
2. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะความพึงพอใจของธุรกิจโรงแรม ระดับ 4-5 ดาว
การวิจัยครั้งต่อไปจึงควรมุ่งศึกษาในธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาว
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