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สไบทิพย ์มงคลนิมิตร์: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบริการของโรงแรมแมนดา
รินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ.ดร.พิทักษ์   ศิริวงศ์.  131 หน้า. 

งานวิจัยเรื่องกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบริการโรงแรม : กรณีศึกษา
โรงแรมแมนดารินโอเรี ยน เต็ ลมี วั ต ถุประสงค์คื อ เพื่ อศึ กษานโยบายและการปฏิบัติ
กระบวนการพัฒนาบุคลากร ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการ
บริการของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ระดับลึกผู้ให้ข้อมูลหลักคือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรม หัวหน้าพนักงาน
และบุคคลที่ท าหน้าที่ให้บริการและผู้ใช้บริการ ผลการศึกษาพบว่า  

1.  นโยบายและการปฏิบัติของโรงแรมในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้การ
บริการโรงแรมเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะกับงานมีทัศนคติที่ดีและสามารถเข้ากับ
วัฒนธรรมองค์กรได้โดยให้โอกาสกับให้บุคลากรภายในรับการคัดเลือกเพื่อเล่ือนต าแหน่งก่อน  
หลักในการประเมินสองด้านโดยพิจารณาจากการท างานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพพิจารณา
จ่ายค่าตอบแทนตามผลงานที่พนักงานท ามีความเชื่อว่าหากพนักงานมีความพึงพอใจในค่าตอบแทน
และสวัสดิการที่ได้รับพนักงานปฏิบัติงานเต็มความสามารถ รวมทั้งมีขวัญและก าลังใจในการที่จะ
ปฏิบัติงานอยู่กับองค์กรด้วยความจงรักภักดี ส่งผลให้องค์กรเติบโตก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง  

2.  กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบริการเน้นการอบรมที่ต้องการพัฒนา
ทั้งความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานโดยการฝึกอบรม การส่งไปศึกษาต่อ การพัฒนา 
การสอนงาน การหมุนเวียนงาน ท าให้บุคลากรมีขีดความสามารถอย่างแท้จริงก าหนดให้บุคลากร
ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมโดยเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  

3.  ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบริการต้อง
ประสานกับองค์กรภายนอกใน การฝึกอบรมองค์ความรู้ที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะ ความ
พร้อมของผู้เข้าอบรม กฎระเบียบของโรงแรม ความพร้อมของแผนกพัฒนาบุคลากรในการจัดการ
วิเคราะห์วางแผนการอย่างมีประสิทธิภาพในการฝึกอบรมบุคลากรที่เขา้รับการพัฒนามีทัศนคติที่ไม่
ดีต่อการพัฒนา  
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This qualitative-based research aims to study policies and practices employed by 
the Madarin Oriental Hotel to serve the need of its customers and explore the personnel 
development process of the hotel as well as problems and obstacles existing during such 
process. Data was collected through an in-depth interview with the manager of the hotel’s 
human resources development department, the chief of the hotel’s staff, the service providers 
and the customers. Upon the research, it is found that, in terms of the hotel’s policies and 
practices, the staff recruited to work there are well-qualified for their job and are able to adjust 
themselves with peers and working environment. Moreover, priority for professional promotion 
is given to those who have been working for the hotel for quite some time and the staff can 
recommend their relatives to apply for the job available at the hotel. The salary and other 
benefits are considered by each of the staff’s behavior and performance; in other words, it is 
based on qualitative and quantitative work carried out, because the hotel’s executives believe 
that their staff will work effectively if they are satisfied with the salary and benefit. Regarding 
the personnel development process of the hotel, a training that focuses on enhancing 
knowledge, professional skills and positive attitude will be provided to all staff.  

This training may be in the form of further education, on-the-job teaching and 
learning or work rotation. It will be categorized by the position: upper-level executives, 
medium-level executives and general administrators. All staff are required to undergo a 
training as it is a part of the hotel’s performance evaluation. The research also found some 
problems and obstacles concerning human resources management of the hotel, particularly 
coordination with outside organizations for a training on specific knowledge, availability of 
trainees, the hotel’s regulations, ability of the hotel’s human resources management staff in 
planning a training effectively as well as negative attitude among the trainees towards the 
training. 
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กติตกิรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือจากหลายๆท่านโดยเฉพาะอย่างยี่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาท่ีกรุณาเสียสละเวลาให้ค าแนะน าปรึกษาตลอดชี้แนะ
แนวทางต่างๆตั้งแต่การเริ่มต้นท าวิทยานิพนธ์จนกระทั้งส าเร็จลุล่วงขอขอบพระคุณที่ เสียสละ
เวลาควบคุมวิทยานิพนธ์ไห้ค าปรึกษาตรวจสอบแก้ใขข้อบกพร่องต่างๆและขอขอบคุณดร.ธนินท์รัฐ รัต
นพงศ์ภิญโญ ซ่ึงเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ที่เสนอข้อคิดเห็นแนวทางการปรับปรุง
แก้ใขในข้อบกพร่องต่างๆรวมถึงการให้ก าลังใจที่ดีตลอดมา 

ขอขอบคุณผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ผู้จัดการอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
พนักงานทุกท่านของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็นที่เสียสละเวลาให้ความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ 
สัมมนากลุ่มและตอบค าถามด้วยความเต็มใจอย่างดียี่ง 

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์หอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรีที่ช่วยไห้ค าแนะน าให้ความสะดวกในการค้นคว้าเอกสารข้อมูลต่างๆ 

ขอขอบพระคุณท่านคณบดีคณะวิทยาการจัดการท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันชัย  
สุทธะนันท์ ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและให้ก าลังใจอย่างดียี่งอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

ขอขอบพระคุณคุณม่ที่ได้ไห้การสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณเพื่อนๆ
และน้องๆที่ไห้ความช่วยเหลือสนับสนุนให้ค าแนะน าและให้ก าลังใจตลอดมาจนท าให้ผู้วิจัยสามารถ
ประสบความส าเร็จในการศึกษาครั้งนี้ 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ธุรกิจการบริการเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นเงิ นจ านวนมาก
โดยเฉพาะด้านธุรกิจที่ เติบโตอย่างรวดเร็ว เศรษฐกิจของประเทศไทยก าลังกว้างเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจยุคใหม่ที่เรียกว่า “เศรษฐกิจการบริการ” เนื่องรัฐบาลมีนโยบายการส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศมากขึ้นท าให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากนับได้ว่าอุตสาหกรรมการบริการเป็นธุรกิจที่มี
อัตราการขยายตัวในล าดับต้นๆของธุรกิจในหลายๆประเภท อุตสาหกรรมการบริการมีตัวสินค้าที่
ส าคัญ คือการบริการ (Customer Service) คุณภาพของการให้บริการในอุตสาหกรรมการบริการนั้น
คุณภาพขึ้นอยู่กับตัวของบุคลากรผู้ให้บริการ การสรรหาบุคคลากรที่มีใจรักในอาชีพการให้บริการ
และสามารถพัฒนาศักยภาพจนเกิดประสิทธิผลเข้าถึงหัวใจของการบริการที่เป็นที่พึงพอใจของ
ลูกค้าการที่ธุรกิจโรงแรมเติบโตอย่างรวดเร็วปัญหาความต้องการบุคคลากรที่สามารถในการบริการ
ที่ดีท าให้โรงแรมต่างๆมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการเพราะผู้ใช้บริการเป็นสินค้าท่ีส าคัญของธุรกิจโรงแรมการบริการ คุณภาพของการ
ให้บริการในอุตสาหกรรมการบริการขึ้นอยู่กับตัวของบุคลากรในฐานะผู้ให้บริการ การสรรหา
บุคลากรที่มีใจรักในอาชีพการให้บริการและสามารถพัฒนาศักยภาพจนเกิดประสิทธิผลเข้าถึงหัวใจ
การบริการที่เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า คือ มีใจรักด้านการบริการ (Service Mind) 
 Svata Gronfeldt (2006: 24) กล่าวว่า ปัจจุบันการท าธุรกิจใดๆ การบริการมีบทบาท
ส าคัญในการเป็นรากฐานสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจ กลุ่มนักธุรกิจในตะวันตกให้ความส าคัญกับ
อุตสาหกรรมบริการเพราะเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้ประเทศเป็นจ านวนมากโดยวัดได้จาก
รายได้ประชาชาติที่เพิ่มขึ้น (GDP) การบริการที่ดีเป็นกลยุทธ์ที่ได้เปรียบในตลาดการค้า 
 Jalane M. Melour (2008: 24) จากข้อมูลการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการบริการ
ของเครือข่ายการบริการงานของ Starwood Hotel & Resorts worldwide Inc. (Sheraton, Westin, 
Four Points, Meridien, St. Regis) Marriott International, Inc. (Marriott, Ritz-Carlton, Courtyard, 
Rera issance, Fairfield Inn.) Hilton Hotel Corporation (Hilton, Doubletree, Embassy suites
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Hampton) ตั้งแต่ปี 2002–2006 ท ารายได้ 6.9% แต่ในปี 2006 เพิ่มเป็น 8.9% มีมูลค่า 133.7 ล้าน
เหรียญเทียบเท่ากับ 27% ของรายได้ประชาชาติทั้งหมด จากข้อมูลวิเคราะห์ได้ว่าอุตสาหกรรมการ
บริการจะเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดการจ้างงานและความต้องการแรงงานใน
อุตสาหกรรมบริการเพิ่มขึ้น 

สังคมปัจจุบันจะเห็นได้จากทุกองค์กรหรือหน่วยงานไม่ว่ าหน่วยงานของรัฐหรือ
ภาคเอกชนจะให้ความส าคัญเรื่องการบริการจึงมักได้ยินค าว่า  ONE STOP SERVIC เช่น หน่วย
ราชการมีการจัดตั้งศูนย์ราชการปรับเวลาการท างานให้สอดคล้องมีการให้บริการนอกเวลาราชการ 
ส่วนหน่วยงานเอกชนมีการปรับกลยุทธ์ด้านการบริการแข่งขันกันตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีการ
แข่งขันด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาบริการแก่ผู้ใช้บริการซ่ึงท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจอันถือเปน็
หัวใจหลักของธุรกิจการให้บริการเพราะการให้บริการเป็นการได้ใกล้ชิดลูกค้ามากที่สุดผู้ให้บริการ
สามารถรับรู้ถึงความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งได้เกิดการเรียนรู้ว่าจะมีวิธีการบริการ
อย่างไรที่ลูกค้าซ่ึงมีความแตกต่างในหลายๆด้านจะประทับใจและค านงึถึงผู้ให้บริการเสมอ ปัจจุบัน
เกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยเริ่มจากอเมริกาแผ่ขยายสู่ยุโรปและก าลังส่งผลกระทบไปทั่วโลก 
ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบ
เศรษฐกิจ ธุรกิจโรงแรม ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวซ่ึงจะต้องมีสถานะทางเศรษฐกิจที่
เอ้ืออ านวยแต่ด้วยภาวะการณ์ถดถอยทางเศรษฐกิจของโลกผนวกกับสถานการณ์ทางการเมือง
ภายในประเทศท่ีก าลังเกิดขึ้นซ่ึงส่งผลท าให้อุตสาหกรรมต่างๆชะลอตัวและเติบโตได้ไม่ดเีท่าที่ควร 
แต่ในขณะเดียวกันการท่องเที่ยวกลับทวีบทบาทมากยิ่งขึน้และสามารถน ารายได้เข้าประเทศจ านวน
มาก ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวส่งผลต่ออัตราการจ้างงานของ
ประชากรในประเทศ โดยรายงานของ WTTC กล่าวว่าในปี 2007 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวท าให้เกิด
การจ้างงานกว่า 1,946,000 ต าแหน่ง (ประมาณ 5.3% ของอัตราจ้างงานทั้งหมดของประเทศ) และ
คาดการณ์ว่าในปี 2017 จะเพิ่มอัตราการจ้างงานสูงถึง 2,157,000 ต าแหน่ง นอกจากนี้ยังมีการจ้าง
งานในธุรกิจอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจดา้นการท่องเที่ยวอีกกว่า 4,110,000 ต าแหน่งและคาดการณ์ว่า
ในอีก 10 ปีข้างหน้า (ปี 2017) จะมีอัตราการจ้างงานเพิ่มถึง 4,767,000 เช่น ธุรกิจขายของที่ระลึก 
ภัตตาคาร ร้านอาหาร ธุรกิจบันเทิง เป็นต้น จากสถิติของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสมาคม
โรงแรมไทยระบุว่าธุรกิจโรงแรมที่พักของประเทศไทยในปี 2007 มีการขยายตัวสูงขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวมีการพัฒนาลงทุนส่ิงอ านวยความสะดวกด้านต่างๆใน
การให้บริการที่ดีแก่นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2007 มีการลงทุนปรับปรุง
และสร้างห้องพักเฉพาะในกรุงเทพมหานครกว่า 62,200 ห้องและมีการก่อสร้างโรงแรมใหม่อย่าง
ต่อเนื่องในภูมิภาคอ่ืนไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ ภาคเหนือและภาคตะวันออก  เป็นต้น MICE (Meeting, 
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Incentive, Convention และ Exhibition) เป็นอีกหนึ่งกระแสที่ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้  อาจ
กล่าวได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความพร้อมและมีศักยภาพสูงในการด าเนินงานด้าน MICE 
ด้วยองค์ประกอบหลายด้าน เช่น การให้บริการที่เป็นเลิศ  สภาพภูมิศาสตร์และภูมิประเทศ ส่ิง
อ านวยความสะดวกและแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย เป็นต้น เพื่อเป้าหมายสู่การเป็นผู้น าแห่ง
ภูมิภาคเอเชียด้านจัดการประชุมและนิทรรศการ ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
แห่งประเทศไทย (Thailand Convention & Exhibition Bureau: TCEB) รายงานว่าในปี 2007 มีการ
จัดประชุมและนิทรรศการกว่า 814,000 งานในประเทศไทยซ่ึงเพิ่มขึ้นกว่าปี 2010 กว่า 18% 
(ประมาณ 677,500 งาน) และประเมินว่ามีการหมุนเวียนเงินตราต่างประเทศในระบบเศรษฐกิจไทย
กว่า 56 พันล้านบาท อาจสรุปได้ว่าธุรกิจการจัดประชุมและสัมมนาในประเทศไทยมีการเติบโต
เพิ่มขึ้นกว่า 20–25% ต่อปีนอกจากนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ด าเนินการวางแผนและ
พัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง 

ธุรกิจโรงแรมจึงเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวปัญหาความต้องการบุคลากรที่สามารถถ่ายทอดการบริการที่ดีเลิศเพื่อให้ลูกค้าเกิดความ
ประทับใจท าให้โรงแรมต่างๆมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพด้านการบริการ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการเพราะผู้ใช้บริการถือเป็นหัวใจส าคัญอันดับหนึ่งของธุรกิจ
โรงแรม องค์กรจ านวนมากสามารถจัดการทุนมนุษย์เข้ากับกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคลเป็น
ผลส าเร็จ ตัวอย่างเช่น โรงแรมในเครือ Hilton สามารถเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้ารวมทั้งความ
ภักดีต่อโรงแรมในเครือภายหลังจากการเข้าพักและยังแบ่งปันหุ้นให้กับพนักงาน (พิพัฒน์ ก้องกิจ
กุล 2549: 88) ประเทศไทยในปี 2540 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลให้ธุรกิจล้มละลายจ านวนมาก 
ระบบ IMF ส่งผลให้ธุรกิจถูกต่างชาติเข้ายึดเป็นจ านวนมากรัฐบาลเล็งเห็นความส าคัญของ
ทรัพยากรมนุษย์มากยิ่งขึ้นส่งผลให้ก าหนดการพัฒนาคนในแผนพัฒนาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ซ่ึงเป็น
การกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากยิ่งขึ้นจะเห็นได้ว่าทรัพยากรมนุษย์
เป็นส่ิงส าคัญในอันดับต้นใช้การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจ (ดนัย เทียนพุฒ 2543: 24) โรงแรม
ของไทยที่ได้รับรางวัลในระดับโลกจากนิตยสารต่างๆ 50 โรงแรมในเอเชียจากการจัดอันดับของ 
Travel and Leisure มีโรงแรมรีสอร์ทของไทยติดอับดับ 12 อันดับ (Worldsbest 2006) ดังนี้ 

1. Penniula Bangkok ที่ 3 ของเอเชียที ่4 ของโลก 
2. The Oriental Bangkok ที่ 7 ของเอเชีย ที่ 9 ของโลก 
3. Four Season Resort Chiangmai ที่ 9 ของเอเชีย ที ่11 ของโลก 
4. Banyan Tree Phuket ที่ 11 ของเอเชีย ท่ี 33 ของโลก 
5. Amapura Phuket ที่ 13 ของเอเชีย ท่ี 41 ของโลก 
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6. The Sukhothai Bangkok ที ่20 ของเอเชีย ท่ี 75 ของโลก 
7. Shangrila Bangkok ที่ 27 ของเอเชีย 
8. Mandarin Oriental Dharadhevi Chiangmai ที่ 29 ของเอเชีย 
9. JW Marriot Phuket ที่ 30 ของเอเชีย 
10. Sheraton Bangkok ที ่36 ของเอเชีย 
11. Grang Hyatt Erawan ที ่42 ของเอเชีย 
12. JW Marriot Bangkok ที่ 46 ของเอเชีย 
โรงแรมเพนนินซูลากรุงเทพหานครได้รับรางวัล Top 50 Hotel in Asia โดยได้อันดับที่ 

4 Top Islands In Asia/Indian Ocean, Top 15 Resort in Asia ประกาศรางวัล “Readers’ Choice 
Award 2005” เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2548 ที่นครนิวยอร์ก (Tourism Authority of Thailand 2003) สุด
ยอดแห่งปี โรงแรมสวิสโซเทล ปาร์คนายเลิศฯ รับรางวัล “World Travel Award” ประจ าปี 2551 
ประเภทโรงแรมธุรกิจชั้นน าของประเทศไทย (“World Travel Award 2008-Thailand’s Leading 
Business Hotel”,) เดลินิวส์ (23 ตุลาคม พ.ศ. 2550): 4.) นิตยสาร Travel and Leisure (ท่องเที่ยวและ
พักผ่อน) นิตยสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวรายเดือนของอเมริกา มียอดจ าหน่ายเดือนละ 900,000 ฉบับ 
เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางทั่วโลกค าแนะน าหรือค าวิพากษ์วิจารณ์ของนิตยสารฉบับนี้ค่อนข้างมี
อิทธิพลต่อวงการท่องเที่ยวและองค์กร ที่ให้บริการเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวและการเดินทางของ
โลกมากก่อให้เกิดการปรับปรุงเปล่ียนแปลง การจัดอันดับ 100 โรงแรมที่ดีที่สุดของโลกในปี 50 
ล าดับที่ 1 ได้แก่ โรงแรมโอเบรอย อุทัยวิลาส เมืองอุทัยปุระ อินเดีย ไทยติดกลุ่ม 100 โรงแรมดีเด่น
ของโลก 4 แห่ง โรงแรมโอเรียนเต็ล ล าดับที่ 3 โรงแรมเพนนินซูล่า ล าดับที่ 12 โรงแรมโฟร์ซีซันส์
รีสอร์ต เชียงใหม่ ล าดับที่ 19 โรงแรมโฟร์ซีซันส์ ล าดับที่ 46 และโรงแรมแชงกรี-ลา ล าดับที่  89
อันดับโรงแรมดีสุดยอดของเอเชีย 50 อันดับแรก โรงแรมของไทยติด 13 อันดับ ล าดับที่ 2 ได้แก่
โรงแรมโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ล าดับที่ 5 โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ ล าดับที่ 6 โรงแรมโฟร์ซี
ซันส์ รีสอร์ต เชียงใหม่ ล าดับที่ 11 โรงแรมโฟร์ซีซันส์กรุงเทพฯ ล าดับที่ 17 โรงแรมแชงกรี-ลา 
ล าดับที่ 21 โรงแรมอมันปุรี ภูเก็ต ล าดับที่ 24 โรงแรมคอนราด ล าดับที่ 25 โรงแรมเจ. ดับเบิ้ลยู. 
มาริออท ภูเก็ต รีสอร์ทแอนด์สปา ล าดับที่ 35 โรงแรม เจ ดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ ล าดับที่ 36 
โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ ล าดับที่ 45 โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ดาราเทวี เชียงใหม่ และ
ล าดับที่ 49 ได้แก่ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพฯ การเก็บคะแนนกระท ากันระหว่าง 17 
ม.ค.- 27 มี.ค. 50 นิตยสารทราเวลแอนด์เลเชอร์  ส ารวจความเห็นผู้อ่านเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวประจ าปี 2551 ดังนี้ 
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1. โรงแรมดีที่สุด 
อันดับ 1 ได้แก่ ซิงกิตา ซาบี แซนด์ ในอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ แอฟริกาใต้ ด้วย

คะแนน 97.50  
อันดับ 2 ได้แก่ โอเบรอย ราชวิลาส อินเดีย มีคะแนน 95.71  
อันดับ 3 ได้แก่ แฟร์มอนต์ มารา ซาฟารี คลับ ในเคนยา ซ่ึงได้คะแนน 95.58 

โรงแรมโอเรียนเต็ล อันดับ 14 ด้วยคะแนน 91.94 โรงแรมเพนนินซูล่า อันดับ 17 คะแนน 91.51 
โฟร์ซีซ่ัน รีสอร์ท เชียงใหม่ อันดับ 19 คะแนน 91.25  

2. โรงแรมในเอเชีย  
2.1 โอเรียนเต็ล อยู่ที่อันดับ 4 
2.2 เพนนินซูลา อยู่ที่อันดับ 5 
2.3 โฟร์ซีซ่ัน รีสอร์ท เชียงใหม่ อยู่ที่อันดับ 7 
2.4 แชงกรี-ลา ซ่ึงมีคะแนน 86.88 อยู่ที่อันดับ 19 
2.5 เจ ดับบลิว แมริออต ภูเก็ต คะแนน 86.00 อยู่ที่อันดับ 26 
2.6 รอยัล ออร์คิด เชอราตัน คะแนน 84.41 อยู่ที่อันดับ 36 
2.7 เจดับบลิว แมริออต กรุงเทพฯ คะแนน 82.57 อยู่ที่อันดับ 39 
2.8 เชอราตันแกรนด์ สุขุมวิท คะแนน 82.50 อยู่ที่อันดับ 41  
2.9 รางวัล Best of the best 2008 ได้แก่ โรงแรมเพนนินซูล่าอันดับ 4 โรงแรมโอ

เรียนเต็ล อันดับ 6 โรงแรมแชงกรีลา อันดับ 7  
 จากข้อมูลที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นท าให้เห็นได้ว่าธุรกิจด้านโรงแรมและด้านบริการ 
เป็นธุรกิจที่ต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์เป็นกลไกในการสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการและเมื่อ
เกิดการบริการที่ดีก็ย่อมก่อให้เกิดรายได้อันเป็นรายได้หลักของธุรกิจโรงแรมท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะ
ศึกษากระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคคลในสาขาการบริการด้านโรงแรมโดยเลือกศึกษา
กระบวนการดังกล่าวจากโรงแรมที่ได้รับคัดเลือกว่ามีการให้บริการดีเด่นติดล าดับโลก คือโรงแรม
แมนดารินโอเรียลเต็ลซ่ึงจะใช้วิธีศึกษาจากการสัมภาษณใ์นเชิงลึกคอืผู้ให้ขอ้มูลหลักคือผู้จัดการฝา่ย
ทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรม หัวหน้าพนักงานและบุคคลที่ท าหน้าที่ให้บริการและผู้รับบริการ 
 ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองให้ตรงกับความต้องการทางด้านบุคลากรในสาขาการบริการด้าน
โรงแรม 
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1. เพื่อศึกษานโยบายและการปฏิบัติของโรงแรมในการตอบสนองความต้องการของ

ผู้ใช้บริการ 
2. เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการบริการโรงแรม 
3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการ

บริการโรงแรม       
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้เลือกศึกษาเรื่องกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
บริการธุรกิจโรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ลซ่ึงเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยได้ก าหนดขอบเขต
การศึกษาวิจัยไว้ดังต่อไปนี้ 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การวิจัยเรื่องกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบริการธุรกิจโรงแรมเป็น

การศึกษานโยบายและการปฏิบัติของโรงแรม ในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการของ
โรงแรม ศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรของโรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ลและศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบริการโรงแรม โดยมีแนวคิด ทฤษฏีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คือแนวคิดการบริหารเชิงดุลยภาพ แนวคิดการจ่ายค่าตอบแทนเน้นบุคคล 
แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ 

2. ขอบเขตด้านพื้นที ่
การวิจัยครั้งนี้เลือกสถานที่เก็บข้อมูล คือ โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล 

3. ขอบเขตด้านประชากร 
การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องด้านกระบวนการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรด้านการบริการของโรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลัก คือผู้จัดการฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรม หัวหน้าพนักงานและบุคคลที่ท าหน้าที่ให้บริการและผู้รับบริการ  

4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีระยะเวลา 6 เดือน 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพของโรงแรมท่ี
มีคุณภาพด้านการให้บริการที่ได้รับรางวัลระดับโลก 
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2. ท าให้ทราบวิธีตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการจากประสบการณ์จริงของผู้
ให้บริการ                  

3. ท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการ
บริการโรงแรม 

4. เพื่อน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพของนักศึกษาในสาขาวิชา
การโรงแรม 

5. เป็นข้อมูลส าหรับผู้สนใจศึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรสาขาการบริการโรงแรม 
 
ควำมจ ำกัดของกำรวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการธุรกิจโรงแรม 
มีข้อจ ากัดด้านความหลากหลายของการบริการของโรงแรมต่างๆ เนื่องจากผู้วิจัยได้เลือกศึกษา
เฉพาะโรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ล ซ่ึงยังมีโรงแรมในประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกว่ามีการบริการ
ที่ดีติดอันดับของโลกอีกหลายแห่ง เนื่องจากข้อจ ากัดด้านระยะเวลาเพียง 6 เดือน ซ่ึงอาจส่งผลให้
การตอบแบบสัมภาษณ์ของบุคลากรด้านการโรงแรมไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรอันเนื่องมาจากบุคลากร
ในแผนกการบริการแบ่งตามระบบบริหารและมีจ านวนมาก อีกทั้งผู้ให้ข้อมูลหลักต้องท างานใน
หน้าที่ท่ีรับผิดชอบจึงไม่มีเวลาในการให้ข้อมูลส่งผลให้กระบวนการวิเคราะห์วิจัยเกิดความล่าช้า 
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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 การศึกษาเรื่องกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบริการธุรกิจโรงแรมเป็น
การศึกษาเชิงคุณภาพซ่ึงผู้วิจัยเลือกศึกษานโยบายและการปฏิบัติของโรงแรมในการตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการของโรงแรม ศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรของโรงแรมแมนดา
รินโอเรียลเต็ลและศึกษาปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบริการ
โรงแรม โดยวิธีการสัมภาษณ์ในเชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก คือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรม 
หัวหน้าพนักงานและบุคคลที่ท าหน้าที่ให้บริการและผู้รับบริการโดยเลือกโรงแรมแมนดาริน โอ
เรียลเต็ล มีการศึกษาแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. ประวัติความเป็นมาของโรงแรม 
2. แนวคิดการบริหารเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard) 
3. แนวคิดการจ่ายค่าตอบแทนเน้นบุคคล 
4. แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ 
5. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ 
6. ทฤษฎีค่าจ้าง 
7. ทฤษฎีเนื้อหาความพอใจ 
8. ทฤษฎีกระบวนการ 
9. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ประวัติความเป็นมาของโรงแรม 
 ธุรกิจการให้บริการเกิดขึ้นในช่วงสมัยอาณาจักรกรีกโบราณที่คนได้เริ่มเดินทางไปยัง
ต่างเมืองเพื่อการค้าหรือเยี่ยมเยียนญาติของตนในยุคดังกล่าวผู้เดินทางจะนอนตามถนนหรือนอน
ตามสถานที่สาธารณะทั่วไป เช่น โบสถ์  เป็นต้น โดยแต่เดิมเป็นการให้ที่พักพิง มีอาหารให้ตาม
อัตภาพไม่มีค่าบริการ กระทั่งมีกลุ่มพ่อค้ากลุ่มหนึ่งได้เปล่ียนแนวคิดนี้ให้กลายเป็นธุรกิจขึ้นมา จาก
หลักฐานที่ปรากฏพบว่าเมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาเล่ียนเป็นสถานที่แรกที่ให้บริการด้านธุรกิจ
โรงแรม จนกระทั่งปี ค.ศ. 1282 สมาคมโรงแรมในสมัยนั้นถือก าเนิดขึ้น และได้เปล่ียนแนวคิดจาก
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เพื่อการกุศล มาเป็น ธุรกิจ โดยชาวยิวและเริ่มจากการขายไวน์ ขายอาหารง่ายๆ มีการใช้ระบบ
ลงทะเบียนผู้เข้าพัก หลังจากนั้นธุรกิจดังกล่าวได้แพร่หลายและก่อเกิดผลก าไรเป็นจ านวนมาก 
จากนั้นไม่นานกิจการด้านที่พักจึงถือก าเนิดขึ้นอย่างเต็มตัวและแพร่หลายไปยังประเทศเยอรมนี 
ฝรั่งเศส จนถึง สหราชอาณาจักร 

1. ความหมายของธุรกิจโรงแรม 
โรงแรม หมายถึง สถานที่ทุกชนิดที่จัดตั้งเพื่อหารายได้จากผู้เข้าพัก โดยมีการขาย

อาหารและเครื่องดื่มตามความต้องการของผู้เข้าพัก รายได้หลัก ได้แก่ ค่าเช่าห้องพัก การขายอาหาร
และเครื่องดื่ม โดยมีรายได้จากการบริการอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นธุรกิจผลิตการบริการ 
อาจเรียกว่าอุตสาหกรรมโรงแรมเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมแห่งไมตรีจิต (Hospitality 
Industry) ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการใช้เวลาว่าง เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 

ธุรกิจโรงแรมมีพัฒนาการจากเดิมที่มีห้องพักเพียงอย่างเดียวส าหรับนักเดินทางได้
พัฒนาให้มีความหรูหราสะดวกสบาย มีการบริการที่ดี โดยเฉพาะในสหราชอาณาจักรฯ โรงแรมจะ
เป็นที่พักของผู้ดี ขุนนางและนักการเมืองเท่านั้น โดยโรงแรมที่มีชื่อเสียงเรื่องความหรูหรามาก
ของสหราชอาณาจักรฯ คือ โรงแรมซาวอย (Savoy Hotel) ในปี ค.ศ.1880 ซ่ึงเป็นโรงแรมเดียวที่มี
เครื่องก าเนิดไฟฟ า โบสถ์ โรงละครอยู่ในพื้นที่เดียวกัน โดยเซซาร์ ริทซ์ (Ce'Sar Ritz) เป็นชาว
สวิสเซอร์แลนด์ผู้ซ่ึงเป็นบิดาของการโรงแรมได้น าวิทยาการใหม่ๆมาใช้จนท าให้การโรงแรม
พัฒนาก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน 

1.1 ล าดับวิวัฒนาการด้านการโรงแรม 
ค.ศ. 1834 แอสเตอร์ (Astor) เป็นผู้ริเริ่มน าระบบท่อประปามาใช้ในอาคาร ท า

ให้ห้องพักสามารถสร้างห้องน้ าไว้ได้ในตัวห้องจากแต่เดิมต้องไปใช้ห้องน้ ารวม 
ค.ศ. 1853 มีการใช้ลิฟต์พลังงานไอน้ าในโรงแรมเป็นครั้งแรก 
ค.ศ. 1875 โรงแรมพาเลซ ซานฟรานซิสโก สร้างขึ้นด้วยเงิน 5 ล้านเหรียญ

สหรัฐ มีห้องพัก 800 ห้อง ถือเป็นโรงแรมท่ีมีขนาดใหญ่มากในขณะนั้น 
ค.ศ. 1894 เนเธอร์แลนด์โฮเทลที่นครนิวยอร์กเป็นโรงแรมแห่งแรกที่มี

โทรศัพท์ใช้ในห้องพัก 
ธุรกิจโรงแรมเกิดจากความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของมนุษย์และมีการ

เอ้ือเฟื้อที่พักให้ เริ่มต้นที่ยุโรปต่อมามีการท าเป็นการคา้มีการบริการที่พักและบริการอ่ืนมีการพฒันา
ด้านการออกแบบอาคารตกแต่งแยกส่วนที่พักจากการขายอาหารและเครื่องดื่มจึงเรียกว่า “Hotel” 
การโรงแรมในอเมริกามีการพัฒนาทั้งด้านอาคาร ท าเลที่ตั้งและมีการรวมตัวกันตั้งเป็นสมาคม The 
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http://de.web-blaster.org/th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
http://de.web-blaster.org/th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C
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American Hotel and Motel Association ซ่ึงมีบทบาทอย่างมากต่อโรงแรมระดับนานาชาติรวมทั้ง
ประเทศไทยการด าเนินงานก็อยู่ในระดับสากล 

ในประเทศอังกฤษได้มีการก่อสร้างโรงเตี๊ยมในท าเลที่เหมาะสมขึ้นตาม
เส้นทางของรถม้าเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางและยกระดับเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์แก่
คนชั้นสูงในท้องถ่ิน ตลอดจนใช้บริการอย่างอ่ืนการออกแบบอาคารจะเป็นรูปส่ีเหล่ียม  แบ่งพื้นที่
เป็นส่วนต่างๆ โดยแยกส่วนที่พักออกจากส่วนการขายอาหารและเครื่องดื่ม ลักษณะเช่นนี้จึงมีการ
น าค าว่า “Hotel” มาใช้ ซ่ึงเป็นค ามาจากภาษาฝรั่งเศส มีความหมายว่า “คฤหาสน์” หรือ “อาคาร
ขนาดใหญ่” โดยเริ่มใช้กันราวปลายศตวรรษที่ 18 หลังจากนั้นโรงแรมในยุโรปได้มีการพัฒนาเป็น
โรงแรมที่หรูหรามากขึ้น ทั้งด้านการออกแบบตกแต่งภายในการเสนอความสะดวกสบายต่างๆ
ให้แก่ลูกค้า 

การโรงแรมในประเทศสหรัฐอเมริกามีวิวัตนาการเช่นเดียวกับในประเทศ
อังกฤษ ต่างกันที่ในอเมริกา โรงแรมส่วนใหญ่จะสร้างขึ้นบริเวณเมืองท่า ธุรกิจโรงแรมมีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมาก ได้มีการพัฒนาแนวความคิดใหม่ ในการออกแบบโรงแรมขึ้น โดยเป็นแบบ
สถาปัตยกรรมยุคใหม่แทนรูปทรงส่ีเหล่ียม ขณะเดียวกันมีการเปล่ียนแปลงท าเลที่ตั้งของโรงแรม
จากเดิมตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟซ่ึงส่วนใหญ่คนเดินทางโดยรถไฟ โรงแรมใหม่ๆ ตั้งอยู่นอกตัวเมือง
ใกล้บริเวณสนามบินหรือใกล้ถนนหลวง เนื่องจากมีการเดินทางโดยเครื่องบินและรถยนต์เพิ่มขึ้น 
จึงเกิดค าว่า “Motel” ส าหรับโรงแรมท่ีอาคารมีท่ีจอดรถติดกับห้องพัก 

การโรงแรมในประเทศไทยเริ่มมีแห่งแรกในสมัยรัชกาลที่ 4 และได้มีการ
พัฒนาการเสนอบริการให้ความสะดวกสบายแก่ลูกค้า ตลอดจนมีการด าเนินงานตามรูปแบบของ
มาตราฐานนานาชาติ จนกระทั่งในปัจจุบันนี้โรงแรมไทยได้รับคัดเลือกเป็นโรงแรมดีที่สุดในโลก
หลายปีติดต่อกัน ได้แก่ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ซ่ึงเป็นโรงแรมท่ีสร้างขึ้นในยุคแรกๆ ธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทยได้รวมตัวตั้งขึ้นเป็นสมาคมโรงแรมไทยโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
ส่งเสริมผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมโรงแรมตลอดจนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

1.2 การแบ่งประเภทของโรงแรม มีการแบ่งประเภทได้ดังต่อไปนี้     
1.2.1 การแบ่งตามลักษณะการเข้าพัก 

1. โรงแรมที่ผู้เข้าพักชั่วคราว (Transient Hotel) 
โรงแรมลักษณะที่ผู้เข้าพักชั่วคราวส่วนมากจะเป็นที่พักส าหรับ

นักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจที่มาติดต่อท าธุรกิจ มีระยะเวลาเข้าพักเฉล่ียประมาณ  1 คืนถึง 7 คืน 
โรงแรมประเภทนี้มีเป็นจ านวนมากในเมืองใหญ่ 

2. โรงแรมที่ผู้เข้าพักประจ า (Residential Hotel) 
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โรงแรมลักษณะที่ผู้เข้าพักประจ าจะเป็นโรงแรมที่ให้เช่าพักใน
ระยะยาวมากกว่าประเภทแรกอาจจะให้เช่าเป็นระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือนหรือ 1ปี 

1.2.2 การแบ่งตามการให้บริการและส่ิงอ านวยความสะดวก 
1. ระดับพิเศษ 5 ดาว เป็นโรงแรมที่มีส่ิงอ านวยความสะดวกในทุกๆ

ด้าน การตกแต่งภายในหรูหรา มีการให้บริการครบทุกด้านและดีเยี่ยม อัตราค่าห้องพักสูงมาก ท าเล
ที่ตั้งอยู่ในที่การคมนาคมสะดวกหรืออยู่ใจกลางเมือง 

2. ระดับช้ันหนึ่ง 4 ดาว เป็นโรงแรมท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกพร้อม 
การตกแต่งภายในโรงแรมมีความหรูหราน้อยกว่าและอัตราค่าห้องพักจะถูกกว่าโรงแรมระดับ 5 
ดาว การให้บริการในด้านต่างๆ มีพร้อมและมีมาตราฐานด้านบริการ  และความสะดวกสบาย
เช่นเดียวกับโรงแรม 5 ดาว 

3. ระดับนักท่องเที่ยว 3 ดาว เป็นโรงแรมที่มีส่ิงอ านวยความสะดวก 
การให้บริการด้านต่างๆอัตราค่าห้องพักจะต่ ากว่า  การตกแต่งภายในโรงแรมหรูหราน้อยกว่า
โรงแรมระดับ 5 ดาว และ ระดับ 4 ดาว 

4. ระดับประหยัด 2 ดาว เป็นโรงแรมที่มีส่ิงอ านวยความสะดวก การ
ให้บริการต่างๆมีน้อย ท าเลที่ตั้งอยู่ในที่ที่ไม่สะดวกมากนัก เช่น อาจอยู่ในถนนเล็กๆหรืออยู่ในซอย
ซ่ึงไม่สะดวกต่อการเดินทาง อัตราค่าห้องพักจะมีราคาถูกกว่า 3 ประเภทแรก มาตราฐานการ
ให้บริการห้องพักสูงกว่าโรงแรมระดับประหยัด 1 ดาว 

5. ระดับประหยัด 1 ดาวเป็นโรงแรมที่มีส่ิงอ านวยความสะดวกและ
การบริการมีน้อยเป็นโรงแรมที่มีราคาค่าห้องพักต่ ามาก เป็นโรงแรมขนาดเล็กส่วนใหญ่เจ้าของ
โรงแรมเป็นผู้ดูแลกิจการเอง 

1.2.3 การแบ่งตามท าเลที่ตั้ง 
1. โรงแรมในเมืองเล็ก  โรงแรมประเภทนี้จะอยู่ในเมืองเล็กๆและ

มักจะให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม  รายได้ของโรงแรมประเภทนี้ส่วนใหญ่จะมาจากการขาย
อาหารและเครื่องดื่ม 

2. โรงแรมในเมืองใหญ่ โรงแรมประเภทนี้จะอยู่ในเมืองใหญ่ๆซ่ึงเปน็
ศูนย์การค้า ศูนย์อุตสาหกรรม หรือศูนย์การเงินซ่ึงมีผู้อยู่อาศัยจ านวนมาก โรงแรมประเภทนี้จะ
แตกต่างกันไปตามขนาดของโรงแรม ประเภทของแขกที่มาพักและบริการต่างๆ 

3. โรงแรมในสถานที่ตากอากาศ โรงแรมประเภทนี้จะตั้งอยู่ใกล้
สถานที่ท่องเที่ยว ลูกค้าที่มาพักจะมาพักเป็นฤดูกาลหรือในวันหยุดเป็นส่วนใหญ่ โดยโรงแรม
ประเภทนี้อาจมีสระว่ายน้ า ภัตตาคาร ไนต์คลับและส่ิงบันเทิงอ่ืนๆไว้บริการลูกค้า 
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4. โรงแรมในท่าอากาศยาน โรงแรมประเภทนี้จะให้บริการส าหรับ
ลูกค้าท่ีไม่ประสงค์จะเข้าในเมืองหรือลูกค้าท่ีรอขึ้นเครื่องบินหรือลูกค้าท่ีไม่สามารถเดินทางได้ตาม
ก าหนดเวลาบิน เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับตารางบิน โรงแรมประเภทนี้อยู่ใกล้สนามบิน
และจะมีบริการต่างๆเหมือนกับโรงแรมท่ีอยู่ในเมือง 

5. โรงแรมแบบ  Motel-Motor โรงแรมประเภทนี้มีลักษณะการ
ให้บริการคล้ายคลึงกับโรงแรมประเภทอ่ืนแต่จะแตกต่างในเรื่องของอาคารสถานที่พัก ซ่ึงมักจะ
สร้างเป็นอาคารยานพาหนะและมีที่จอดรถหน้าอาคารอาจจะมีการให้บริการด้านอาหารและ
เครื่องดื่ม สระว่ายน้ าและอ่ืนๆ 

1.3 ลักษณะการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรม 
อาจกล่าวได้ว่า เป็นทั้งธุรกิจบริการผลิตและขายปลีก รายได้ส่วนใหญ่เป็นการรับเงินสดมีบางส่วน
เป็นลูกหนี้ การลงทุนส่วนใหญ่ในสินทรัพย์ถาวรในสัดส่วน 90% เงินทุนส่วนใหญ่มาจากการกู้ยืม 
การปฏิบัติงานเป็นการบริการด้วยบุคคล เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกี่ยวข้อง
กับพนักงานสัดส่วน 30-40%  

1.3.1 การด าเนินงานเป็นวงจร 3 แบบเป็นสัปดาห์ฤดูกาลและธุรกิจ  
1. วงจรสัปดาห์ในวันหยุดจะมีแขกมารับประทานอาหารและพัก

มากกว่าวันธรรมดาโดยเฉพาะโรงแรมตามแหล่งท่องเที่ยวหรือตากอากาศ 
2. วงจรฤดูกาล ในฤดูร้อนจะมีการเดินทางมากกว่าในฤดูอื่น 
3. วงจรธุรกิจ  การเดินทางท่องเที่ยวถือเป็นส่ิงฟุ่มเฟือยซ่ึงทุก

ครอบครัวสามารถตัดออกได้หากรายได้ลดลงในสภาพเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรือง คนจะมีรายได้มาก
ขึ้นท าให้มีการเดินทางและการใช้จ่ายเงินมากขึ้น นอกจากนี้ในภัตตาคารหรือห้องอาหารอาจมีวงจร
ประจ าวัน กล่าวคือช่วงที่แขกจะเข้ามารับประทานอาหารเช้า กลางวันและเย็นอีกด้วย 

1.3.2 ลักษณะรายได้ของธุรกิจโรงแรม 
รายได้ของธุรกิจโรงแรมมีจ านวนมากน้อยนั้นขึ้นอยู่กับขนาดและการ

ประกอบการของโรงแรมแต่ละแห่งรวมไปถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆของโรงแรมซ่ึงสามารถ
แบ่งได้  

1. รายได้จากการขายห้องพัก  
2. รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม  
3. รายได้จากการจัดการประชุมและงานเล้ียง 
4. รายได้จากการให้บริการต่างๆเช่น การซักรีดโทรศัพท์ห้องออก

ก าลังกาย เป็นต้น  
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5. รายได้อ่ืนๆ เช่น จากดอกเบี้ยรับเป็นเงินปันผลรับจากการขาย
พวกวัสดุ เป็นต้น  

รายได้หลักของธุรกิจโรงแรม จะประกอบด้วย รายได้จากกการขาย
ห้องพัก รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม และรายได้จากการจัดการประชุม และงานเล้ียง  
ส่วนรายได้นอกเหนือจากที่กล่าวมาจะถูกจัดเป็นรายได้รอง 

1.4 การจัดล าดับโรงแรม 
โรงแรมในประเทศไทยถูกจ าแนกตามระดับการให้บริการออกเป็น 5 ระดับ

ด้วยกันมีตั้งแต่ ระดับ 1 ดาวไปจนถึง 5 ดาว ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมโรงแรมไทยได้อธิบายการ
จัดระดับโรงแรมไว้ว่าเกิดจากการจัดมาตราฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวให้กับสถานประกอบการมี
ขอบเขตครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศของส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬาในแต่ละปีจะมีการตรวจรับรองมาตราฐานของโรงแรมเพราะมีโรงแรมเข้าร่วมเพิ่มขึ้นทุกปี  
รวมท้ังให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วซ่ึงจะมีอายุการรับรอง 3 ปี 
โดยจะออกใบรับรองให้เพื่อให้โรงแรมเกิดความน่าเชื่อถือเพราะต่างชาติจะให้ความสนใจและ
สอบถามในเรื่องนี้เป็นจ านวนมาก โดยมคีณะกรรมการในการตรวจรับรองมาตราฐานโรงแรมจะมี 
4 คน จาก 7 องค์กร คือ 

1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
2. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
3. สมาคมโรงแรมไทย 
4. สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) 
5. คือสถาบันอุดมศึกษา  
6. ภาครัฐและเอกชน  
7. สมาคมท่องเที่ยวภายในประเทศในแต่ละปีคณะกรรมการผู้ตรวจรับรอง

จะมาจากองค์กรที่ไม่ซ้ ากัน 
หลักเกณฑ์ของมาตรฐานโรงแรมตาม พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ.2547 มี

องค์ประกอบในการพิจารณาแบ่งเป็น 12 หมวด 49 เกณฑ์ 498 ตัวชี้วัด โดยแต่ละระดับดาวจะมี
องค์ประกอบท่ีไม่เท่ากัน ซ่ึงตัวชี้วัดจ าแนกตามระดับการให้บริการ ระดับ 1 ดาว จะมี 140 ตัวชี้วัด 
ระดับ 2 ดาว มี 158 ตัวชี้วัด ส่วนระดับ 3 ดาว จะมี 229 ตัวชี้วัด ระดับ 4 ดาว มี 398 ตัว ชี้วัด และ
ระดับ 5 ดาว มี 438 ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินมาตราฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว 
ประเภทโรงแรมและคู่มือการตรวจประเมินมาตราฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวประเภทโรงแรมที่
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ก าหนดไว้โดยที่แต่ละระดับจะต้องผ่านเกณฑ์ 95 เปอร์เซ็นต์ การให้คะแนนจะมี คะแนนประเมิน 
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ  

0 หมายถึง ไม่มีให้ตรวจ  
0.5 หมายถึง มีให้ตรวจแต่มีข้อบกพร่อง  
1 หมายถึง พอใช้  
2 หมายถึง ดี และ  
3 หมายถึง ดีมาก  
ในกรณีที่มีข้อบกพร่องจะต้องมีเหตุผลแนบท้ายด้วยว่าเพราะอะไรโดยที่

เหตุผลเหมาะสมกับคะแนนเพื่อให้คะแนนเป็นไปอย่างยุติธรรม 
องค์ประกอบของหลักเกณฑ์มาตราฐานโรงแรมทั้ง 12 หมวดนั้นจะแตกต่าง

กันในตัวชี้วัดที่โรงแรมแต่ละระดับมีไม่เหมือนกันในรายละเอียด 
หมวดแรก เป็นสถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อม ส่ิงก่อสร้างท่ัวไปและที่จอดรถโดย

สถานที่ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับประเภทของที่พัก การเดินทางปลอดภัยและสะดวก 
ป ายบอกชื่อและสัญลักษณ์ของโรงแรมแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน ในระดับ 4-5 ดาว จะมีตัวชี้วัดที่
แยกรายละเอียดลงไปอีกเพื่อให้เหมาะสมกับระดับโรงแรม 

หมวดที่ 2 โถงต้อนรับ ห้องน้ าสาธารณะ ลิฟต์ และทางสัญจรภายในอาคาร 
พื้น ผนัง เพดาน ต้องสะอาด มีการตกแต่ง มีการระบายอากาศที่ดี พื้นที่นั่งพักคอยหรือบริการ
อเนกประสงค์ มีโทรศัพท์มีหนังสือนิตยสารแผ่นพับและบริการให้ข้อมูล  

หมวดที่ 3 ห้องพักแบบมาตรฐานที่รวมทางเดิน ระเบียงและห้องน้ าโดย
ทางเดินหรือระเบียงนอกห้องพักในทุกชั้นมีขนาดเหมาะสมมีพื้นผนังเพดานสะอาดขนาดของ
ห้องพัก ระดับ 1 ดาวไม่น้อยกว่า 9 ตร.ซม. ระดับ 2 ดาว ไม่น้อยกว่า 18 ตร.ซม. ระดับ 3 ดาว ไม่
น้อยกว่า 22 ตร.ซม. ส่วนความสูงเท่ากัน คือไม่น้อยกว่า 2.60 เมตร ในระดับ 4 ดาว ไม่น้อยกว่า 29 
ตร.ซม. และระดับ 5 ดาว ไม่น้อยกว่า 36 ตร.ซม. ส่วนสูงของห้องพักไม่น้อยกว่า 2.70 เมตร 
องค์ประกอบภายในห้องพัก เฟอร์นิเจอร์ ในห้องพัก เช่น เตียง ที่นอน ตู้เส้ือผ้า  อยู่ในสภาพดีและ
เหมาะสมกับระดับของท่ีพัก  

หมวดที่ 4 ห้องพักแบบ Suite และ Executive Floor เป็นห้องพักในโรงแรม
ระดับ 4-5 ดาว โดยห้องพักแบบ Suite ด้านความปลอดภัย สุขอนามัย การตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ 
เครื่องใช้ไฟฟ า ของใช้ และห้องน้ า โดยที่ขนาดหรือชนิดวัสดุหรืออุปกรณ์มีคุณภาพไม่น้อยกว่า
ห้องพักแบบ Standard และมีโทรทัศน์สี ขนาด ไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว มี Mini Compo, DVD, VDO 
หรือ VCD ที่อยู่ใน สภาพใช้งานได้ดีและเหมาะสมกับระดับของที่พัก ส่วนห้องพักแบบ Executive 
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Floor มีในระดับ 5-4 ดาวเท่านั้น โดยมีองค์ประกอบต่างๆไม่น้อยกว่าห้องพักแบบ Standard มีห้อง
ประชุมและใช้เฟอร์นิเจอร์อย่างดีพร้อมระบบปรับอากาศ มีพื้นที่พักคอยติดต่อธุรกิจมีเคาน์เตอร์
บาร์  

หมวดที่ 5 มีรายละเอียดใกล้เคียงกันในทุกระดับในส่วนของห้องพัก 
ห้องอาหาร ค็อฟฟี่ชอป บาร์และห้องครัว 

หมวดที่ 6 ส่วนบริการด้านสันทนาการ ห้องฟิตเนส ห้องซาวน่า ห้อง Steam 
Bath ห้องสปา ห้องอินเทอร์เน็ต ห้องจากุซซ่ีและสระว่ายน้ าจะมีในโรงแรมระดับ 4-5 ดาว 
เช่นเดียวกัน 

หมวด ที ่7 ในส่วนบริการด้านธุรกิจห้องประชุมและ Business Center  
หมวดที่ 8 บุคลากรและการบริการ พนักงานทุกส่วนและทุกระดับติดป ายชื่อ 

แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย สะอาด มีบุคลิกดี มารยาท อัธยาศัยดี สามารถส่ือสารภาษาไทยและภาษา
ต่างชาติได้เหมาะสมกับหน้าที่  

หมวดที่ 9 ระบบความปลอดภัยในพื้นที่ท่ัวไป ระบบการเดินสายไฟและติดตั้ง
อุปกรณ์ที่ได้มาตราฐานปลอดภัยและได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องสม่ าเสมอมีระบบตรวจเช็ค
ความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสามารถสังเกตการณ์หรือบันทึกภาพบริเวณทางเข้าออกและ
จุดส าคัญๆ ตลอด 24 ชั่วโมงมีระบบส่ือสารเพื่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินไปยังเครือข่ายต่างๆได้
อย่างรวดเร็ว มียาสามัญประจ าบ้านและชุดปฐมพยาบาลที่มีคุณภาพอยู่ในสภาพที่ปรับใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมวดที่ 10 ทรัพยากรและชุมชนแวดล้อมด้านส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรและ
พลังงานมีการจัดการกับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล มีการจัดการกับน้ าเสียอย่างถูกสุขลักษณะด้าน
ชุมชน สังคมและสิทธิมนุษยชนส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม สนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน ไม่สนับสนุนการค้า
ประเวณีและส่ิงผิดกฎหมายอ่ืนๆมีการประกันความเสียหายต่างๆตามท่ีกฎหมายก าหนด  

หมวดที่ 11 ส่วนของพนักงานในระดับ 3-5 ดาว ด้านสนับสนุนการบริการมี
พื้นที่ล็อกเกอร์แยกชาย-หญิง มีห้องสุขาและห้องน้ าแยกชาย-หญิง มีห้องสมุดหรือห้องฝึกอบรม 
พร้อมวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี สะอาดและเพียงพอแก่การ
ใช้งาน ด้านส่งเสริมสวัสดิการมีการประกันสังคมให้แก่พนักงานทุกระดับที่บรรจุแล้วไม่ละเมิด
กฎหมายแรงงาน เช่น สตรีมีครรภ์ การจ้างแรงงานเด็ก และคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย 

หมวดที่ 12 คุณลักษณะเสริมอ่ืนๆ มีบริการและกิจกรรมเสริม อ่ืนๆทั้งในที่ร่ม
และกลางแจ้งอย่างน้อย 3-5 ชนิด เช่น ร้านของที่ระลึก ร้านเสริมสวย คาราโอเกะ สนามเด็กเล่น 
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จักรยานและกอล์ฟ สวัสดิการเสริมส าหรับพนักงานมีสวัสดิการด้านการเงิน เช่น เงินช่วยค่าครอง
ชีพ ค่าเล่าเรียนบุตรและสวัสดิการด้านอ่ืนๆ เช่น ที่พัก อาหาร รถรับ-ส่ง 

การท ามาตราฐานเป็นการยกระดับมาตราฐานของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับ
ต่างประเทศถ้ามีการพัฒนาตนเองในวันนี้ ต่อไปเมื่อเข้าสู่การแข่งขันในระดับสากลมีความทัดเทียม
และสามารถยืนอยู่ได้ในระดับสากลทั้งจากการสนับสนุนของภาครัฐและเอกชนในการดูแลส่งเสริม
ในส่วนของประชาสัมพันธ์ให้ความร่วมมือในการเข้ารับบริการในโรงแรมที่ได้รับรองมาตราฐาน  
ซ่ึงจะเป็นผลดีทั้งกับผู้ประกอบการและส่งผลถึงภาพรวมของการท่องเที่ยวที่ดี 
 2. ประวัติโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล 

โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลชื่อเดิมโรงแรมโอเรียนเต็ลตั้งขึ้นประมาณปี พ.ศ. 
2413 โดยนายซี. ซาล เจ กะลาสีเรือชาวเดนมาร์กเป็นผู้ซ้ือกิจการมาด าเนินการ ต่อมานายฮันส์ นีลส์ 
แอนเดอร์เซนเข้ามาบริหารงานต่อนายฮันส์ นีลส์ แอนเดอร์เซน และในปี 2428 ได้ปรับปรุงโรงแรม
ให้ทันสมัยมีการออกแบบอาคารขึ้นใหม่ เรียกว่า “ออเธอร์ส วิง” และได้เปิดโรงแรมอย่างเป็น
ทางการเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2430 

โรงแรมโอเรียนเต็ลเปล่ียนเจ้าของและปรับปรุงมาหลายครั้งหลายยุคสมัยเคย
ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ อาทิ มกุฏราชกุมารนิโคลัสแห่งรัสเซียในปี 2434 เจ้าชายลุยจี อาเมดิโอ เชื้อ
พระวงศ์อิตาลี ในปี 2438 และนักเขียนชื่อดังของอังกฤษและในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ยังเคยเป็น
กองบัญชาการกองทัพญี่ปุ่น อาคารออเธอร์ส วิง ซ่ึงมีลักษณะสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิกได้รับ
รางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่น ในปี พ.ศ. 2545 ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551 กลุ่มกิจการแมน
ดาริน โอเรียนเต็ล ซ่ึงเป็นกลุ่มโรงแรมท่ีมีช่ือเสียงกลุ่มหนึ่งของเอเชียได้ประกาศเข้าซ้ือกิจการของ
โรงแรมหลังจากนั้นก็ได้มีการเปล่ียนชื่อบริษัทจาก บริษัท โรงแรมโอเรียนเต็ลประเทศไทย จ ากัด 
(มหาชน) มาเป็น บริษัท OHTL จ ากัด (มหาชน) และโรงแรมได้ถูกเปล่ียนชื่อเป็นโรงแรมแมนดา
ริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ท าให้มีการปรับภาพลักษณ์และกระบวนทัศน์ของการบริหารงาน
โรงแรมซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงครั้งส าคัญในรอบ 132 ปี 

2.1 ความส าคัญของธุรกิจโรงแรม 
2.1.1 เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมบริการ 
2.1.2 ต่อเนื่องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซ่ึงก่อให้เกิดการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจโดยมีการน าเข้าเงินตราต่างประเทศ การจ้างงาน 
2.1.3 เป็นธุรกิจที่มีการลงทุนในส่ิงก่อสร้างจ านวนมากและลงทุนต่อเนื่อง 

เพื่อการรักษาคุณภาพ การบริการ 
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2.1.4 การด าเนินธุรกิจโรงแรมจะประสบความส าเร็จจ าเป็นต้องมีระบบงานที่
สามารถควบคุม การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

2.2 โครงสร้างการบริหารโรงแรม 
โรงแรมเป็นธุรกิจบริการที่จะต้องให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพแก่

ลูกค้า โดยการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทุกคนที่มาใช้บริการและเพื่อลูกค้าให้ได้รับความพึง
พอใจดังกล่าวโรงแรมจึงแบ่งหน้าที่และปฏิบัติงาน (Function And Operation) ออกเป็นหลายแผนก 
แต่ละแผนกจะรับผิดชอบงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ และเพื่อให้การปฏิบัติงานของโรงแรมมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) และมีเอกภาพ (Unity) ในการท างาน พนักงานของโรงแรมในทุก
แผนกโดยเฉพาะแผนกที่ต้องติดต่อกับลูกค้าจึงจ าเป็นต้องเข้าใจภารกิจที่จะต้องให้บริการแก่ลูกค้า
โดยตรงหรือสนับสนุนภารกิจของแผนกอ่ืนที่ให้บริการแก่ลูกค้าโดยปกติการจัดโครงสร้างในการ
บริหารของโรงแรมจะต้องค านึงถึงการบริการที่โรงแรมนั้นให้แก่แขกเป็นหลัก ดังนั้นโครงสร้าง
การบริหารของโรงแรมแต่ละแห่งอาจจะแตกต่างกันในรายละเอียดโดยที่โครงสร้างหลักจะมี
ลักษณะเหมือนกันในส่วนที่เกี่ยวกบัการบริหารห้องพัก และอาหารและเครื่องดื่มซ่ึงเป็นบริการหลัก
ของธุรกิจโรงแรม 

2.2.1 แผนกบริการส่วนหน้า (Front Office Department) 
แผนกบริการส่วนหน้า เป็นแผนกที่แขกต้องสัมผัสหรือติดต่อก่อน

แผนกอ่ืน และมองเห็นได้ง่ายท่ีสุด เพราะงานต้อนรับของแผนกนี้จะอยู่บริเวณโถงต้อนรับ (Lobby) 
แผนกบริการส่วนหน้าปฏิบัติภารกิจในการส ารองห้องพักให้แขกหรือขายห้องพัก ลงทะเบียนและ
บริการยกสัมภาระเม่ือแขกเข้ามาพัก และก าหนดห้องพักให้แขก ประสานงานกับแผนกอ่ืนในการ
อ านวยความสะดวกให้แขก นอกจากนั้นยังต้องดูแลบัญชีและค่าใช้จ่ายของแขกเมื่อแขกจะออกจาก
โรงแรมโดยการเรียกเก็บเงินจากแขกให้ถูกต้อง 

2.2.2 แผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Department) 
แผนกอาหารและเครื่องดื่มเป็นแผนกที่สร้างรายได้ให้แก่โ รงแรม

รองลงมาจากแผนกบริการส่วนหน้าแต่ถ้าแผนกขายสามารถจะขายงานประชุมสัมมนาได้มาก ใน
บางช่วงเวลาโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มิใช่ฤดูกาลท่องเที่ยว แผนกนี้อาจจะท ารายได้ให้โรงแรม
มากกว่าแผนกบริการส่วนหน้าได้ แผนกอาหารและเครื่องดื่มปฏิบัติภารกิจในการผลิตอาหารซ่ึง
เป็นหน้าทีข่องครัวและบริการอาหารตามห้องอาหารของโรงแรม ส าหรับโรงแรมขนาดใหญ่ แผนก
นี้จะมีส่วนงานบริการอาหารและเครื่องดื่มถึงห้องพัก  (Room service) และส่วนงานจัดเล้ียง 
(Banquet) เพื่อบริการแขกที่มาจัดงาน (Function) ในโรงแรม 
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2.2.3 แผนกแม่บ้าน (Housekeeping Department) 
แผนกแม่บ้านเป็นแผนกที่เกี่ยวข้องกับการบริการแขกขณะที่แขกพักอยู่

ในโรงแรม ภารกิจหลักของแผนกแม่บ้านคือการท าความสะอาดห้องพักแขกและบริเวณพื้นที่
สาธารณะในโรงแรม นอกจากความสะอาดแล้ว แผนกแม่บ้านต้องจัดระบบการท างานให้โรงแรมมี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและปลอดภัย แผนกแม่บ้านเป็นแผนกที่ต้องประสานงาน และ
ท างานเป็นทีมร่วมกับแผนกบริการส่วนหน้ามากที่สุด เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่แขก 
โดยเฉพาะการประสานงานในด้านสถานภาพห้องพักของแขก นอกจากแผนกแม่บ้านจะรับผิดชอบ
เกี่ยวกับความสะอาดแล้ว ยังมีภารกิจอ่ืนที่แผนกนี้จะด าเนินการได้แก่ งานซักรีด งานจัดดอกไม้ 
หรืองานบางประเภทตามค าส่ังของแขก เช่นงานดูแลเด็กเล็กให้แขก      (Baby Sitter) เป็นต้น 

2.2.4 แผนกบัญชี (Accounting Department) 
แผนกบัญชีเป็นแผนกที่ก ากับดูแลการบัญชีและการเงินของโรงแรม 

งานหลักของแผนกบัญชีเกี่ยวข้องกับส่วนงาน 2 ส่วนที่ส าคัญคือ การบัญชีและการเงินของโรงแรม 
หมายถึงการก ากับดูแลรายได้รายจ่าย สินทรัพย์และหนี้สินของโรงแรมให้ทราบสภาพท่ีแท้จริงของ
สถานะทางการเงิน ก าไร ขาดทุนและสภาพคล่องของโรงแรม งานอีกส่วนหนึ่งของแผนกบัญชีเป็น
งานเกี่ยวข้องกับแขกโดยตรงคืองานก ากับดูแลรายได้ค่าห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มและรายได้
อ่ืนที่เกิดจากแขก ดังนั้นแผนกบัญชีจึงต้องส่งพนักงานรักษาเงิน (Cashier) ไปประจ าท างานตามจุด
ขายของโรงแรม เช่น ห้องอาหารหรือสถานที่บริการอ่ืนในโรงแรมเพื่อจัดเก็บรายได้แล้วส่งไป
รวบรวมไว้ที่พนักงานรักษาเงินส่วนหน้า (Front Office Cashier) ดังนั้นการประสานงานที่ดีระหว่าง
แผนกบัญชีคือการจัดท ารายงานสถานภาพทางการเงิน (Financial Statement) ฝ่ายบริหารพิจารณา
และตัดสินใจ แผนกบัญชีจึงมีสภาพคล้ายเข็มทิศท่ีจะระบุสถานะทางการเงินและทิศทางในการท า
ธุรกิจ 

2.2.5 แผนกช่าง (Engineering Department) 
แผนกช่างเป็นแผนกที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแล 

บ ารุงรักษาให้ระบบทางวิศวกรรม (Engineering System) เช่น ระบบไฟฟ า ปรับอากาศและ
สุขาภิบาล พร้อมใช้งานเสมอ ภารกิจของแผนกช่างจึงประกอบไปด้วย การติดตั้งระบบการซ่อม
บ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้เกี่ยวกับงานช่างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ระบบที่ส าคัญและ
เกี่ยวข้องกับการบริการของโรงแรมได้แก่ระบบผลิตความร้อน (Heat) ระบบระบายอากาศ 
(Ventilation) และระบบปรับอากาศ (Air Conditioning) หรือเรียกย่อว่าระบบ Heat Ventilation and 
Air Conditioning (HVAC) ระบบทั้งสามนี้ แผนกช่างต้องให้ความส าคัญอย่างสูงในส่วนของการ
บริการตามค าขอของแขกหรือซ่อมแซมระบบในห้องพักแขกเมื่อแขกร้องขอ เช่น น้ าไม่ไหล แอร์
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ไม่เย็น หรือไฟไม่สว่าง โดยปกติแขกจะร้องขอผ่านแผนกบริการส่วนหน้าหรือแม่บ้าน ดังนั้นการ
ประสานงานระหว่างแผนกช่างกับแผนกบริการส่วนหน้าหรือแม่บ้านจึงเป็นเรื่องที่มีผลต่อการ
บริการแขกอย่างยิ่ง 

2.2.6 แผนกบุคคล (Personnel Department) 
แผนกบุคคล เป็นแผนกที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการก ากับดูแลพนักงาน

ในโรงแรมทุกระดับภารกิจส าคัญของแผนกบุคคลอาจจะแบ่งได้หลายประการ ประการแรกคือ 
ภารกิจในการบรหิารงานบุคคล เริ่มตั้งแต่การรับสมัคร การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง พร้อมการ
ก าหนดอัตราค่าจ้าง การลงโทษ และการออกจากต าแหน่ง หรือการก าหนดวินัยการท างานเป็นต้น 
ประการที่สองคือการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการท างาน ประการที่
สามคือ การดูแลสวัสดิการของพนักงานโดยเฉพาะให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์โรงแรม
บางแห่งโดยเฉพาะโรงแรมขนาดกลาง แผนกบุคคลจะรวมงานรักษาความปลอดภัยไว้ภายใต้การ
ก ากับดูแล เนื่องจากงานของแผนกบุคคลต้องเกี่ยวข้องกับพนักงานทั้งหมดโดยรวม แผนกบุคคลจึง
ต้องติดต่อประสานงานกับทุกแผนกในโรงแรม ในกรณีโรงแรมขนาดใหญ่ แผนกบุคคลจะใช้ช่ือว่า 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resource Department) 

2.2.7 แผนกการตลาด (Marketing Department) 
แผนกการตลาด เป็นแผนกที่ท าหน้าที่ในการขายผลิตภัณฑ์และบริการ

ของโรงแรม เช่น ขายห้องพักให้แก่แขกหรือลูกค้าซ่ึงมีมากมายหลายประเภท เช่น ลูกค้าบริษัททัวร์ 
หน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน นอกจากขายห้องพักแล้ว แผนกการตลาดการจัดงานหรือการ
ประชุมในโรงแรม ซ่ึงการขายดังกล่าวจะท าให้โรงแรมมีรายได้จากอาหารและเครื่องดื่ม และถ้าเป็น
การขายการประชุมและสัมมนาบางรายการที่ลูกค้าใช้โรงแรมเป็นที่พักด้วย โรงแรมก็จะมีรายได้ที่
พักและอาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจากภารกิจการขายหรือการตลาด จะต้องเข้าถึงลูกค้าให้ได้รับ
ข้อมูลของโรงแรมมากที่สุด ดังนั้นแผนการตลาดโดยปกติจะรวมเอางานโฆษณาประชาสัมพันธ์ไว้
ภายใต้การก ากับดูแล และเนื่องจากงานการตลาดมีขอบเขตกว้าง แผนการตลาดจึงต้องติดต่อ
ประสานงานกับแผนกอ่ืนให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการขาย โดยเฉพาะการประสานงาน
กับแผนกบริการส่วนหน้า แม่บ้าน และแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ในกรณีของโรงแรมขนาดกลาง
หรือขนาดเล็กที่มีการขายผลิตภัณฑ์และบริการของโรงแรมไม่มากนัก นิยมเรียกแผนการตลาดว่า
แผนกขาย (Sales) 

2.3 การแบ่งระดับการบังคับบัญชา  
โรงแรมที่มีมาตราฐานจะจัดระดับพนักงานในแผนกต่างๆเป็นกลุ่มโดย

ค านึงถึงระดับงานและการบังคับบัญชา ดังนี้  
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2.3.1 ระดับบริหารอาวุโส (Top management) 
ระดับบริหารอาวุโส เป็นคณะผู้บริหารระดับท่ีเป็นตัวแทนของโรงแรม

หรือบริษัทที่เป็นเจ้าของโรงแรม เรียกว่า คณะกรรมการบริหารโรงแรม (Board of Directors) 
ส าหรับโรงแรมท่ีด าเนินโดยเจ้าของเป็นอิสระ คณะกรรมการโรงแรมจะประกอบด้วยเจ้าของเป็น
ส่วนใหญ่ แต่ก็อาจจะมีผู้บริหารระดับอาวุโสซ่ึงได้แก่ กรรมการผู้จัดการ (Manager Director) หรือ
ผู้จัดการทั่วไป (General Manager) อาจจะร่วมเป็นกรรมการด้วย 

2.3.2 ระดับบริหารจัดการ (Executive management) 
 ระดับบริหารจัดการ เป็นผู้บริหารที่ก ากับดูแลการบริหารประจ าของ

โรงแรม ผู้บริหารระดับนี้  ได้แก่ ผู้จัดการทั่วไป (General Manager) ผู้จัดการภายใน (Resident 
Manager) ซ่ึงช่วยผู้จัดการทั่วไปบริหารงานและอาจจะมีผู้ช่วยผู้จัดการ (Assistant Manager) ช่วย
ก ากับดูแลอีกต าแหน่งหนึ่งในกรณีที่เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ ผู้ช่วยผู้จัดการอาจจะมีช่ือเรียกได้อีกชือ่
หนึ่ง คือ Executive Assistant Manager (EAM) ส าหรับโรงแรมขนาดใหญ่อาจจะมีกรรมการ
ผู้จัดการ (Manager Director-MD) ก ากับดูแลการบริหารด้านนโยบายสูงขึ้นไปเป็นต าแหน่งผู้จัดการ
ทั่วไปอีกระดับหนึ่งก็ได้โดยปกติกรรมการผู้จัดการจะเป็นคนหนึ่งในคณะกรรมการบริหาร (Board 
of Directors)  

2.3.3 ระดับบริหาร (Departmental manager)  
 ระดับบริหาร เป็นผู้บริหารระดับหัวหน้าแผนกที่มีหน้าที่ความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติงานประจ า (Day-To-Day Operation) ในแต่ละแผนก ผู้บริหารระดับนี้บาง
โรงแรมเรียกว่า ผู้จัดการแผนก บางโรงแรมเรียกหัวหน้าแผนก ได้แก่ ผู้จัดการหรือหัวหน้าแผนก
ห้องพักหรือบริการส่วนหน้า (Front Office) หัวหน้าแผนกหรือผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม 
หัวหน้าแผนกบัญชีหรือสมุห์บัญชี (Chief Accountant) แผนกการตลาดและการขาย แผนกช่าง 
แผนกบุคคลหรือทรัพยากรบุคคล แผนกแม่บ้านหรือแผนกครัว (ในกรณีที่ครัวแยกออกจากแผนก
อาหารและเครื่องดื่ม) ส าหรับโรงแรมขนาดกลางหรือขนาดเล็ก ต าแหน่งหัวหน้าแผนกบริการส่วน
หน้า หัวหน้าครัว (Chef) และหัวหน้าแผนกแม่บ้าน (House Keeper) อาจจะถูกจัดไว้ในระดับ
หัวหน้างานระดับสูง (Senior Supervisor)  

2.3.4 ระดับหัวหน้างาน (Supervisor) 
 ระดับหัวหน้างาน เป็นพนักงานระดับควบคุมงาน (Supervisory Level) 

ซ่ึงมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก ากับดูแล (Supervision) พนักงานในระดับปฏิบัติงานอย่าง
ใกล้ชิด ได้แก่หัวหน้าพนักงานต้อนรับ (Chief Receptionist) ผู้จัดการห้องอาหาร (Restaurant 
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Manager) และหัวหน้าฟลอร์ (Floor Supervisor) เป็นต้น อย่างไรก็ตามพนักงานในระดับนี้บางครั้ง
เรียกว่า ระดับผู้จัดการ (Manager) ก็ได้ จึงต้องใช้ค าว่า Manager ต่อท้ายภารกิจเสมอ 

2.3.5 ระดับปฏิบัติการ (Front Line) 
 ระดับปฏิบัติการ เป็นพนักงานซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ในระดับปฏิบัติ 

(Operational Level) หรือระดับต้น (Basic Level Employee) พนักงานระดับนี้ถือว่าเป็นระดับ
ล่างสุดของพนักงานโรงแรมแต่เป็นพนักงานที่มีโอกาสสัมผัสหรือติดต่อกับแขกมากที่สุดเรียกไดว้า่ 
เป็นจุดสัมผัสของแขกที่เข้ามาใช้บริการของโรงแรม (Point of Contact) จึงมีความส าคัญมากที่สุด
ในการสร้างความพึงพอใจให้แก่แขก ดังนั้นทุกโรงแรมจึงต้องมีระบบการฝึกอบรมพนักงานใน
ระดับนี้ให้มีพฤติกรรม ทั้งความสามารถเชิงอาชีพ และพฤติกรรมที่จะสร้างความพอใจให้แก่แขก 
อาจจะกล่าวได้ว่าพนักงานระดับนี้เป็นพนักงานที่สร้างภาพลักษณ์ (Image) ที่ดีหรือไม่ดีให้แก่
โรงแรม หรือสร้างภาพประทับใจ (Impression) ให้แก่แขกที่เข้ามาใช้บริการของโรงแรมในส่วนที่
เกี่ยวกับระดับของพนักงานในโรงแรมอาจจะเขียนแสดงได้ด้วยแผนภาพ ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี1 แสดงระดับปฏิบัตกิาร (Operational Level) 

 
 
 
 
 
 

ระดับบริหารอาวุโส (Top Management)                                                                                
ระดับบริหารจดัการ (Executive Management) 
ระดับบริหาร (Department Manager) 
ระดับหัวหน้างาน (Supervisor) 
ระดับปฏิบัติการ (Front Line) 
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โครงสร้างพ้ืนฐานในการจดัการองค์กรของโรงแรมอาจจะแสดงได้ดังภาพข้างล่างนี้ 
 

 
 
ภาพท่ี 2 แสดงการจัดองคก์ารของโรงแรม จ าแนกตามกลุ่มงานในการปฏิบัติงาน 
 

จากโครงสร้างพ้ืนฐานดังกล่าวอธิบายไดว้่า ต าแหน่งตั้งแตก่รรมการผู้จัดการ
ขึ้นไปจะมคีวามรับผิดชอบในการก าหนดปรัชญาและนโยบายในการบริหารโรงแรมโดยไมไ่ด้
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีเป็นการปฏิบัติงานประจ า แตต่ าแหน่งตั้งแตผู่้จัดการทัว่ไปลงมาจะเป็นต าแหน่งที่ท า
หน้าที่ในการปฏิบัติงานประจ าวนั โครงสร้างพ้ืนฐานดังกล่าวสามารถน ามาแสดงรายละเอียดของ
โครงสร้างในการปฏิบัติการได้ดังนี ้
 
 

เจ้าของกิจการ 
(Owner) 

คณะกรรมการบริหาร 
(Board of directors) 

กรรมการผู้จัดการ 
(Managing Director) 

ผู้จัดการทัว่ไป 
(General Manager) 

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป 
(Assistant Manager) 

แผนกปฏิบัติการ 
(Operational Department) 

 

แผนกสนับสนุนการปฏิบัตกิาร 
(Supporting Department) 
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ภาพท่ี 3 แสดงการจัดองคก์ารของโรงแรม จ าแนกตามกลุ่มงานในการปฏิบัติงาน    
 

จากแผนภาพดังกล่าวสามารถจะอธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี ้
1. ต าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (Assistant Manager) อาจจะเรียกชื่ออ่ืนโดย

ที่ชื่อที่นิยมเรียกกันส าหรับต าแหน่งนี้นอกจาก Assistant Manager คือผู้จัดการภายใน (Resident 
Manager-RM) หรือผู้ช่วยผู้จัดการบริหาร (Executive Assistant Manager-EAM) 

2. แผนกบุคคล (Personal Department) ส าหรับบางโรงแรมโดยเฉพาะ
โรงแรมขนาดใหญ่ อาจจะเรียกเป็นอย่างอ่ืน เช่น แผนกทรัพยากรบุคคล (human resource)   

3. แผนกช่าง (Engineering Department) อาจจะเรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน เช่น 
แผนกซ่อมบ ารุง หรือบ ารุงรักษา (Maintenance Department) 

ผู้จัดการทั่วไป 
(General Manager) 

 

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป 
(Assistant Manager) 

แผนกบริการส่วนหนา้ 
(Front Office) 

 

แผนกแม่บ้าน 
(Housekeeping) 

แผนกบุคคล 
(Personal) 

 
 

แผนกช่าง 
(Engineering) 

 

แผนกอาหารและเครื่องด่ืม 
(Food and Beverage Department) 

 

แผนกขาย 
(Sales Department) 

แผนกอาหารและเครื่องด่ืม 
(Food and Beverage Department) 
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4. แผนกขาย (Sales Department) ส าหรับโรงแรมขนาดใหญ่อาจจะตั้งเป็น
แผนกหรือฝ่ายการตลาด (Marketing Department หรือ Marketing Division) ซ่ึงจะรวมแผนกขาย
เอาไว้ด้วย  

5. แผนกแม่บ้าน (House Keeping) อาจจะรวมกับแผนกบริการส่วนหน้า 
(Front Office Department) เพราะท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับห้องพักเหมือนกันแล้วตั้งเป็นฝ่าย เรียกว่า 
ฝ่ายห้องพัก (Room Division) 

การจัดโครงสร้างของโรงแรมตามที่แสดงให้เห็นดังกล่าวเป็นเพียงการจัด
โครงสร้างที่เป็นพื้นฐานเท่านั้น ในทางปฏิบัติโรงแรมแต่ละโรงแรมอาจจะก าหนดโครงสร้าง
องค์กรได้อย่างหลากหลาย ดังจะแสดงได้ด้วยแผนภาพอีกหลายลักษณะต่อไปนี้ 

2.4 ต าแหน่งที่ส าคัญในโรงแรม 
เมื่อโรงแรมได้จัดท าโครงสร้างการบริหารงาน (Hotel Organization 

Structure) และจัดระบบการบริหารงานเป็นแผนกหรือฝ่ายแล้วจ าเป็นต้องมีต าแหน่งต่างๆ เพื่อท า
หน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามภารกิจของแต่ละแผนกและของโรงแรม ต าแหน่งที่ส าคัญ
ที่สุดในการปฏิบัติการ (Operation) ในโรงแรม สรุปได้ดังนี้  

2.4.1 ผู้จัดการทั่วไป (General Manager-GM) 
ผู้จัดการทั่วไป เป็นต าแหน่งสูงสุดในระดับบริหารการปฏิบัติงานใน

โรงแรมผู้จัดการทั่วไปจะท าหน้าที่บริหารงานประจ า (Operation) ทั้งหมดรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ของทุกแผนกนอกจากนั้นผู้จัดการทั่วไปต้องรับผิดชอบรายได้และค่าใช้จ่ายตลอดจนภาพลักษณ์
ของโรงแรมโดยรวม อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้จัดการทั่วไปต้องรับผิดชอบการปฏิบัติงานประจ าของ
โรงแรมแล้วส าหรับโรงแรมบางแห่งผู้จัดการทั่วไปจะร่วมก าหนดวิสัยทัศน์และนโยบายตลอดจน
ปรัชญาในการท าธุรกิจของโรงแรมด้วย โรงแรมขนาดใหญ่จะมีกิจกรรมในการบริการลูกค้าหรือ
แขกที่หลากหลายและไม่มีวันหยุดและท างานวันละ 24 ชั่วโมง ภารกิจของผู้จัดการทั่วไปจึงเป็น
ภารกิจที่ต้องดูแลเอาใจใส่งานประจ าตลอดเวลาและยังต้องคอยจับกระแสการเปล่ียนแปลงของ
ธุรกิจอย่างสม่ าเสมอแตกต่างจากธุรกิจอ่ืนเพราะธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจตามฤดูกาล (Season 
Business) นอกจากนั้นในสายตาของแขก ผู้จัดการทั่วไป คือภาพลักษณ์หรือผู้แทนโรงแรมผู้จัดการ
ทั่วไปจึงต้องมีส่วนร่วมปฏิบัติงานประจ าบ้างในบางโอกาส เช่น ต้อนรับแขกรับเรื่องร้องเรียนจาก
แขก ตลอดจนเดินตรวจตราการปฏิบัติงานของพนกังานทุกแผนกเพื่อน าข้อบกพร่องท่ีสังเกตเห็นมา
ใช้ในการปรับปรุงการบริหารงาน 

สรุปได้ว่าการเป็นผู้จัดการทั่วไปท่ีดีควรจะประกอบไปด้วยคุณสมบัติ 2 
ประการ คือการมีประสบการณ์ในสายวิชาชีพและทักษะในการท างานในธุรกิจโรงแรมที่ต้องใช้
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ความเข้าใจและรอบรู้การด าเนินงานทุกขั้นตอนของแผนกต่างๆเป็นอย่างดี ผู้จัดการทั่วไปต้องมี
ความสามารถในการท างานเป็นและจัดระบบให้ทีมทุกฝ่ายร่วมกันท างานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อสร้างความพอใจให้แก่แขกผู้ใช้บริการของโรงแรมคุณสมบัติอีกประการหนึ่งที่
ส าคัญ คือต้องมีความรอบรู้ในด้านศาสตร์ของการบริหารธุรกิจมีความสามารถในการก าหนด
ทิศทางของโรงแรมมีความสามารถในการท าความเข้าใจระบบบัญชีและการตลาด เนื่องจาก
โรงแรมเป็นธุรกิจที่ต้องใช้ต้นทุนในการด าเนินงานสูง  

2.4.2 รองผู้จัดการทั่วไป (Executive Assistant Manager-E.A.M.) 
รองผู้จัดการทั่วไป ต าแหน่งนี้อาจเรียกชื่อต าแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ

ทั่วไป (Executive Assistant Manager-E.A.M.) ผู้จัดการภายใน (Resident Manager-R.M.) ผู้ช่วย
ผู้จัดการอาวุโส (Senior Assistant Manager) หรือผู้ช่วยผู้จัดการ (Assistant Manager) ซ่ึงเป็นผู้ที่
รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลการด าเนินกิจกรรมแผนกประจ าวันของแผนก แก้ปัญหาประจ าวัน
และก ากับดูแลให้เกิดการประสานงานระหว่างแผนก โดยเฉพาะแผนกที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ
แขกโดยตรง ได้แก่ งานห้องพัก งานอาหารและเครื่องดื่ม รองผู้จัดการจะเป็นผู้ก ากับการปฏิบัติงาน
บริการประจ าอย่างใกล้ชิดกวา่ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมที่มีผู้ช่วยผู้จัดการที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ จะแบ่งเบาภาระของผู้จัดการทั่วไปได้อย่างดี 

2.4.3 ผู้จัดการฝ่ายห้องพัก (Room Division Manager) 
ผู้จัดการฝ่ายห้องพัก มีหน้าที่ความรับผิดชอบการก ากับดูแลการท างาน

ห้องพักอันประกอบด้วยงานบริกานส่วนหน้าและงานแม่บ้านงานของฝ่ายห้องพักมีความส าคัญมาก
เพราะสร้างรายได้หลักให้แก่โรงแรม ฝ่ายห้องพักที่รวมแผนกแม่บ้านแล้วเป็นฝ่ายที่มีขนาดใหญ่
เนื่องจากมีพนักงานประจ าจ านวนมากที่ส าคัญมากประการหนึ่งคือฝ่ายห้องพักมีหน้าที่บริการแขก
โดยตรงพนักงานของฝ่ายห้องพักต้องพบปะติดต่อกับแขกผู้พักหรือผู้เข้ามาติดต่อในโรงแรมเป็น
ประจ าซ่ึงจะมีผลต่อความรู้สึกพึงพอใจของแขก ฝ่ายห้องพักเป็นแหล่งและจุดอ้างอิงข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับแขก ดังนั้นฝ่ายห้องพักจึงมีระบบเอกสารที่เกี่ยวกับการใช้บริการของแขกมากที่สุดถ้าจะ
พิจารณาจากความพึงพอใจของแขกจะพบว่าฝ่ายห้องพักเป็นฝ่ายที่จะสร้างความประทับใจให้แขก
ได้มากที่สุดทั้งก่อนเข้าห้องพักอยู่ในระหว่างพักและออกจากโรงแรม                                                                                                                                                

อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติจริงฝ่ายห้องพักจะมีเฉพาะในโรงแรมขนาด
ใหญ่เท่านั้นโรงแรมขนาดกลางหรือขนาดเล็กจะมีเพียงแผนกส่วนหน้า Front Office ซ่ึงแยกจาก
แผนกแม้บ้าน House Keeping                   

2.4.4 ผูจ้ัดการแผนกบริการส่วนหน้า (Front Office Manager) 
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ผู้จัดการแผนกบริการส่วนหน้า บางครั้งเรียกว่าหัวหน้าแผนกบริการ
ส่วนหน้าท าหน้าที่รับผิดชอบก ากับดูแลการท างานของแผนกบริการส่วนหน้าโดยตรง ต าแหน่ง
ผู้จัดการแผนกบริการส่วนหน้าอาจจะมีต าแหน่งผู้ช่วยที่ช่วยก ากับดูแลการปฏิบัติงานประจ าของ
แผนกอันประกอบด้วย งานส ารองห้องพัก (Reservation) งานต้อนรับ (Reception) และบริการ
ข่าวสารข้อมูลงานสัมภาระ (Bell Service) งานโทรศัพท์ (Telephone Operator) และงานการเงิน
ส่วนหน้า (Front Office Cashier)   เป็นต้น พื้นที่การท างานของแผนกนี้อยู่บริเวณโถงส่วนหน้า 
(Lobby) นอกจากนั้นโรมแรมบางแห่งยังเสริมการบริการโดยจัดให้มี Duty Manager ประจ าการอยู่
ในโรงแรมคอยดูแลบริเวณโถงต้อนรับเพื่อบริการหรือแก้ปัญหาให้แขก โดยประสานงานกับ
พนักงานในต าแหน่งอาคันตุกะสัมพันธ์         (Guest Relation Office- GRO) ส าหรับโรงแรมขนาด
เล็กจะมีพนักงานเพียง 1 หรือ 2 คน ท าหน้าที่ในแผนกบริการในบริเวณส่วนหน้าโดยไม่แยกหน้าที่
ในการบริการ เพราะโรงแรมมีแขกน้อย พนักงานคนหนึ่งจึงท าหน้าที่หลายหน้าที่ เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ของโรงแรม ปัจจุบันมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เข้ามาใช้งานในแผนกบริการส่วน
หน้าอย่างมาก เช่น งานบันทึกข้อมูลประจ าวัน งานส ารองห้องพักงานต้อนรับส่วนหน้า งานแผนก
โทรศัพท์ และงานแผนกแม่บ้าน ข้อมูลเหล่านี้จะมีการจัดเก็บเป็นระบบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการท า
การตลาดของโรงแรม 

2.4.5 ผู้จัดการอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Manager) 
ผู้จัดการอาหารและเครื่องดื่มท าหน้าที่รับผิดชอบในการประกอบ

อาหารในครัวและให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่แขกในห้อง งานของแผนกนี้นอกจากจะบริการ
อาหารและเครื่องดื่มภายในโรงแรมแล้ว บางโรงแรมยังให้บริการจัดเล้ียง (Banquet) ทั้งในและนอก
สถานที่เพื่อเพิ่มรายได้ของโรงแรม แผนกอาหารและเครื่องดื่มเป็นแผนกที่สัมผัสกับแขกโดยตรง
ทั้งแขกพักในโรงแรมและแขกภายนอกที่มาใช้บริการในห้องอาหารหรือจัดเล้ียง พนักงานในแผนก
นี้จึงมีบทบาทส าคัญในการสร้างความประทับใจให้แก่แขกจนกระทั่งโน้มน้าวแขกให้กลับมาใช้
บริการอีก แผนกอาหารและเครื่องดื่มจึงมีความส าคัญในการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่โรงแรม ส าหรับ
โรงแรมขนาดใหญ่ต าแหน่งผู้จัดการอาหารและเครื่องดื่มจะเปล่ียนเป็น ผู้อ านวยการอาหารและ
เครื่องดื่ม (Food and Beverage Director)  

2.4.6 หัวหน้าครัว (Executive Chef) 
หัวหน้าครัวท าหน้าที่รับผิดชอบในการก ากับดูแลการเตรียมอาหารหรือ

ท าอาหารต าแหน่งนี้อาจจะมีผู้ช่วยหัวหน้าครัวหรือซูเชฟ (Sous Chef) เป็นผู้ช่วยในการก ากับดูแล
งานครัว พนักงานในระดับปฏิบัติของแผนกนีค้ือ คนครัว (Cook) และพนักงานผู้ช่วยคนครัว (Cook 
Helper) ซ่ึงท าหน้าที่ช่วยในการท าอาหาร นอกจากนั้นในแผนกครัวยังมีงานย่อยคืองานท าความ
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สะอาดภาชนะ (Steward) ซ่ึงมีพนักงานท าความสะอาดภาชนะเครื่องใช้ที่ใช้ในการท าอาหารและ
บริการอาหารทั้งหมด อย่างไรก็ตามในบางโรงแรมโดยเฉพาะโรงแรมขนาดใหญ่จะก าหนดให้
แผนกครัวให้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของแผนกอาหารและเครื่องดื่ม  

2.4.7 หัวหน้าแผนกแม่บ้าน (Executive Housekeeper) 
หัวหน้าแผนกแม่บ้าน ท าหน้าที่รับผิดชอบในการก ากับดูแลการ

ปฏิบัติงานแม่บ้านซ่ึงงานหลักคือการท าความสะอาดและให้ความร่วมมือในการบ ารุงรักษาสถานที่
ของโรงแรมรวมกับแผนกช่าง พ้ืนที่รับผิดชอบท าความสะอาดของแผนกแม่บ้านมี 2 ส่วนคือพื้นที่
สาธารณะ (Public Area) ได้แก่ พื้นที่นอกชั้น (Floor) และห้องพักแขก ได้แก่ บริเวณโถงต้อนรับ 
(Lobby) และพื้นที่อ่ืน เช่น ห้องอาหาร ห้องประชุม ตลอดจนพื้นที่ท างานของพนักงานโรงแรม 
นอกจากพื้นที่สาธารณะแล้วแผนกแม่บ้านต้องรับผิดชอบในการท าความสะอาดห้องพักแขกและ
พื้นที่ชั้นบน (Floor) ของโรงแรม การท าความสะอาดของแผนกแม่บ้าน ถ้าเป็นการท าความสะอาด
ห้องพัก จะรับผิดชอบโดยพนักงานท าความสะอาดห้องพัก (Room Maid) หรือ (Room Attendant) 
ซ่ึงอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหัวหน้าท าความสะอาดสาธารณะ (Public Area Supervisor) ส าหรับ
ต าแหน่งหัวหน้าแม่บ้านนี้ในแนวทางปฏิบัตินิยมเรียกส้ันๆว่าแม่บ้าน (Housekeeper) 

2.4.8 หัวหน้าแผนกบัญชี (Chief Accounting) 
หัวหน้าแผนกบัญชี ท าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าบัญชีและสถานะ

ทางการเงิน (Financial Statement) ของโรงแรมและควบคุมค่าใช้จ่ายและการเงินตลอดจนให้
ค าปรึกษาทางการเงินแก่ผู้บรหิารโรงแรมในการก าหนดนโยบายการเงิน งานของแผนกบัญชีจะแยก
เป็นงานย่อย ได้แก่ งานบัญชี (Accounting) ซ่ึงดูแลจัดเก็บข้อมูลทางบัญชีและการเงิน ได้แก่ บัญชี
เงินเดือน (Pay Roll) บัญชีลูกหนี้ (Receivable) บัญชีเจ้าหนี้ (Payable) พัสดุและการจัดท างบและ
รายงานสถิติที่จ าเป็นต่อการวางแผนของผู้บริหาร ดูแลการช าระเงินและรายได้ที่จุดส าคัญคือบริเวณ
บริการส่วนหน้า ในห้องอาหารและจากส่วนท ารายได้ในปัจจุบันการท างานของแผนกบัญชีมีความ
รวดเร็วเพราะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ส าหรับหัวหน้าแผนกบัญชีนี้บางโรงแรมเรียกว่าสมุห์บัญชี 
(Chief Accountant)  

2.4.9 หัวหน้าแผนกบุคคล (Personal Manager) 
หัวหน้าแผนกบุคคล ท าหน้าที่รับผิดชอบในการก า กับดูแลการ

บริหารงานบุคคลครบวงจรซ่ึงเริ่มต้นจากการสรรหาและคัดเลือกบุคคล การจ้าง การฝึกอบรม การ
ประเมินผลงาน การเล่ือนต าแหน่ง การย้ายพนักงาน แรงงานสัมพันธ์ ดูแลค่าตอบแทนและ
สวัสดิการของพนักงาน ดูแลระเบียบวินัยของพนักงาน ก าหนดวินัยและระเบียบปฏิบัติให้พนักงาน 
ส่งเสริมสวัสดิการให้พนักงานท างานได้อย่างเป็นสุขและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามหัวหน้า
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แผนกบุคคลมิได้ก ากับดูแลการปฏิบัติของพนักงานในแต่ละแผนกและจะท าหน้าที่เสมือนผู้ให้การ
สนับสนุนให้พนักงานมีประสิทธิภาพและขวัญก าลังใจในการท างาน ในโรงแรมขนาดใหญ่ภารกิจ
ของผู้จัดการแผนกบุคคลจะมากและกว้างขวางจึงมีต าแหน่งผู้จัดการทรัพยากรบุคคล (Human 
Resource Manager) 

2.4.10 หัวหน้าช่าง (Chief Engineer) 
หัวหน้าช่าง ท าหน้าที่รับผิดชอบในการซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่และ

งานระบบ ได้แก่ ไฟฟ า เครื่องปรับอากาศ ความร้อน สุขาภิบาลและลิฟต์ เป็นต้น นอกจากนั้น
แผนกช่างยังมีหน้าที่ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในโรงแรมทุกประเภทและในทุกแผนกรวมถึงการ
ดูแลรักษาส่ิงอ านวยความสะดวกในโรงแรม เช่น สระน้ า ห้องประชุม ดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้
ทุกระบบในห้องพักแขก หน้าที่ส าคัญของแผนกช่างอีกประการหนึ่ง คือการจัดหาและดูแลอุปกรณ์
ต่างๆที่ใช้ในการจัดเล้ียง เช่น ระบบไฟฟ า แสง และเสียง แผนกช่างต้องท างานใกล้ชิดกับแผนก
แม่บ้านในเรื่องการซ่อมบ ารุงและดูแลรักษาห้องพักแขกให้มีสภาพพร้อมใช้อยู่เสมอ 

2.4.11 ผู้จัดการแผนกขาย (Sale Manager) 
ผู้จัดการแผนกขาย ท าหน้าที่รับผิดชอบในการขายผลิตภัณฑ์ของ

โรงแรม คือบริการห้องพักและอาหารและเครื่องดื่ม ผู้จัดการแผนกขายจะต้องก ากับดูแลงานที่
ส่งเสริมการขาย เช่น งานโฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย ผู้จัดการขาย ต้องมีความรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของโรงแรมและเรียนรู้เกี่ยวกับการแข่งขัน ตลอดจนพฤติกรรมของ
ลูกค้าโดยเฉพาะตลาดเป าหมายที่เชื่อมโยงของธุรกิจ  

ในปัจจุบันงานขายอาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้
ประโยชน์อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะระบบการส ารองห้องพักกลาง (Central Reservation System-
CRS) ซ่ึงท าให้การขายสะดวกและรวดเร็ว ดังนั้นโรงแรมขนาดใหญ่จึงจ าเป็นต้องมีฝ่ายการตลาด 
(Marketing) และผู้จัดการฝ่ายการตลาด เพื่อขยายขอบเขตการขายโดยรวมการเป็นส่วนหนึ่งของ
การตลาด 
   
แนวคิดการบริหารเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard) 
 รังสรรค์ เลิศในสัตย์ (2547) กล่าวว่า Balanced Scorecard Model หมายถึงระบบ
ประเมินผลเชิงดุลยภาพ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพประกอบ
ไปด้วย 4 มุมมองที่สัมพันธ์กันอย่างสมดุล คือมุมมองด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการ 
ภายในและมุมมองด้านการเรียนรู้พัฒนา 
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 จักร ติงศภัทิย์ (2549) กล่าวว่า ต้นปี 1990 โรเบิร์ต เอส. แคปแลนและเดวิด พี.นอร์ตัน 
ได้ด าเนินการศึกษาวจิัยเพื่อพัฒนาระบบการวัดผลการปฏิบัติงานขององค์การรูปแบบใหม่ที่สามารถ
ช่วยผู้บริหารในการจัดสรรพัฒนาและใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangibe Assets) 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อสร้างคุณค่าจากโอกาสที่มีอยู่  ผลการวิจัยน าไปสู่แนวคิดในการ
พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การแบบสมดุลหรือที่เราเรียกว่า 
Balanced Scorecard (BSC) นอกเหนือจากมุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) ซ่ึงเป็น
ระบบการวัดผลทางธุรกิจแบบดั้งเดิมแล้ว แคปแลนและนอร์ตันยังได้พัฒนามุมมองการวัดในด้านที่
ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินเพิ่มอีก 3 ด้าน เพื่อถ่วงดุลการวัดผลการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมถึง
ประสิทธิภาพในอนาคตขององค์กรอันเกิดจากสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ มุมมองการวัดทั้ง 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านลูกค้า (Customer Perspective) ด้านกระบวนการภายใน Internal Perspective) และ
มุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth Perspective)  
 แนวคิดการบริหารเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard) เป็นแนวคิดที่เริ่มเป็นที่รู้จักและ
ใชก้ันอย่างแพร่หลายตั้งแต่ต้นทศวรรษที่ 1990 และได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน
การบริหารเชิงดุลยภาพเป็นเครื่องมือการจัดการที่องค์กรธุรกิจในประเทศไทยให้ความสนใจและ
น ามาปรับใช้กับการจัดการองค์กร โดยแนวคิดการบริหารเชิงดุลยภาพนี้ได้ถูกน าเสนอในวารสาร 
Harvard Business Review เป็นครั้งแรกโดย Robert S. Kaplan และ David P. Norton ซ่ึงเห็นว่า
วิธีการที่องค์กรธุรกิจทั่วไปใช้ในการประเมินผลนั้นยึดติดกับการวัดผลด้านการเงินมากเกินไป 
(Financial Indicators) ซ่ึงการประเมินผลด้านการเงินนั้นไม่เพียงพอส าหรับการแข่งขันในยุค
ปัจจุบัน เนื่องจากการประเมินผลด้านการเงินไม่สามารถวัดสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ ( Intangible 
Assets) นอกจากนี้การประเมินผลทางด้านการเงินยังบอกให้รู้แต่เฉพาะส่ิงที่เกิดขึ้นไปแล้วในอดีต 
ไม่สามารถบอกให้รู้ถึงปัญหาหรือโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต Kaplan และ Norton จึงเสนอ
แนวคิดที่ว่าองค์กรไม่ควรจะประเมินผลโดยพิจารณาจากมุมมองหรือมิติ (Perspective) ทางด้าน
การเงินเพียงอย่างเดียว แต่ควรจะประเมินจากทั้ง 4 มุมมอง ได้แก่ มุมมองด้านการเงิน (Financial 
Perspectives) มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspectives) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal 
Process Perspectives) และมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth 
perspectives) (พสุ เดชะรินทร์ 2546b) 

1. มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspectives) เป็นมุมมองที่แสดงให้เห็นถึงผล
ประกอบการด้านการเงินขององค์กรซ่ึงจะตอบค าถามเกี่ยวกับเป าหมายทางการเงิน เช่น การ
แสวงหาก าไร การเพิ่มขึ้นของรายได้ การลดลงของต้นทุน หรือการเพิ่มผลิตภาพ เป็นต้น 
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2. มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspectives) แสดงถึงส่ิงที่องค์กรอยากจะเห็นจาก
ลูกค้า เช่น การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าเก่าหรือการแสวงหาลูกค้าใหม่ รวมถึงเป็นมุมมองที่
แสดงถึงคุณค่า (Value) หรือส่ิงท่ีลูกค้าต้องการจะได้รับจากองค์กร เช่น การบริการที่รวดเร็ว สินค้า
ที่มีคุณภาพ การส่งของท่ีตรงเวลา เป็นต้น 

3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน ( Internal Process Perspective) แสดงถึง
กระบวนการภายในหรือกิจกรรมที่ส าคัญที่องค์กรจะต้องท าเพื่อก่อให้เกิดคุณค่าหรือส่ิงที่ลูกค้า
ต้องการ 

4. มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective) แสดง
ให้เห็นว่าหากองค์กรต้องการที่จะบรรลุในมุมมองด้านอ่ืน จะต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาในด้าน
ใดบ้างและอย่างไร เพื่อให้บรรลุเป าหมายที่วางไว้ โดยทั่วไปจะเน้น 3 ด้านหลัก คือทรัพยากรมนุษย์ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์กร 

คุณลักษณะที่ส าคัญประการหนึ่งของการบริหารเชิงดุลยภาพ (Balance Scorecard) ที่ 
Kaplan และ Norton น าเสนอนอกเหนือจากการมี 4 มุมมอง ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างมุมมองใน
เชงิเหตุและผล (Cause and Effect) ในลักษณะที่องค์กรจะมีก าไรได้ต้องมาจากลูกค้าซ่ึงการจะหา
ลูกค้าได้ต้องมีการด าเนินงานภายในที่ดีซ่ึงการจะด าเนินงานภายในให้ได้ดี พนักงานต้องมีทักษะ
ความพร้อมในการท างานซ่ึงความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผลนี้ท าให้การบริหารเชิงดุลยภาพแตกต่าง
จากเครื่องมือในการประเมินผลทั่วๆไป 

Danielle Pratt (1961) แสดงความคิดเห็นว่าการสร้างการบริหารเชิงดุลยภาพ (Balance 
Scorecard) ไม่ควรสร้างแบบจากบนลงล่าง (The Top-Down) เท่านั้น แต่ควรจะสร้างแบบจากล่าง
ไปสู่บน (The Bottom-Up) เนื่องจากการสร้างแผนที่ทางกลยุทธ์จะเริ่มจากการระบุวัตถุประสงค์ 
และหาวิธีเดินไปให้ถึงวัตถุประสงค์นั้น การบริหารเชิงดุลยภาพจึงจ าเป็นที่จะต้องถูกสร้างมาจาก
ส่วนล่างของธุรกิจด้วย นั่นคือในมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth 
Perspective) ซ่ึงเป็นมุมมองท่ีเป็นรากฐานส าคัญที่จะท าให้มุมมองอ่ืนๆในการบริหารเชิงดุลยภาพ
บรรลุผล เพราะตัวชี้วัดพื้นฐานบางตัวด้านทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญ จ าเป็น และควรให้ความ
สนใจ ซ่ึงโดยปกติวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ที่ใช้กันทั่วไปในมุมมองนี้ ได้แก่ 
ทักษะและความสามารถของพนักงาน ขวัญและก าลังใจของพนักงานหรือความยึดมั่นผูกพันต่อ
องค์กร Danielle Pratt (1961) เห็นว่าความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของพนักงานจะมีส่วนสร้างเงิน
ให้กับองค์กรนั่นคือหากพนักงานมีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรจะท าให้เกิดการปรับปรุงบริการ
ขององค์กรให้ดีขึ้นและสามารถท าให้องค์กรลดต้นทุนหรือเพิ่มก าไรได้ 
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พสุ เดชะรินทร์ (2546b) อ้างไว้ว่าความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรยังสะท้อนถึงความ
ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและความมุ่งมั่นที่จะท างานเพื่อให้บรรลุเป าหมายของ
องค์กร โดยระดับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรที่สูงนั้นแสดงว่าบุคลากรมีความภักดีต่อองค์กรและ
หากบุคลากรในองค์กรมีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรจะน ามาซ่ึงแรงจูงใจในการท างานและส่งผล
ให้บรรยากาศในองค์กร (Organizational Climate) ดีขึ้น ดังนั้นวัตถุประสงค์หลักในมุมมองด้านการ
เรียนรู้และการพัฒนาส าหรับธุรกิจโรงแรมของการวิจัยนี้คือความยึดมั่นผูกพันต่อองค์ กร 
(Organizational Commitment) 

จากการน าเสนอมาข้างต้น ผู้วิจัยก าหนดให้มุมมองตามแนวทางการบริหารเชิงดุลย
ภาพ (Balanced Scorecard) ส าหรับธุรกิจโรงแรมมี 3 มุมมอง คือมุมมองด้านลูกค้า  ด้าน
กระบวนการภายในและด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ส าหรับธุรกิจโรงแรมของวัตถุประสงค์การ
วิจัยนี้คือทรัพยากรมนุษย์ซ่ึงจัดอยู่ในมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ส่วนวัตถุประสงค์ใน
มุมมองด้านกระบวนการภายในที่องค์กรใช้กันโดยทั่วไป ได้แก่ กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 
คุณภาพของสินค้าและบริการมุมมองด้านลูกค้าซ่ึงธุรกิจโรงแรมนั้นการให้บริการที่มีคุณภาพแก่
ลูกค้าถือเป็นส่ิงที่ส าคัญที่สุดที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ดังนั้นคุณภาพบริการ (Service 
Quality) จึงเป็นวัตถุประสงค์หลักในมุมมองนี้ส่วนทรัพยากรส าคัญที่มีส่วนผลักดันให้เกิดคุณภาพ
บริการคือทรัพยากรมนุษย์ซ่ึงจัดอยู่ในมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 
          
แนวคิดการจ่ายค่าตอบแทนเน้นบุคคล (Person-Focused Plans)  

แนวคิดการจ่ายค่าตอบแทนเน้นบุคคล (Person-Focused Plans) หมายถึงรางวัลที่
พนักงานได้รับสัมพันธ์กับความรู้ ทักษะและสมรรถนะของงาน มากกว่าจากความส าเร็จจากผลการ
ปฏิบัติงาน (Martocchio 2004, อ้างถึงในวรารัตน์ เขียวไพรี 2550: 126) ดังนั้นค่าตอบแทนที่ได้รับ
จะได้รับจากการวัดระดับความรู้และทักษะที่เพิ่มขึ้นจากวุฒิบัตร ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร 
ของพนักงาน แนวคิดการจ่ายค่าตอบแทนเน้นบุคคล ประกอบด้วย 

1. การจ่ายค่าตอบแทนตามความรู้ (Knowledge Based Pay) หมายถึงรางวัลที่ให้กับ
พนักงานด้านการบริหาร การบริการหรือความเชี่ยวชาญและความส าเร็จของการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรโดยเป็นรางวัลที่ให้กับพนักงานทุกประเภทที่มีความรู้ใหม่เพิ่มขึ้นและเอ้ือประโยชน์ต่อ
ความส าเร็จตามเป าหมายขององค์กร 

2. การจ่ายค่าตอบแทนตามทักษะ (Skill Based Pay) หมายถึงรางวัลที่ให้เพิ่มกับ
พนักงานที่ปฏิบัติงานตามทักษะใหม่ 
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3. การจ่ายค่าตอบแทนตามสมรรถนะ (Competency Based Pay) หมายถึงรางวัลที่
พนักงานได้รับซ่ึงสัมพันธ์โดยตรงกับชนิดและระดับของความรู้และทักษะที่ต้องการในการ
ปฏิบัติงาน (Henderson 2000, อ้างถึงในวรารัตน์ เขียวไพรี 2550: 126) และก่อให้เกิดผลงานที่ช่วย
ผลักดันความส าเร็จขององค์การ จะพบว่าการจ่ายค่าตอบแทนตามมสมรรถนะ คือการจ่าย
ค่าตอบแทนตามความรู้รวมกับการจ่ายค่าตอบแทนตามทักษะนั้นเอง 
 
แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ 
 ปัจจุบันมีการใช้แผนการจ่ายค่าตอบแทนเน้นบุคคล โดยก าหนดโครงสร้าง
ค่าตอบแทนแบบช่วงกว้างและน าไปใช้มากขึ้นในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม และการบริการ  

มอนดี้และเอ็มโน (R. Wayne Mondy And Robert M. Noe, อ้างถึงในสุนันทา        
เลาหนันทน์ 2549: 86) ได้อธิบายว่าการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการทบทวนความ
ต้องการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าจ านวนบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานมีเพียงพอเมื่อถึงเวลาท่ีองค์การต้องการ กระบวนการนี้จึง
เป็นการคาดคะเนความต้องการบุคลากรกับจ านวนต าแหน่งงานที่จะเปิดรับพนักงานในระยะเวลาที่
ระบุไว้ในอนาคต 

เชอร์แมนและโบฮ์แลนเดอร์ (Arthur W. Sherman and George W. Bohlander, อ้างถึง
ในสุนันทา เลาหนันทน์ 2549: 86) ได้ให้ค าจ ากัดความของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ว่า เป็น
กระบวนการพยากรณ์ความต้องการทรัพยากรบุคคล โดยการเปรียบเทียบความต้องการที่จะใ ช้
พนักงาน กับจ านวนพนักงานที่มีอยู่จริงแล้วจึงตัดสินใจด าเนินการตามความเหมาะสมเพื่อให้เกิด
ความสมดุลระหว่างจ านวนบุคลากรที่ต้องการในอนาคตกบัจ านวนที่ต้องสรรหาเพิ่มวิธีการที่ใช้เพื่อ
พยากรณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ใช้ท้ังวิธีเชิงปริมาณและคุณภาพควบคู่กันไป 

โรเบิร์ต ครีทเนอร์ (Robert Kreitner, อ้างถึงในสุนันทา เลาหนันทน์ 2549: 86) ได้
นิยามอย่างส้ันๆว่าการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นการพัฒนากลยุทธ์ด้านบุคลากรอย่างครอบคลุม
เพื่อตอบสนองความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตขององค์การในลักษณะความหมายที่
คล้ายคลึงกัน  

เวนเอฟ คาสซิโอ (Wayne F. Cascio, อ้างถึงในสุนันทา เลาหนันทน์ 2549: 86) ได้
กล่าวไว้ว่าการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นความพยายามในการพยากรณ์อนาคตด้านธุรกิจและ
ความต้องการทรัพยากรบุคคลขององค์การเพื่อจัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการมา
ปฏิบัติงานให้ตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว 
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ส าหรับนักวิชาการชาวไทยที่ได้อธิบายความหมายของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
เช่น พะยอม วงศ์สารศรี (2540, อ้างถึงในสุนันทา เลาหนันทน์ 2549: 86) ได้เรียบเรียงว่าการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ หมายถึงกระบวนการพยากรณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ
เป็นการล่วงหน้าว่าต้องการบุคคลประเภทใด ระดับใด จ านวนเท่าใดและเมื่อใดพร้อมก าหนด
วิธีการที่จะได้มาซ่ึงทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องการว่าจะได้มาจากที่ใด อย่างไร ตลอดจนก าหนด
นโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพื่อที่จะใช้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในองค์การให้ได้ประโยชน์
สูงสุด 

ธงชัย สันติวงษ์ (2540, อ้างถึงในสุนันทา เลาหนันทน์ 2549: 86) ได้ให้ค านิยามเชิง
ปฏิบัติการไว้อย่างละเอียดว่าการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นกิจกรรมการพยากรณ์ความต้องการ
พนักงานประเภทต่างๆส าหรับอนาคตโดยการเปรียบเทียบก าลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันในการ
ด าเนินการจะมีการพิจารณาถึงจ านวนและประเภทของพนักงานที่ต้องการท าการสรรหาและรับเข้า
มาใหมห่รือที่จะต้องออกไปจากองค์กรหรือจะสรุปอย่างส้ันๆได้ว่าการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ คือ
กระบวนการที่ท าให้หน่วยงานมั่นใจได้ว่าม่ีส่ิงต่อไปนี้ ได้แก่ 

1. มีจ านวนและประเภทของทรัพยากรบุคคลตรงตามที่ต้องการ 
2. มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมบรรจุไว้ตรงตามที่งานต้องการ 
3. มีทรัพยากรบุคคลไว้พร้อมในทุกโอกาสที่องค์การมีความต้องการ 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ให้ความหมายว่าการวางแผนทรัพยากร

มนุษย์ หมายถึงการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์เกี่ยวกับอุปสงค์ 
(Demand) และอุปทาน (Supply) ด้านก าลังคน เพื่อน าสู่การก าหนดกลวิธีที่จะให้ได้ก าลังคนที่มี
ความรู้ความสามารถเหมาะสมอย่างเพียงพอทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพมาปฏิบัติงานในเวลาที่
ต้องการโดยมีแผนการใช้และพัฒนาทรพัยากรบคุคลเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้
เพื่อธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่องและท างานให้กับองค์กรอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

เมื่อศึกษาความหมายดังกล่าวข้างต้น พอสรุปได้ว่าการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
หมายถึงกระบวนการวิเคราะห์และคาดคะเนความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตอย่างเป็น
ระบบ โดยระบุจ านวนประเภทของบุคคลที่จะปฏิบัติงานรวมถึงระดับของทักษะ ความรู้ 
ความสามารถที่ต้องการเพื่อให้องค์กรมั่นใจว่ามีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีจ านวน
เพียงพอกับการปฏิบัติภารกิจที่คาดว่าจะมีในอนาคตพร้อมทั้งก าหนดแนวทางในการปฏิบัติและมี
แผนการใช้บุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 
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1. ขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ดนัย เทียนพุฒ (2543) มีความเห็นสอดคล้องกับแนดเลอร์ (Nadler) และวิกส์ (Wiggs) ว่าขอบเขต
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การจะครอบคลุมองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 

1.1 การฝึกอบรม 
1.2 การศึกษา 
1.3 การพัฒนา 
ถึงแม้ว่าองค์ประกอลบข้างต้นต่างเป็นวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เหมือนกันแต่เมื่อพิจารณาถึงความหมายของทั้ง 3 เรื่องจะพบความแตกต่างในรายละเอียดและ
จุดเน้นบ่อยครั้งพบว่ามีการใช้ค าบางค ารวมกันค าที่เห็นกันเสมอคือการฝึกอบรมและการพัฒนา 
ขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และจุดเน้น มีรายละเอียดดังปรากฏในภาพท่ี 4  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 ขอบเขตของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์และจดุเนน้ 
ที่มา: ดนัย เทียนพุฒ, กลยุทธ์การพัฒนาคน: สิ่งท้าทายความส าเร็จของธุรกิจ  (กรุงเทพฯ: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537), 22.  
 

ส าหรับความหมายพอเป็นสังเขปขององค์ประกอบท้ัง 3 มีดังนี้ 
1.1 การฝึกอบรม เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยกิจกรรมที่ท าในระยะส้ันๆเพื่อ

เพิ่มพูนความรู้ทักษะและความช านาญในการปฏิบัติงานและปรับพฤติกรรมของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการให้เป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ

การศึกษาเน้น 
ที่ตัวคน 

H 

การฝึกอบรม
เน้นที่งาน 

D 

 
การพัฒนาเน้น
ที่องค์การ 

R 
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โดยเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมจะไม่ยาวนาน เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.2 การศึกษา เป็นกระบวนการให้ความรู้ประกอบด้วยการเรียนรู้ทักษะใหม่ช่วย
ให้บุคคลที่ได้รับการศึกษามีความรู้ ความสามารถ มีสติปัญญาท่ีจะไปประกอบอาชีพตามสาขาท่ีตน
ถนัด โดยจะมีระยะเวลาการศึกษาท่ีต่อเนื่องยาวนานกว่าการฝึกอบรม 

1.3 การพัฒนา เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมุ่งพัฒนาศักยภาพของ
ผู้บริหารให้ถึงขีดสูงสุดเพื่อความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านส่วนตัวและขององค์กรเป็นการเตรียม
บุคลากรให้ก้าวไปพร้อมๆกับองค์กรที่มีการเปล่ียนแปลงและเจริญเติบโต 

โดยสรุปการฝึกอบรมและการพัฒนามีความหมายและความสัมพันธ์ที่ใกล้เคียงกัน
มากแต่เพื่อต้องการให้เห็นความหมายที่เด่นชัดของแต่ละความหมายจึงได้แสดงการเปรียบเทียบ
ระหว่างการฝึกอบรมการศึกษาและการพัฒนาไว้ในตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบระหว่างการฝึกอบรม การศกึษา และการพัฒนา 
 

มิต ิ การฝึกอบรม การศึกษา การพัฒนา 
1. จุดเน้น 
2. วัตถุประสงค ์
3. ระยะเวลา 
4. เกณฑ ์
5. กลุ่มเป าหมาย 
6.การประเมินผล 

1. มุ่งงาน 
2. เพิ่มความรู้ ทกัษะ 
ทัศนคต ิ

3. ใช้เวลาส้ัน ๆ 
4. พิจารณางานที่ท า 
5. พนักงานระดับ
ปฏิบัติการ 

6. วัดผลที่การท างาน 

1. มุ่งบุคคล 
2. เพิ่มความรู้ สติปัญญา 
การปรับตวั 

3. ใช้เวลานาน 
4. พิจารณาอายุและ 
สติปัญญา 

5. บุคคลทั่วไป 
6. วัดผลที่การสอบ 

1. มุ่งองค์การ 
2. เพิ่มศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน 
3. ใช้เวลาส้ันต่อเนื่อง 
4. พิจารณาศักยภาพ 
5. ผู้บริหาร 
6. วัดผลที่ความส าเร็จ 

ขององค์การ 
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จากทุนมนุษย์ (Human Capital) สู่ทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) 
 

 
 
ภาพท่ี 5 แสดงการพฒันาทุนมนุษย์สู่ทุนปญัญา 
ที่มา: ธ ารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ,์ ทุนมนุษยก์ารก าหนดตัวชี้วัดเพื่อพัฒนา (กรุงเทพฯ: ส.ส.ท, 2550), 39. 
 
 2. ความส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต่อความส าเร็จขององค์กร 

การที่จะพัฒนาธุรกิจสู่ความเป็นเลิศได้นั้นจะต้องมองธุรกิจให้เหมือนกับส่ิงมีชีวิต
ชนิดหนึ่งที่มีการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ภายใต้เง่ือนไขของเวลาและสภาพแวดล้อมต่างๆ ดังนั้นในช่วงวัฎ
จักรชีวิตขององค์กรจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค านึงถึงส่ิงส าคัญ 2 ประการ คือ 

2.1 ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) 
2.2 ความสามารถในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (Human Resources 

Development) 
ถ้าองค์กรไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน

ตัวเองได้แล้ว คงไม่สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ ในขณะเดียวกันถ้ามีความสามารถในการปรับตัวเพียง

 - เกิดทุนทางปัญญา 
 - รู้แจ้งเห็นจริง 
 - เป็นผู้เช่ียวชาญ  

 - เกิดความรู้/ความเข้าใจ 
 - สามารถคิดต่อยอด 

 ในการท างาน/แก้ปัญหา
ต่างๆ 

 - คิด/วิเคราะห์/สังเคราะห ์
 - หาความสัมพันธ์ 
 - ประมวลผล 

 - Competency 
 - พฤติกรรม/เวลา 
 - ข้อมูล/ข่าวสาร 
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อย่างเดียวแต่ไม่มีการพัฒนาก็จะอยู่ได้เพียงมีชีวิตรอดแต่จะไม่มีการเจริญเติบโต เหมือนกับต้นไม้ที่
มีลักษณะแคระแกร็น 

 

 
 
ภาพท่ี 6 แสดงภาพองคก์ารแห่งความเป็นเลิศ 
ที่มา: ณรงค์วิทย์ แสงทอง, การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: เอช อาร์ 
เซนเตอร์จ ากัด, 2545), 11. 
 
แนวความคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับการบริการ 
 1. ความหมายของการบรกิาร 

ดนัย เทียนพุฒ (2543: 11) กล่าวว่าการบริการ หมายถึงการให้ทั้งรูปธรรมและ
นามธรรมในเชิงความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และด้วยอัธยาศัยเป็นพื้นฐานซ่ึงจะสามารถพิจารณา
ได้ใน 3 ลักษณะ คือให้ด้วยความเต็มใจ ให้ด้วยความโกรธ และให้ด้วยเหตุผล 

ที่ยุติธรรม 

วิสัยทัศ
น์น์ 

ภารกิจ 
กลยุทธ์ 

วัฒนธรรมองค์การ 

ระบบภายใน 

บุคลากร 

คุณภาพชีวิต 

OUTSIDE  IN 

การพัฒนา 

บุคลากรที่มีคุณภาพ ปัจจัยภายนอก     การแข่งขัน 
    การเมือง 
    สังคม 
    เศรษฐกิจ 
   เทคโนโลย ี
 
 

การเปลี่ยนแปลง 

INSIDE OUT 
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วีรพงษ์ เฉลิมจิระวัฒน์ (2542: 7) กล่าวว่าการบริการตรงกับค าในภาษาอังกฤษ คือ 
“SERVICE” และหากจะน าตัวอักษรแต่ละตัวมาแยกจะพบความหมายดีๆดังนี้ 

S  =   Smiling & Sympathy  คือยิ้มแย้มและเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
E  =   Early  Response  คือตอบสนองต่อความประสงค์ของผู้ใช้บริการอย่าง

รวดเร็วทันใจ 
R  =   Respectful  คือแสดงออกถึงความนับถือและให้เกียรติลูกค้า 
V  =   Voluntaries  Manner  คือลักษณะการให้บริการแบบสมัครใจและเต็มใจ 
I   =   Image Enhancing  คือเป็นการรักษาภาพพจน์และภาพพจน์ขององค์กร 
C  =   Courtesy  คือกิริยาอาการอ่อนโยน สุภาพ มีมารยาทดี อ่อนน้อมถ่อมตน 
E  =   Enthusiasm  คือมีความกระฉับกระเฉงและความกระตือรือร้นอยู่เสมอ 
รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน (2551: 3) การบริการ หมายถึงกิจกรรมกระบวนการหรือ

การด าเนิดการใดๆ ที่บุคคลหรือหน่วยงานหนึ่งอ านวยความสะดวก ช่วยเหลือและหรือตอบสนอง
ความจ าเป็นและความต้องการให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์ให้ได้รับความพึง
พอใจ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541: 340-342) ได้อธิบายถึงแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ
การให้บริการ (Service Quality) ซ่ึงเป็นส่ิงส าคัญในการสร้างความแตกต่างของการให้บริการคือ 
การรักษาระดับการให้บริการที่เหนือกว่าคู่แข่งขันโดยเสนอคุณภาพการให้บริการตามท่ีผู้รับบริการ
คาดหวัง ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการที่ผู้ใช้บริการต้องการจะได้จากประสบการณ์ใน
อดีต ผู้ใช้บริการจะพอใจถ้าเขาได้รับในส่ิงที่ต้องการ  (What) เมื่อเขามีความต้องการ  (When) 
สถานที่ท่ีเขาต้องการ (Where) ในรูปแบบที่ต้องการ (How) ซ่ึงคุณภาพการให้บริการจะมีลักษณะ
ดังนี้ 

1. การเข้าถึงลูกค้า (Access) บริการที่ให้กับลูกค้าต้องอ านวยความสะดวกในดา้น
เวลา สถานที่แก่ลูกค้า ไม่ให้ลูกค้าต้องคอยนาน ท าเลที่ตั้งเหมาะสม เพื่อแสดงถึงความสามารถใน
การเข้าถึงลูกค้า 

2. การติดต่อส่ือสาร (Communication) มีการอธิบายอย่างถูกต้องโดยใช้ภาษาที่
ลูกค้าเข้าใจง่าย 

3. ความสามารถ (Competence) บุคลากรที่ให้บริการต้องมีความช านาญ และมี
ความรู้ความสามารถในงาน 

4. ความมีน้ าใจ (Courtesy) บุคลากรต้องมีมนุษยสัมพันธ์ มีความเป็นกันเอง 
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5. ความน่าเชื่อถือ (Credibility) บริษัทและบุคลากรต้องสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นและความไว้วางใจในบริการ โดยเสนอบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า 

6. ความไว้วางใจ (Reliability) บริการที่ให้กับลูกค้าต้องมีความสม่ าเสมอและ
ถูกต้อง 

7. การตอบสนองลูกค้า  (Responsiveness) พนักงานจะต้องให้บริการและ
แก้ปัญหาแก่ลูกค้าอย่างรวดเร็วตามท่ีลูกค้าต้องการ 

8. ความปลอดภัย (Security) บริการที่ให้ต้องปราศจากอันตรายและปัญหาต่างๆ 
9. การสร้างบริการให้เป็นที่รู้จัก (Tangible) 
10. การเข้าใจและรู้จักผู้ใช้บรกิาร (Understanding/ Knowing Customer) พนักงาน

ต้องพยายามเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าและให้ความสนใจตอบสนองความต้องการดังกล่าว
คุณภาพการให้บริการทั้ง 10 ลักษณะ สามารถจัดกลุ่มรวมเข้าเป็น 5 ลักษณะ ดังแสดงในภาพท่ี 7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 7 ความสัมพันธ์ระหว่างคณุภาพการให้บริการ 10 กบั 5 ลักษณะ 
ที่มา: Parasuraman et al., “A Conceptual Model of Service Quality and its implications for future 
research” (Journal of Marketing, 1990), 19. 

Tangibility  

Reliability 

Responsiveness 

Access 
Communication 
Understanding 

Tangibility 

Reliability 

Responsiveness 

Empathy 

Competence 
Courtesy 

Credibility 
Security 

Assurance 
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1. ในการสร้างบริการให้เป็นที่รู้จัก (Tangible) 
2. ความไว้วางใจ (Reliability) 
3. การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) 
4. การเอาใจใส่ (Empathy) ประกอบด้วยการเข้าถึง (Access) การติดต่อส่ือสาร 

(Communication) การเข้าใจและรู้จักผู้ใช้บริการ (Understanding) 
5. การท าให้มั่นใจ (Assurance) ประกอบด้วย ความสามารถ (Competence) 

ความมีน้ าใจ (Courtesy) ความน่าเช่ือถือ (Credibility) ความปลอดภัย (Security) 
2. การวดัคุณภาพบรกิาร 

ในการบริการขององค์กรต่างๆมักจะประสบปัญหาที่มีสาเหตุมาจากความไม่
ชัดเจนของบทบาทของการบริการ ด้วยสาเหตุนี้พาราสุรามาน เซทแฮล์มและแบร์รี่ (Parasuraman, 
Zeithaml, and Berry 1985, อ้างถึงในสมวงค์ พงศ์สถาพร 2546: 54-55) จึงได้ศึกษาถึงรูปแบบของ
การวัดคุณภาพบริการในองค์กรต่างๆ โดยยึดหลักความแตกต่างระหวางคาดหวังและการรับรูของ
ลูกค้าท่ีมารับบริการเป็นหลักและเรียกรูปแบบการวัดคุณภาพบริการแบบนี้ว่า “Gap Model” ประ
กอบด้วยชอ่งว่าง 5 ประการ คือ 

2.1 ช่องว่างระหว่างความคาดหวังของผู้บริโภคและการรับรู้จากการจัดการ ถ้าฝ่าย
จัดการไม่สามารถสร้างการรับรู้ที่ลูกค้าคาดหวังไวก้็จะเกิดช่องว่างขึ้น ปจจัยที่มีผลตอ ชอ่งว่างนี้ คือ 

2.1.1 ขาดการศึกษาถึงความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า 
2.1.2 มีการติดต่อส่ือสารที่น้อยเกินไประหว่างผู้ให้บริการในหน่วยงานส่วน

งานต่างๆ ขององค์กร 
2.1.3 สายการบังคับบัญชามีการแบ่งแยกผู้ให้บริการหลายคนจากผูบริหาร

ชั้นสูง ท าให้ขอ้มูลที่ได้จากผูบริการที่ให้ข้อมูลกลับไปยังผู้บริหารนั้นไม่มีคุณค่า 
2.2 ช่องว่างระหว่างการรับรู้จากการจัดการและลักษณะคณุภาพการให้บริการ ฝ่าย

จัดการอาจจะแก้ไขความต้องการของลูกค้าท่ีรับรู้ แต่ไม่ได้ก าหนดมาตรฐานการท างานเฉพาะอย่าง 
ทั้งนี้ มีปจจัยที่เกี่ยวของ คือ 

2.2.1 ขอตกลงเกี่ยวกับคุณภาพบริการไม่ชัดเจน 
2.2.2 ขาดการรับรู้ในส่ิงท่ีมองเห็นได 
2.2.3 มีข้อจ ากัดในการใช้เทคโนโลยีของบุคลากรที่จะท าใหงานบริการมี

มาตราฐาน ซ่ึงจะเป็นส่ิงที่บุคลากรสามารถรับประกันลูกคาไดว่าคุณภาพบริการที่ใหมีความ
สม่ าเสมอ 
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2.2.4 ไมม่ีเป าประสงค์โดยตรงท่ีมีความสัมพันธกับมาตราฐานของลูกค้าและ
ความคาดหวัง 

2.3 ช่องว่างระหว่างลักษณะคุณภาพการให้บริการและการส่งมอบบริการ 
พนักงานที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมจะไม่สามารถท างานให้สอดคล้องกับมาตรฐานท าให้เกิดความ
ขัดแย้งกับมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลกระทบต่อช่องว่างนี้ คือ 

2.3.1 บทบาทของบุคลากรที่ไม่ชัดเจนท าให้ไมแ่น่ใจว่าผู้บริหารหรือผจูัดการ
มีความคาดหวังอย่างไรต่องานที่ท า 

2.3.2 ขาดทักษะ การฝึกอบรมที่จ าเป็นในการท างานหรือการใช้เทคโนโลยี 
2.3.3 บทบาทขัดแย้งของบุคลากรที่ไม่สามารถตอบสนองตอความต้องการ

ของลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก 
2.4 ช่องว่างระหว่างการส่งมอบบริการและการติดต่อส่ือสารภายนอก ความ

คาดหวังของผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากตัวแทนและการโฆษณาของบริษัท 
2.5 ช่องว่างระหว่างบริการที่รับรู้และบริการที่คาดหวังช่องว่างนี้ เกิดขึ้นเมื่อ

ผู้บริโภคได้วัดการท างานของบริษัทและไม่เป็นไปตามคาดหวัง 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับผู้ให้บริการ 

3.1 บทบาทของผู้ให้บริการ     
การให้บริการ เป็นกระบวนการของการปฏิบัติตนเพื่อผู้อ่ืน เป็นการช่วยเหลือ

ให้ความสะดวก  เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความสะดวกสบายและพึงพอใจ ดังนั้นบุคคลที่มีส่วน
สัมพันธ์กับผู้รับบริการ  ต้องพบปะเกี่ยวข้องกับผู้ รับบริการจึงมีมากมายหลายต าแหน่ง เช่น 
พนักงานต้อนรับ พนักงานประชาสัมพันธ์ พนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานฝ่ายขาย พนักงานฝ่าย
บริการอาหารและเครื่องดื่ม  รวมท้ังพนักงานแม่บ้านและพนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 
พนักงานเหล่านี้ต่างก็มีหน้าที่รับผิดชอบตามต าแหน่งงานของตนแต่นอกเหนือจากงานในหน้าที่
รับผิดชอบแล้วผู้ให้บริการทุกคนต่างก็ต้องมีบทบาทของการเป็นผู้ให้บริการที่ดีด้วยบทบาทที่ผู้
ให้บริการทุกคนควรจะต้องปฏิบัตินั้น (สมชาติ กิจยรรยง 2547: 14-15) ได้แก่ 

3.1.1 การเป็นนักบริการ คือต้องบริการทั้งภายในและภายนอกส านักงาน 
3.1.2 การเป็นนักประชาสัมพันธ์ คือจะต้องคอยสร้างภาพลักษณ์ คอยส่ือสาร

กับฝ่ายต่างๆและผู้รับบริการเสมอ 
3.1.3 การเป็นนักประสานงาน คือคอยอ านวยความสะดวก สนับสนุนให้กับ

ฝ่ายต่างๆ 
3.1.4 การเป็นนักธุรกิจ คือถือหลักผลประโยชน์และประหยัดให้กับองค์กร 
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3.1.5 การเป็นนักเพิ่มผลผลิต คือรู้จักหาโอกาสฝึกฝนตนเองและปรับปรุงงาน
อยู่เสมอ 

3.1.6 การเป็นนักพัฒนา คือพัฒนาตนเอง พัฒนางานให้มีความคล่องตัวอยู่
เสมอ 

นอกจากบทบาทดังกล่าวแล้วผู้ให้บริการที่ดียังจ าเป็นที่จะต้องสวมบทบาท
อ่ืนๆ เช่น นักขาย ผู้น า  ผู้ตาม นักแสดง นักเจรจาต่อรอง นักพูด นักฟัง นักจิตวิทยา เป็นต้น 

3.2 คุณสมบัติของผู้ให้บริการ 
ความพึงพอใจที่รับบริการต้องการนั้นเกิดจากองค์ประกอบหลายอย่างแต่ส่ิงที่

ส าคัญที่สุดคือผู้ให้บริการซ่ึงจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีจิตส านึกในการ
ให้บริการ (รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน 2551: 47-48) โดยคุณสมบัติของผู้ให้บริการประกอบด้วย 

3.2.1 มีบุคลิกภาพและมารยาทเหมาะสม 
3.2.2 มีวาทศิลป์หรือศิลปะในการพูด 
3.2.3 มีมนุษย์สัมพันธ์ 
3.2.4 มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฎิบัติงานในเรื่องต่อไปนี้เป็น

อย่างดี 
1. วิธีการและเทคนิคการบริการ 
2. หน่วยงานที่ตนเองท างานอยู่ 
3. ผลิตภัณฑ์บริการของหน่วยงาน 
4. ความส าคัญและพฤติกรรมของผู้รับบริการหรือลูกค้า 
5. การส่ือสารด้วยภาษาต่างประเทศ 

3.2.5 มีเจตคติที่ดีต่องานบริการ และมีใจรักงานบริการ สามารถกล่าวได้ว่า
ผู้ปฎิบัติงานให้บริการควรมีความเก่ง 3 ด้าน คือ 

1. เก่งตน หมายถึง เป็นผู้ที่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ การพัฒนาตนเองสามารถท าได้ 3ทางคือ 

1.1 ทางกาย หมายถึง การพัฒนาบุคลิกภาพทางกายและมารยาทให้
เหมาะสมต่อกาลเทศะ 

1.2 ทางวาจา หมายถึง การพัฒนาการพูดให้เป็นผู้ท่ีมาวาทศิลป์ 
1.3 ทางใจ หมายถึง การพัฒนาให้เป็นผู้ท่ีมีนิสัยใจคอที่ดี และมีเจต

คติที่ดีต่องานบริการ 
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2. เก่งคน หมายถึง การเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถปรับตัวให้เข้า
กับสถานการณ์ และบุคคลประเภทต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

3. เก่งงาน หมายถึง การเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ใน
การปฏิบัติงาน 

3.3 คุณลักษณะและจริยธรรมของผู้ให้บริการในโรงแรม 
จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัยในเรื่องคุณสมบัติและจริยธรรมของบุคลากรผู้

ให้บริการในธุรกิจโรงแรมของพูนศิริ วัจนะภูมิ (2540: 61-63) ประกายรัตน์ ภัทรธิติ (2540: 19-20) 
พิสมัย ปโชติการ (2540: 43-50) และจิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2540: 180-181) สามารถสรุปคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของบุคลากรผู้ให้บริการในโรงแรมได้ ดังนี้ 

1. การมีบุคลิกภาพท่ีดี ซ่ึงจะต้องประกอบด้วย การมีสุขภาพแข็งแรง รูปร่าง
หน้าตาและท่าทางท่ีเหมาะสมตลอดจนการแต่งกายท่ีสะอาดเรียบร้อย 

2. ความเฉลียวฉลาด และความรอบรู้ท้ังในเนื้องานที่รับผิดชอบและในเรื่อง
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน รวมท้ังสามารถปรับตัวและเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆได้ดี 

3. การมีทัศนคติและจิตส านึกที่ดีต่องานบริการ รู้สึกมีความสุขและพอใจ 
เมื่อได้ท างานหรือได้เห็นผู้รับบริการเกิดความพอใจ 

4. การมีมนุษยสัมพันธ์ มีอัธยาศัยและมีมารยาท เป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใส 
สุภาพ รู้จักอ่อนน้อม รู้จักกาลเทศะ เป็นต้น 

5. การมีความสามารถในการติดต่อส่ือสาร ทั้งที่เป็นวัจนภาษาและอวัจน
ภาษา นอกจากนั้นควรมีความสามารถในภาษาต่างประเทศด้วย 

6. การมีจริยธรรม มีคุณธรรม ได้แก่ มีความซ่ือสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ 
ความยุติธรรม เป็นต้น 

7. เป็นผู้ท่ีมีจิตวิทยา เพือ่ให้งานด าเนินไปด้วยความราบรื่น ได้แก่ จิตวิทยา
ในการฟัง จิตวิทยาในการขาย 

8. มีความอดทนและอดกล้ันต่างๆได้ดี สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองและ
สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยความรอบคอบซ่ึงสอดคล้องกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ได้
กล่าวถึงมารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานบริการส่วนหน้า (2545: 22-23) ไว้ดังนี้ 

1. ควรซ่ือสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโรงแรมของท่าน 
2. ความเสียสละต่อส่วนรวม เป็นตัวอย่างที่ดีทั้งกับผู้บังคับบัญชาและ

ผู้ใต้บังคับบัญชา 
3. ควรเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป าหมาย 
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4. ควรเป็นผู้รู้กาลเทศะมีความส ารวมในตัวเองไม่ยกตนข่มท่าน เช่น ไม่
กล่าวค าติ/ต าหนิผู้บังคับบัญชาลับหลังหรือไม่กล่าวโทษผู้ใต้บังคับบัญชาต่อหน้าผู้อ่ืน 

5. ควรเป็นผู้สามารถแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาอย่างสุขุมรอบคอบ 
6. ควรนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนในการปฏิบัติ

หน้าที ่
7. ควรมีความสามัคคี รักหมู่คณะโดยให้ความช่วยเหลือโดยแท้จริง 

3.4 ลักษณะเฉพาะของการบริการ 
การบริการมีลักษณะที่ส าคัญ 4 ลักษณะ ซ่ึงมีอิทธิพลผลต่อการก าหนดกลยุทธ์

การตลาดเพื่อให้เกิดความพึงพอใจที่จะสนองความต้องการแก่ผู้ใช้บริการดังนี้ (Kotler 2003: 446-
449) ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) การบริการเป็นส่ิงท่ีจับต้องไม่ได้ ไม่สามารถมองเห็นได้ 
จับต้องได้หรือรู้สึกก่อนการซ้ือในขณะที่ผู้บริโภคสามารถมองเห็นจับต้องหรือพิจารณาสินค้าได้
ก่อนการซ้ือซ่ึงจะช่วยให้ผู้บริโภคมีขอ้มูลในการตัดสินใจเพื่อเป็นการลดความเส่ียงในการใช้บริการ
ของผู้บริโภค ผู้บริโภคจึงพยายามหากฎเกณฑ์เกี่ยวกับคุณภาพและประโยชน์จากบริการที่เขาได้รับ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการซ้ือโดยพิจารณาในด้านสถานที่ (Place) ตัวบุคคล (People) เครื่องมือ 
(Equipment) วัสดุที่ใช้ในการติดต่อส่ือสาร (Communication Materials) สัญลักษณ์ (Symbols) และ
ราคา (Price) ซ่ึงส่ิงเหล่านี้เป็นส่ิงท่ีผู้เสนอบริการจะต้องจัดหาเพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้ซ้ือสามารถ
ตัดสินใจซ้ือได้เร็วขึ้น ไม่สามารถแบ่งแยกได้ (Inseparability) การให้บริการเป็นผลิตภัณฑ์ที่ มี
รูปแบบการผลิตที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับการบริโภค กล่าวคือผู้ให้บริการหนึ่งรายสามารถให้บริการแก่
ผู้ใช้บริการในขณะนั้นได้หนึ่งราย ท าให้การบริการอยู่ในวงจ ากัดในเรื่องของเวลา เช่น การ
ให้บริการของบริษัทระบบโทรศัพท์เคล่ือนที่โดยการจัดล าดับก่อน–หลังของการมารับบริการ 
ระบบคิว การขยายเครือข่าย เป็นต้น 

ความแตกต่าง (Variability) ลักษณะของการบริการมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่
กับว่าผู้ให้บริการเป็นใครจะให้บริการเมื่อไร ที่ไหน อย่างไร ซ่ึงท าได้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ตรวจสอบ คัดเลือกและฝึกอบรมพนักงานให้มีประสิทธิภาพในการ
บริการ รวมท้ังมนุษย์สัมพันธ์ของพนักงานที่ให้บริการ 

2. ก าหนดมาตรฐานของการให้บรกิารของผู้ขายบริการให้มีขั้นตอนที่ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้ 

3. ตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าโดยการรับฟังค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะของลูกค้า การส ารวจข้อมูลของลูกค้าและการเปรียบเทียบ เพื่อที่จะได้น าข้อมูล
ดังกล่าวมาปรับปรุงบริการให้ดีขึ้น ไม่สามารถเก็บไว้ได้ (Perish ability) เนื่องจากการบริการไม่
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สามารถผลิตไว้ล่วงหน้าและเก็บไว้ได้เหมือนสินค้า ถ้าหากความต้องการบริการมีสม่ าเสมอ การ
ให้บริการก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าลักษณะของความต้องการไม่สม่ าเสมอจะท าให้เกิดปัญหา คือไม่
สามารถให้บริการได้ทันหรือไม่มีลูกค้าท่ีจะรับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 8 แสดงลักษณะเฉพาะของการบริการ 4 ประการ        
ที่มา: Philip Kotler, Marketing Management, 11th Ed. (New Jersey, U.S.A.: Pearson Education, 
2003), 113.  
 

3.5 ปัจจัยก าหนดคุณภาพการบริการ 
วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2542, อ้างถึงในรวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์ 2551: 52) ได้

กล่าวถึงทฤษฎี 3 ไอ (Theory of Trip I) ซ่ึงกล่าวว่ามีปัจจัย 3 ประการที่เป็นสาเหตุแห่งความด้อย
ประสิทธิภาพการท างานของผู้ปฎิบัติงานให้บริการโดยเป็นปัจจัยทางด้านจิตวิทยาและสภาพทาง
จิตใจของผู้ปฎิบัติงานซ่ึง ได้แก่ 

1. Innocence หมายถึงความไร้เดียงสาหรือความไม่รู้ซ่ึงเกิดจากการที่
ผู้ปฎิบัติงานให้บริการขาดความรู้ความสามารถ ทักษะหรือประสบการณ์ในการท างานส่งผลให้งาน
ผิดพลาดหรือท างานอย่างไม่มีประสิทธิภาพปัจจัยประการนี้มักเกิดจากการที่หน่วยงานบริการ
คัดเลือกผู้ท่ีมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมให้มาท างานหรือเกิดจากหน่วยงานให้บริการไม่ให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับต าแหน่งงาน 

ไม่สามารถเก็บไวไ้ด ้
ไม่สามารถเก็บไว้ขายหรือ

ใช้ในภายหลังได ้
 

ไม่สามารถแบ่งแยกได ้
ไม่สามารถแยกบริการจาก 

ผู้จัดหาได ้
 

มีความแตกต่าง 
คุณภาพของการบริการขึ้นอยู่
กับว่าผูใ้ห้บริการเปน็ใคร 
จดัหาเมื่อไร ที่ไหน อย่างไร 

 

ไม่สามารถจับตอ้งได ้
บริการเป็นส่ิงท่ีมองไม่

เห็น รู้สึกไม่ได ้
 

การบริการ 
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2. Ignorance หมายถึงความละเลย การขาดวินัยหรือความมักง่ายของตัวผู้
ปฎิบัติงานให้บริการในการท างาน โดยที่ผู้ปฎิบัติงานอาจจะมีความรู้ความสามารถ แต่ขาดจิตส านึก
ต่อหน้าที่การบริการที่ดี 

3. Intention หมายถึงความจงใจกระท าในส่ิงไม่ควรหรือจงใจละเว้นไม่
กระท าในส่ิงท่ีควร กล่าวคือ เกิดจากการที่ผู้ปฎิบัติงานให้บริการกระท าส่ิงใดส่ิงหนึ่งด้วยความจงใจ
ให้เกิดความผิดพลาดโดยมีเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งแอบแฝง เช่น เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือเพื่อความสะใจซ่ึงสาเหตุของปัจจัยนี้  คือผู้ปฏิบัติงานให้บริการไม่มี
แรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจที่ดีในการท างานหรือเกิดความกดดันในการท างาน 

วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2543, อ้างถึงในรวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์ 2551: 31) 
กล่าวถึงคุณภาพการบริการ ได้แก่              

1. ความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 
2. ระดับของความสามารถในการบริการเพื่อบ าบัดความต้องการของลูกค้า 
3. ระดับความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากได้รับบริการไปแล้ว 
นอกจากนั้นเขายังกล่าวเพิ่มเกี่ยวกับปัจจัยคณุภาพบรกิารวา่เป็นคุณลักษณะ

จ าเพาะทางคุณภาพของบรกิารมุ่งเน้นทีบุ่คลิกภาพหรือลักษณะพิเศษเฉพาะตวัของผู้ให้บริการ หรือ
ตัวผู้บริการนั้นๆ (Characteristic of Service Quality) คุณลักษณะทางคุณภาพของบรกิารมุ่งเนน้ถึง
หน่วยวัดหรือประเด็นเปรียบเทียบหรือมาตราวัดทัว่ไปท่ีใช้วัดเปรียบเทียบระดับคุณภาพบรกิารของ
หน่วยงานของบริการ 2 แห่ง อาทิ ความรวดเร็ว ความแมน่ย า ความสะอาด ฯลฯ ถือว่าเป็น Attribute 
Factor ของคุณภาพบรกิารในที่นีข้อเรียกรวมๆกนัว่าปัจจัยคุณภาพบริการ 
 4. แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

ความหมายของการบริการ คืองานบริการเป็นงานที่เกิดจากพฤติกกรรมของฝ่าย
หนึ่งที่ เรียกว่าผู้บริการ ตอบสนองความต้องการของอีกฝ่ ายหนึ่งที่ เรียกว่าผู้ใช้บริการหาก
เปรียบเทียบการผลิตก็เป็นการผลิตที่ผู้บริโภคทันทีระหว่างผลิต ผลงานบริการอาจออกมาในสภาวะ
ที่เป็นสะสารและไม่เป็นสะสารจับต้องสัมผัสทางกายไม่ได้ แต่สามารถสัมผัสทางอารมณ์ในรูปของ
ความรู้สึกพึงพอใจในการตอบสนองความต้องการของผู้บริการหรือผู้รับบริการที่มีต่อการบริหาร 
เครื่องช้ีวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานบริการคือระดับความถึงพอใจและความพอเพียง
ของผู้ใช้บริการซ่ึงผู้บริโภคที่มีต่อผลของงานบริการ 

คอตเลอร์ (Kotler, อ้างถึงในศุภฤกษ์ เกียรติก้องสกุล 2544: 13) ได้ให้แนวคิด
เกี่ยวกับการบริการว่า “A Service is any act or performance tha one party can offer to another that 
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is essentially intangible and does not result in the ownership of anything. Its production many or 
many not be tied to a physical product” 

วรูม (Vroom 1964: 264) กล่าวว่าทัศนคติและความพึงพอใจในส่ิงหนึ่งสามารถใช้
แทนกันได้เพราะท้ังสองค านี้จะหมายถึง ผลที่ได้จากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในส่ิงนั้นทัศนคติ
ด้านบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจในส่ิงนั้น และทัศนคติด้านลบจะแสดงให้เห็นสภาพ
ความไม่พึงพอใจนั้นเอง 

เว็บเบอร์ (Webber, อ้างถึงในศุภฤกษ์ เกียรติก้องสกุล 2544: 13) ได้ให้ทัศนะ
เกี่ยวกับการบริการว่าการจะให้บริการมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด คือ
การให้บริการที่ไม่ค านึงถึงตัวบุคคลหรือเป็นการให้บริการที่ปราศจากอารมณ์ไม่มีความชอบพอ
สนใจเป็นพิเศษทุกคนได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์ เมื่ออยู่ในสภาพท่ีเหมือนกัน 

การให้บริการที่มีคุณภาพ ตามหลักค าว่า S-E-R-V-I-C-E-S ดังนี้ 
S = Smart & Smile บุคลิกดีมีความมั่นใจในการท างาน และยิ้มแย้มแจ่มใส 
E = Emotion มีอารมณ์ดี 
R = Relation สร้างความสัมพันธ์ ยกย่อง ให้เกียรติลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน 
V = Voice ใช้เสียงและค าพูดที่สุภาพและให้เกียรติ 
I = Image สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ตนเองและสถาบัน 
C = Courteous สุภาพอ่อนน้อม มีมารยาทดีในการให้บริการ 
E = Enthusiastic มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
S = Skill มีความช านาญในงานที่ท า 
การให้บริการเป็นวัตถุประสงค์หลักของธุรกิจโรงแรม เนื่องจากโรงแรมจัดตั้งขึ้น

เพื่อเป็นเครื่องมือในการผลิตที่มุ่งขายให้ได้ก าไรให้คุ้มกับการบริการงานและทุนที่เสียไปงาน
บริการของโรงแรมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆของโรงแรมและการ
ให้บริการจากพนักงานจึงเป็นเรื่องท่ีค่อนข้างยาก ซับซ้อนในการที่จะท าให้ลูกค้าประทับใจต่อการ
บริการของโรงแรม 

4.1 ประเภทของผู้รับบรกิาร 
สมชาติ กิจยรรยง (2543: 36) กล่าวว่าผู้รับบริการหรือลูกค้ามีอยู่ 2 กลุ่มใหญ่ๆ 

คือลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก 
1. ลูกค้าภายใน ได้แก่ บุคคลภายในองคก์รทกุฝ่าย ทุกระดับท่ีท างานร่วมกัน 
2. ลูกค้าภายนอก ได้แก่ บุคคลภายนอกที่มาติดต่อใช้บรกิารขององค์กร 
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แต่การที่ผู้ใช้บริการจะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น ผู้ให้บริการจะต้องเข้าใจถึงลักษณะเฉพาะของผู้รับบริการแต่ละคน เช่น  
ผู้รับบริการอยู่ในกลุ่มอาชีพใดมีลักษณะนิสัยใจคอเป็นอย่างไร  เพื่อที่จะสามารถให้บริการได้
เหมาะสมตรงตามต้องการหรือความคาดหวังของผู้รับบริการแต่ละคนนั้นๆ 

สมชาติ กิจยรรยง (2543: 88-89) ได้แบ่งลักษณะลูกค้าที่มาใช้บริการออกเป็น
กลุ่มๆ ได้แก่ 

1. การแบ่งลักษณะลูกค้าตามกลุ่มอาชีพ 
1.1 กลุ่มผู้ใช้แรงงาน ลักษณะเข้มแข็ง พูดจาห้วนๆ อาจไม่สุภาพ ดูหยาบ

กระด้าง 
1.2 กลุ่มนักศึกษา ชอบตามสมัย มีความคล่องแคล่ว และอ่อนต่อโลก 
1.3 กลุ่มปัญญาชน มักจะชอบสบายๆ ปรับตัวง่าย มีมาด/วางท่า 
1.4 กลุ่มนักธุรกิจ ชอบหรูหรา มีความเชื่อมั่นสูง และพิถีพิถัน 
1.5 กลุ่มนักขาย มีความคิดทางธุรกิจสูง เชื่อมั่น คล่องแคล่ว 
1.6 กลุ่มศิลปิน มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นตัวของตัวเอง พิถีพิถัน 
1.7 กลุ่มนักกีฬา ชอบสบายๆ มีเหตุมีผล 
1.8 กลุ่มผู้ดี สังคมช้ันสูง ชอบความประณีต พิถีพิถัน ถือตัวแสดงศักดิ์ศรี 

2. การแบ่งลูกค้าตามลักษณะการส่ือสาร 
2.1 ลูกค้าช่างเจรจาหรือช่างพูด เป็นคนคล่องแคล่ว ชอบแสดงว่าตนรู้

หรือทันโลกทันเหตุการณ์ ชอบต่อรองราคาชอบของแถม ควรให้บริการในเวลาและโอกาสที่
เหมาะสม 

2.2 ลูกค้าปกติ ไม่พูดมากหรือน้อยจนเกินไป ควรให้บริการโดยการชวน
คุยสอบถามเมื่อลูกค้าเงียบและเป็นผู้ฟังท่ีดีเมื่อลูกค้าแสดงความคิดเห็น 

2.3 ลูกค้าเงียบ พูดน้อยเป็นคนขรึม เป็นคนคิดวิเคราะห์มากกว่าคนปกติ
ทั่วไปควรชวนคุยและให้ข้อมูลเพื่อให้เขาพิจารณา 

นอกจากแบ่งลักษณะของลูกค้าออกเป็น 2 กลุ่มนี้แล้วสมชาติ กิจยรรยงยัง
ได้กล่าวถึงพฤติกรรมของลูกค้าที่ผู้ให้บริการจะต้องเข้าใจและรู้วิธีการที่จะปฏิบัติต่อลูกค้าที่มี
พฤติกรรมต่างๆ อีกด้วย เช่น 

3. การแบ่งลูกค้าตามลักษณะพฤตกิรรม 
3.1 ลูกค้าถือทิฐิ ไม่ฟังเหตุผลใดๆ ผู้ให้บริการต้องฟังให้เขาได้แสดงออก

อย่างเต็มที ่
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3.2 ลูกค้าช่างติ ผู้ให้บริการต้องให้เขาพูด ไม่ขัดคอ พยายมชี้จุดเด่นของ
สินค้าและบริการ 

3.3 ลูกค้าโวยวาย จู้จี้ ขี้บ่น ผู้ให้บริการควรพยายามชวนไปพูดในที่ไม่มี
คนปล่อยเขาบ่นและจับความให้ได้ว่าเขาต้องการอะไร 

3.4 ลูกค้าโออ้วด ชอบคุยเรื่องความร่ ารวย ผู้ให้บริการควรฟัง ปล่อยให้
คุยให้ความเห็นทั่วๆไป ชี้แจงเท่าที่จ าเป็น 

3.4 ลูกค้าที่ผิดหวังโกรธที่ได้รับสินค้าหรือบริการไม่ตรงตามที่หวังผู้
ให้บริการต้องฟังอย่างสงบ แสดงท่าทีเห็นใจและอธิบายให้เห็นข้อแตกต่าง 

3.5 ลูกค้าที่เจ้ายศเจ้าอย่าง วางท่า ไม่ฟังค าอธิบาย ผู้ให้บริการควรอ่อน
น้อมถ่อมตนให้ความส าคัญกับต าแหน่งของเขา และใช้ความอดทนเป็นพิเศษ 

3.6 ลูกค้าเจ้าอารมณ์ อารมณ์เสียมา ผู้ให้บริการต้องพยายามหลีกเล่ียงการ
โต้แย้งฟังเขาพูด ชี้แจงเหตุผลส้ันๆ 

3.7ลูกค้าเจ้าชู้ ผู้ให้บริการต้องท าสีหน้าปกติ โต้ตอบในเรื่องธุรกิจและ
เรียกให้ผู้อ่ืนมาร่วมอธิบายถ้าจ าเป็น 

3.8 ลูกค้าท่ีรีบร้อน ขี้ร าคาญ ผูใ้ห้บริการต้องปรับตัวให้ว่องไวและอธิบาย
ว่าจะต้องท าอะไรบ้าง 

3.9 ลูกค้าประเภทลมโชย ชอบซักถามเป็นระยะๆผู้ให้บริการควรให้
รายละเอียดตามท่ีเขาต้องการ ระวังอย่าแสดงสีหน้าเบ่ือหน่าย 

4.2 ความคาดหวังคณุภาพการบรกิาร 
ปริญญา บัวทอง (2545: 16) กล่าวว่าคุณภาพบริการเป็นการประเมินจาก

ผู้รับบริการโดยผู้ให้บริการจะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าไม่ใช่เพียงแค่ความต้องการ
เบื้องต้นแต่ยังมีความต้องการอ่ืนๆร่วมด้วยจึงสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบของความต้องการ
ออกเป็นดังนี้ 

1. ความต้องการหลักจริงๆ (Core Service) หมายถึงบริการที่ผู้รับบริการ
ต้องการมากจนกระทั่งก่อให้เกิดการตัดสินใจมารับบริการครั้งนั้นๆ 

2. บริการที่เกี่ยวเนื่อง (Peripheral Service) หมายถึงบริการที่ไม่ใช่บริการ
หลักที่ต้องการจริงๆ แต่เป็นบริการอ่ืนที่ผู้ให้บริการสามารถให้บริการร่วมกับบริการหลักซ่ึงจะมี
ส่วนช่วยส่งเสริมคุณภาพการบริการได้ แบ่งเป็น 

2.1 บริการที่คาดหวังจะได้รับ (Expected Service) หมายถึงบริการ
ข้างเคียงท่ีเกี่ยวเนื่องกับบริการหลักที่ต้องการจริง ๆ ซ่ึงผู้รับบริการคาดหวังล่วงหน้าว่าจะได้รับจาก
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ผู้ให้บริการและการได้รับบริการตามท่ีคาดหวังไว้ท าให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจและประเมิน
ว่าบริการที่ได้รับนั้นมีคุณภาพหากไม่ได้รับบริการดังคาด บริการนั้นย่อมด้อยลง 

2.2 บริการอยู่นอกเหนือความคาดหมาย (Augmented Service) หมายถึง
บริการที่ผู้รับบริการอยากได้ แต่ไม่คาดหวังว่าจะได้รับจากผู้ให้บริการ แต่หากผู้รับบริการได้รับจะ
ท าให้เกิดความประทับใจ (Delight) อันเป็นความรู้สึกที่มากกว่าความพอใจ ส่งผลให้ประเมินว่า
บริการที่ได้รับมีคุณภาพเยี่ยมซ่ึงแม้ผู้รับบริการไม่ได้รับบริการประเภทนี้ ก็มิได้เกิดความไม่พอใจ
แต่ประการใด 

เซทแฮลม พาราสุรามานและแบรรี่ (Zeithaml, Parasuraman, and Berry 1990) 
ได้ระบุถึงปัจจัยหลักที่มีผลตอความคาดหวังของผูรับบริการแบ่งออกเป็น 5 ประการ ได้แก่ 

1. การได้รับการบอกเลา ค าแนะน าจากบุคคลอ่ืน 
2. ความต้องการของแต่ละบุคคล 
3. ประสบการณ์ในอดีต 
4. ข่าวสารจากส่ือ และจากผู้ให้บริการ 
5. ราคา 
ความคาดหวังของผูรับบริการเปน็ส่วนประกอบท่ีส าคัญในการวัดระดับความ

พอใจซ่ึงระดับความพอใจได้ จากความแตกต่ างระหว่ างผลที่มองเห็นหรือเข้าใจ (Perceived 
Performance) กับความคาดหวังของบุคคล ผลลัพธที่เกิดขึ้นมีได้ 3 แบบด้วยกันคือหากการท างาน
ของข้อเสนอไม่ตรงกับระดับความคาดหวังผู้มารับบริการยอมเกิดความไมพอใจ (Dissatisfied) ถา
การท างานของขอเสนอตรงกับระดับความคาดหวังผูมารับบริการยอมพอใจ (Satisfied) แตถาเกิน
ความคาดหวัง ของผูมารับบริการก็จะยิ่งมีความพอใจมากขึ้นหรือประทับใจ (Delight) 

วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน 2539: 21) ไดกลาวไววาความคาดหวังของลูกคา
เกิดขึ้นจากปัจจัย 7 ประการดังนี้ 

1. ชื่อเสียงภาพพจน์ขององค์กร รวมท้ังค าร่ าลือต่างๆ 
2. ตัวของพนักงานผู้ให้บริการ เช่น การแต่งตัว รูปร่าง 
3. ตัวสินค้าหรือบริการ เช่น ประเทศท่ีผลิต ยี่หอ้ 
4. ราคาของบริการนั้น 
5. สภาพแวดล้อมในขณะนั้น 
6. มาตราฐานคุณภาพของลูกค้าเอง 
7. คูแข่งของสถานบริการนั้น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



51 

 

 

โดยในบางครั้งในความคาดหวังของลูกค้ายังมีการรับรูข้องลูกคาปะปนมาดวย 
โดย สามารถที่จะอธิบายถึงข้อแตกต่างได้ว่าข้อมูลที่ลูกค้าได้รับผนวกกับสถานการณแวดล้อมใน
เวลานั้นท าให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจไปเองว่าผู้ให้บริการสามารถให้บริการไดอย่างดีจึงท าให้ลูกค้า
เกิด ความคาดหวังที่สูงหรือเกินกว่าความปกติจากความเปนจริง เมื่อได้รับบริการตามมาตรฐาน
ปกติก็ อาจรูสึกไมพอใจไดเชนในกรณีของการให้บริการโทรศัพทพื้นฐานที่ผู้ใชบริการมักที่จะ
คาดหวังให้ระบบสามารถที่จะใชติดตอ่ไดอย่างตอ่เนื่องราคาถูกมีการบริการหลังการขายท่ีดี รวมท้ัง
บริษัทผู้ให้บริการติดตามให้ความส าคัญกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและเมื่อโทรศัพทพื้นฐานที่ใช้อยู่
สามารถตอบสนองได้ตามความคาดหวัง ลูกค้าก็จะเกิดความพอใจและบอกต่อไปยังคนใกล้ชิดให้
มาใช่บริการที่ร้าน 

4.3 แหล่งท่ีมาของความคาดหวังของผู้บริโภค 
ผลของการส ารวจความคิดเห็นของผู้บริโภคเกีย่วกบัคุณภาพของการบริการยัง

ท าให้ทราบความคาดหวังของผู้บริโภคเกี่ยวกับการบริการได้รับอิทธิพลมาจาก 4 แหล่งส าคัญด้วย
กันคือ 

4.3.1 ความต้องการส่วนบุคคล (Personal needs) ความตองการสวนบุคคล
ของผู้บริโภคจะแตกต่างกนัออกไปขึน้อยู่กับลักษณะส่วนบุคคลและสภาพแวดลอมของผู้บริโภคแต่
ละคนผูบ้ริโภคอาจจะคาดหวังจากการบริการชนิดเดียวกันแตกต่างกันออกไปตามความต้องการ
ของแต่ละบุคคล 

4.3.2 ก า ร บอกปา ก ต่ อป า ก เ กี่ ย ว กั บ ก า ร บริ ก า ร  ( Word-Of-Mouth 
Communication) คือขอมูลที่ผู้บริโภคได้รับรู้จากผู้บริโภคคนอ่ืนๆที่เคยได้รับการบริการจากผู้ให
บริการมาแล้วโดยอาจจะเป็นการให้ค าแนะน าชักชวนมาใช้บริการข้อต าหนิหรือค าบอกเล่าต่างๆ 
เกี่ยวกับการบริการนั้น 

4.3.3 ประสบการณ์ในอดีตของผูบริโภค (Past Experiences) การที่ผู้บริโภค
ได้รับประสบการณ์ตรงต่างๆเกี่ยวกับการบริการมีอิทธิพลต่อระดับของความคาดหวังของผู้บริโภค 
เช่นกัน เพราะประสบการณ์ในอดีตท าให้เกิดการเรียนรู้และจดจ าประสบการณ์เหล่านี้ไว้ 

4.3.4 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีต่อผู้บริโภค (External Communications 
to Customer) การโฆษณาประชาสัมพันธ์จากองค์กรผู้ใหบริการที่มีต่อผู้บริโภคในรูปแบบต่างๆ
ไมว่า่จะเปนการประกาศ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางส่ือมวลชนต่างๆ เพื่อใหเกิดภาพพจน์
ที่ดี หรือเพื่อสงเสริมการขายล้วนแต่มีบทบาทส าคัญต่อการสร้างความคาดหวังของผูบริโภค
เกี่ยวกับการบริการที่จะได้รับ 
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ประเทศไทยมีลักษณะทางภูมิศาสตร์และขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามท า
ให้ชาวต่างประเทศจ านวนมากต่างหล่ังไหลเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก หรือแม้แต่คนไทยเองก็
นิยมเดินทางเพื่อเปล่ียนบรรยากาศในช่วงวันหยุด ด้วยเหตุผลดังกล่าวท าให้ธุรกิจการบริการด้าน
โรงแรมเกิดขึ้นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆและมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งนี้เนื่องจากผู้ให้
บริการต่างให้ความส าคัญกับผู้ใช้บริการเป็นอันดับหนึ่งกระบวนการแสดงพฤติกรรมเพื่อการ
บริการจึงเป็นไปโดยการใช้ทฤษฎีความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้อง งานบริการจึง
เป็นการสนองความต้องการอันไม่ส้ินสุดของมนุษย์ ซ่ึงกระบวนการดังกล่าวผู้ให้บริการต้องมีการ
วางระบบการบริการอย่างเป็นแบบแผน เพื่อให้สามารถสนองความต้องการได้ถูกต้องและเกิดเป็น
คณุภาพด้านการบริการที่เป็นเลิศ 

4.4 สรุป 
4.4.1 งานบริการเป็นงานที่มีการผลิตและการบริโภคเกิดขึ้นพร้อมกันคือไม่

อาจก าหนดความต้องการแน่นอนได้ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้บริการว่าต้องการเมื่อใดและต้องการอะไร 
4.4.2 งานบริการเป็นงานที่ไม่อาจก าหนดปริมาณงานล่วงหน้าได้ การมาใช้

บริการหรือไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ใช้บริการการก าหนดปริมาณงานล่วงหน้าจึงไม่อาจท าได้ 
นอกจากการคาดคะเนความน่าจะเป็นเท่านั้น 

4.4.3 งานบริการเป็นงานที่ไม่มีตัวสินค้า ไม่มีสัมผัสส่ิงท่ีผู้ใช้บริการจะได้ คือ 
ความพึงพอใจ ความรู้สึกคุ้มค่าที่มาใช้บริการ ดังนั้นคณุภาพของงานจึงเป็นส่ิงส าคัญมาก 

4.4.4 งานบริการเป็นงานที่ต้องการตอบสนองในทันที ผู้ใช้บริการต้องการให้
ลงมือปฏิบัติในทันที ดังนั้นผู้ให้บริการจะต้องพร้อมที่จะตอบสนองตลอดเวลาและเมื่อนัดวันเวลา
ใด ก็จะต้องตรงตามก าหนด 

คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) ส่ิงท่ีส าคัญส่ิงหนึ่งในการสร้างความ
แตกต่างของธุรกิจการให้บริการ คือการรักษาระดับการให้บริการที่เหนือกว่าคู่แข่งขันโดยเสนอ
คุณภาพของการให้บริการตามลูกค้าคาดหวังไว้ ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการที่ลูกค้า
ต้องการ จะได้จากประสบการณ์ในอดีต จากการพูดปากต่อปากจากการโฆษณาของธุรกิจให้บริการ
ลูกค้าจะพอใจถ้าเขาได้รับในส่ิงท่ีเขาต้องการ (What) เมื่อเขามีความต้องการ (When) ณ สถานที่ที่
เขาต้องการ (Where) ในรูปแบบที่เขาต้องการ (How) นักการตลาดต้องท าการวิจัยเพื่อให้ทราบถึง
เกณฑ์การตัดสินใจซ้ือบริการของลูกคา้โดยทั่วไปไม่ว่าธุรกจิแบบใดก็ตามลูกค้าจะใช้เกณฑ์ต่อไปนี้
พิจารณาถึงคุณภาพของการให้บริการ 

1. บริการที่น าเสนอ (Offer) โดยพิจารณาจากความคาดหวังของลูกค้า ซ่ึง
ประกอบด้วย 2 ประการ คือ 
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1.1 การให้บริการพื้นฐานเป็นชุด (Primary service package) ซ่ึงได้แก่ ส่ิง
ที่ลูกค้าคาดว่าจะได้รับจากกิจการ เช่น บริการพื้นฐานของโรงแรม ได้แก่ ความสะอาด ความสุข
สบายในการเข้าพัก ตลอดทั้งส่ิงอ านวยความสะดวก พื้นฐานทั่วไปที่โรงแรมควรจะมีให้แก่ผู้พัก 
เป็นต้น 

1.2 ลักษณะการให้บริการเสริม (Secondary service features) ได้แก่ 
บริการที่กิจการมีเพิ่มเติมให้นอกเหนือจากบริการพื้นฐานทั่วไป เช่น โรงแรมมีสวนหย่อม มีสระ
ว่ายน้ า มีห้องอาหาร บริการให้เช่าวิดีโอ เป็นต้น 

2. การส่งมอบบริการ (Delivery)  การส่งมอบบริการที่มีคุณภาพอย่าง
สม่ าเสมอได้เหนือกว่าคู่แข่งขัน โดยการตอบสนองความคาดหวังในคุณภาพการให้บริการของ
ผู้บริโภค ความคาดหวังเกิดจากประสบการณ์ในอดีต ค าพูด การโฆษณาของธุรกิจ ลูกค้าเลือกธุรกิจ
ให้บริการ โดยถือเกณฑ์ภายหลังจากการรับการให้บริการ เขาจะเปรียบเทียบบริการที่รับรู้กับบริการ
ที่คาดหวัง ถ้าบริการที่รับต่ ากว่าบริการที่คาดหวังไว้ ลูกค้าจะไม่สนใจ ถ้าบริการที่รับรู้สูงกว่าความ
คาดหวังของเขา ลูกค้าจะใช้บริการนั้นซ้ า 

3. ภาพลักษณ์ (Image) การสร้างภาพลักษณ์ส าหรับบริษัทที่ให้บริการ โดย
อาศัยสัญลักษณ์ (Symbols) ตราสินค้า (Brand) โดยอาศัยเครื่องมือการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
และการส่ือสารการตลาดอ่ืนๆ                   

4. ลักษณะด้านนวัตกรรม (Innovative Features) เป็นการเสนอบริการใน
ลักษณะที่มีแนวความคิดริเริ่ม แตกต่างจากบริการของคู่แข่งทั่วไป เช่น ร้านตัดผมสามารถซอยผม
แปลกใหม่ได้ สายการบินที่มีที่นั่งแบบปรับนอนได้ มีสินค้าลดราคา มีบริการโทรศัพท์ มีเปียโน มี
ห้องสมุด มีคอมพิวเตอร์ให้บริการบนเครื่องบิน เป็นต้น นอกจากนี้เรายังสามารถสร้างความ
แตกต่างในด้านภาพลักษณ์จากสัญลักษณ์และตราสินค้า เช่น โรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ลมี
ภาพลักษณ์ที่ดีเหนือโรงแรมอ่ืน 
 
ทฤษฎีค่าจ้าง 

ทฤษฎีค่าจ้าง (wage theory) เป็นทฤษฎีท่ีเกิดจากการศึกษาของนักเศรษฐศาสตร์แต่ละ
ทฤษฎีมีหลักการวิเคราะห์จากอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) 

1. ทฤษฎีการจ้างงานเต็มท่ี 
ทฤษฎีการจ้างงานเต็มที่ (Full employment theory) นักทฤษฎีที่มีชื่อเสียงคือ 

จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ (John Maynard Keynes) เห็นว่าการก าหนดอัตราค่าจ้างนั้นควรเป็นอัตราที่
ก่อให้เกิดการจ้างงานเต็มที่ อันจะเป็นผลให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นและจะส่งผลดีมายังผู้ใช้
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แรงงานด้วย ดังนั้นอัตราค่าจ้างจึงควรจะถูกก าหนดโดยผู้ท่ีรอบรู้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นและจะ
ส่งผลดีมายังผู้ใช้แรงงานด้วย ดังนั้นอัตราค่าจ้างจึงควรจะถูกก าหนดโดยที่ผู้ รอบรู้เศรษฐกิจของ
ประเทศ นั่นคือรัฐบาลมิใช่ปล่อยไปตามยถากรรม นอกจากนี้เคนส์ก็เห็นว่าอัตราค่าจ้างไม่สามารถ
ปรับลดเพราะมีปัจจัยอีกมากมายที่มีอิทธิพลต่อตลาดแรงงานซ่ึงท าให้อัตราการจ้างงานเปล่ียนไป 
และไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การลงทุน ก าไรในอนาคต ลักษณะนิสัยใจคอ และความนิยมของ
ผู้บริโภค เป็นต้น เคนส์จึงเห็นว่ารัฐบาลต้องเป็นตัวการส าคัญในการก าหนดระดับชาติว่าเป็น
จ านวนเท่าไรจึงจะเหมาะสมโดยพิจารณาปัจจัยทางด้านนโยบายการเงิน นโยบายการคลังของ
รัฐบาล การลงทุนในภาคเอกชน ตลอดจนการบริโภคของประชากร เพื่อก่อให้เกิดการจ้างงานเต็มที่
ในระบบเศรษฐกิจ               

2. ทฤษฎีค่าจ้างตามการเจรจาต่อรอง 
ทฤษฎีค่าจ้างตามการเจรจาต่อรอง (Bargaining theory of wages) นักเศรษฐศาสตร์

ส าคัญของทฤษฎีนี้คือ จอห์น เดวิดสัน (John Davidson) ทฤษฎีนี้อธิบายว่า ค่าจ้างจะก าหนดขึ้นจาก
การเจรจาต่อรองร่วมกันระหวา่งนายจ้างและลูกจา้ง อัตราค่าจ้างจะเป็นเท่าไรจะขึ้นอยู่กับอ านาจการ
เจรจาต่อรองของนายจ้างและลูกจ้าง ระดับอัตราค่าจ้างสูงสุดเป็นระดับสูงสุดที่นายจ้างเต็มใจจ่าย 
และระดับอัตราค่าจ้างต่ าสุดเป็นอัตราท่ีคนงานเต็มใจรับ 

ทฤษฎีค่าจ้างดังกล่าวข้างต้นแนวคิดตามหลักเศรษฐศาสตร์ แต่ละทฤษฎี
ประกอบด้วยสมมติฐานที่แตกต่างกัน โดยก าหนดปัจจัยอ่ืนคงท่ี ซ่ึงในความเป็นจริงปัจจัยอ่ืนอาจจะ
มีการเปล่ียนแปลง มีผลกระทบต่ออัตราค่าจ้างและจ านวนแรงงาน ได้แก่ การเปล่ียนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยี วัฏจักรธุรกิจ การเคล่ือนย้ายทุน การเคล่ือนย้ายแรงงาน ลักษณะการปกครอง และ
กฎหมาย นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาพื้นฐานความต้องการของบุคคล การจูงใจ ความเข้าใจ และ
ความคาดหวังของบุคคล ช่วยให้สามารถบริหารค่าตอบแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ทฤษฎีเนื้อหาความพอใจ 
 ทฤษฎีเนื้อหาความพอใจ (Content theory) เป็นการวิเคราะห์ความต้องการของมนุษย์
เพื่อให้ผูบ้ริหารเข้าใจความต้องการของบุคคลและท าอย่างไรจึงจะสร้างความพอใจได ้ประกอบด้วย
ทฤษฎีส าคัญที่จะกล่าวถึง 3 ทฤษฎี ดังนี้ (Robbins 2003; Vecchio 2006) 
 1. ทฤษฎีล าดับความต้องการ  

ทฤษฎีล าดับความต้องการ (Hierarchy of needs theory) ของอับราฮัม มาสโลว์ 
(Abraham Maslow) แบ่งความต้องการเป็น 5 ล าดับ ดังนี้ 

1.1 ความต้องการทางร่างกาย ได้แก่ อาหาร อากาศ น้ าและที่อยู่อาศัย 
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1.2 ความต้องการความปลอดภัยและความมั่นคง ได้แก่ ความต้องการความมั่นคง
ในชีวิตและความปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ 

1.3 ความต้องการทางสังคม ได้แก่ ความต้องการความรัก การยอมรับจากผู้อ่ืน
และความเป็นมิตร 

1.4 ความต้องการการยกย่อง ได้แก่ การยกย่อง ช่ือเสียง ความภาคภูมิใจ และความ
เคารพจากผู้อ่ืน 

1.5 ความต้องการความส าเร็จส่วนตัว ได้แก่ ความปรารถนา อยากได้ภายใต้
ศักยภาพท่ีมีอยู่ด้วยการพัฒนาตนเองให้เป็นไปถึงจุดนั้น 
จากทฤษฎีดังกล่าวของมาสโลว์มีข้อสมมติฐานเบื้องตนว่าบุคคลมีความต้องการมากมายและไม่
ส้ินสุด ความต้องการมีความส าคัญแตกต่างกัน จึงสามารถจัดเรียงจากล าดับต่ าไปยังระดับสูง บุคคล
จะแสวงหาความต้องการที่ตนเองเห็นว่าส าคัญที่สุดก่อน และเมื่อบุคคลได้รับส่ิงของที่ตนเองพอใจ
แล้วส่ิงนั้นก็จะหมดความส าคัญลงไป จะเริ่มสนใจความต้องการที่ส าคัญรองลงมา 
ผู้บริหารสามารถใช้ล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ในการจูงใจให้พนักงานมีขวัญก าลังใจใน
การท างานจากการบริหารค่าตอบแทนในรูปของค่าจ้างและเงินเดือน สวัสดิการ การให้มีส่วนร่วม
ในการท างาน การเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง ตามล าดับความต้องการที่แตกต่างกันของบุคคล 
 2. ทฤษฎีสองปัจจัย 

ทฤษฎีสองปัจจัย (Two-factor theory) ของเฟรดเดอริค เฮร์ซเบอร์ก (Frederick 
Herzberg) อธิบายว่าปัจจัยที่อิทธิพลต่อการท างานของบุคคล ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ดังนี้ 

2.1 ปัจจัยจูงใจ หมายถึง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น 
ผลผลิตเพ่ิมขึ้น การท างานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีความพอใจในการท างานเพิ่มขึ้น ปัจจัยเหล่านี้
ได้แก่  ความส าเร็จ ได้รับการยกย่อง ลักษณะของงาน โอกาสความก้าวหน้าและความรับผิดชอบ 
ปัจจัยจูงใจเป็นการกระตุ้นให้บุคคลมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้บริหารจึงควรมอบหมายงานให้มีความรับผิดชอบในการท างานเพิ่มขึ้น มีโอกาสเล่ือนต าแหน่ง
สูงขึ้น 

2.2 ปัจจัยสุขภาพอนามัย หมายถึง ปัจจัยที่ป องกันมิให้บุคคลเกิดความไม่พอใจใน
งานที่ท า ปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่ นโยบายการบริหารงานขององค์การ การบังคับบัญชาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในองค์การ เงินเดือน ค่าจ้าง ความมั่นคง สภาพการท างาน และสถานภาพในการ
ท างาน  
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ความไม่พึงพอใจของบุคคล ได้แก่ การนัดหยุดงาน การมาท างานสาย ขาดงาน
บ่อย งานมีข้อผิดพลาด การเรียกร้องเงินเดือนค่าจ้าง ผู้บริหารจึงควรค านึงถึงการบริหารค่าตอบแทน
ที่ยุติธรรมและผลประโยชน์พิเศษอ่ืนๆ เพื่อรักษาและป องกันความไม่พึงพอใจที่อาจจะเกิดขึ้น 
 3. ทฤษฎีความต้องการแสวงหา 

ทฤษฎีความต้องการแสวงหา (Acquired needs theory) ทฤษฎีความต้องการ
แสวงหาพัฒนาโดยเดวิด แมคเคิลแลนด์ (David McClelland) เสนอรูปแบบความต้องการระหว่าง
ช่วงชีวิตของคนตามประสบการณ์จากการเรียนรู้ 3 ประการ ดังนี้ 

3.1 ความต้องการความส าเร็จ หมายถึงความปรารถนาที่จะประสบความส าเร็จใน
งานที่ยาก สลับซับซ้อน และมีมาตรฐานของความส าเร็จสูง 

3.2 ความต้องการเป็นมิตร หมายถึงความปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผูอ่ื้น หลีกเล่ียงความขัดแย้งและสร้างมิตรภาพ 

3.3 ความต้องการอ านาจ หมายถึงความปรารถนาจะควบคุมผู้อ่ืน และมีอ านาจ
หน้าที่เหนือกว่าผู้อ่ืน 

บุคคลที่ต้องการความส าเร็จสูง มีแนวโน้มเป็นผู้ประกอบการ ชอบด าเนินการ
เอาชนะเหนือคู่แข่ง อีกด้านหนึ่งบุคคลที่ต้องการความเป็นมิตรจะประสบความส าเร็จในงานที่
ต้องการการประสานงานระหว่างแผนกงาน หรือผู้จัดการผลิตภัณฑ์และผู้จัดการโครงการ ซ่ึงจะ
สร้างความสัมพันธ์ในการท างานในเชิงบวกกับผู้อ่ืน ส่วนคนที่ต้องการอ านาจสูงจะเกี่ยวข้องกับ
ความส าเร็จของผู้บริหารระดับสูงในองค์การที่มีสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง การบริหาร
ค่าตอบแทนจึงต้องท าความเข้าใจลักษณะของพนักงาน เพื่อการมอบหมายงานและให้ค่าตอบแทน
ได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการ 
 
ทฤษฎีกระบวนการ 

ทฤษฎีกระบวนการ (Process theory) เกี่ยวข้องกับการให้รางวัลอย่างไรจึงจะควบคุม
พฤติกรรม เชื่อมโยงถึงการเลือกพฤติกรรมที่จะกระท าของพนักงานเพื่อให้บรรลุถึงความต้องการ 
ช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจว่าบุคคลเห็นความส าคัญของค่าตอบแทนอย่างไร ประกอบด้วย ทฤษฎีส าคัญ
ที่จะอธิบาย 2 ทฤษฎี ดังนี้ (Roobbins 2003; Vecchio 2006) 

1. ทฤษฎีความเสมอภาค 
ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory) หมายถึงทฤษฎีการรับรู้ของบุคคลซ่ึง

เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมที่ได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืน พัฒนาโดยสเตซี เจ อดัมส์ (Stacy J. 
Adams) ทฤษฎีนี้มีจุดมุ่งหมายจูงใจบุคคลให้แสวงหาความเสมอภาคทางสังคมในเรื่องของรางวัลที่
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เหมาะสมและเท่าเทียมกันจาการปฏิบัติงานของเขา โดยการเปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่างปัจจัย
น าเข้าที่ใช้ในงานกับผลลัพธ์ที่ได้รับ ปัจจัยน าเข้าที่ใช้ในงาน ได้แก่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ 
ทักษะ ความพยายาม และความสามารถ ส่วนผลที่ได้รับ ได้แก่ ผลการปฏิบัติงาน ผลตอบแทน 
ผลประโยชน์และการเล่ือนขั้นการเปรียบเทียบอัตราส่วนนี้ยังสามารถเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืนใน
กลุ่มงานเดียวกัน หรือการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม ความเสมอภาคจะเกิดขึ้นเม่ืออัตราส่วนระหว่าง
ปัจจัยน าเข้าและผลลัพธ์ของบุคคลหนึ่งเท่ากับบุคคลอีกคนหนึ่ง หรือกลุ่มหนึ่งเท่ากับอีกกลุ่มหนึ่ง 
ทฤษฎีความเสมอภาคไม่ใช่ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรางวัลที่ได้รับจากความพยายามเท่านั้น แต่ยัง
เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน เมื่อบุคคลรับรู้ความเสมอภาคระหว่างปัจจัยน าเข้ากับ
ผลลัพธ์ เมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืน บุคคลนั้นจะต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ได้รับความยุติธรรมและความ
เสมอภาค และในกรณีที่พนักงานเห็นว่าได้รับความไม่เสมอภาค จะพยายามแก้ไขความไม่เสมอ
ภาคโดยเลือกการด าเนินการดังนี้ 

1.1 เปล่ียนแปลงปัจจัยน าเข้าหรือผลลัพธ์ของตนเองหรือผู้อ่ืน 
1.2 ด าเนินการบางประการเพื่อให้ผู้อ่ืนเปล่ียนแปลงปัจจัยน าเข้าหรือผลลัพธ์ 
1.3 ด าเนินการบางประการเพื่อเปล่ียนแปลงปัจจัยน าเข้าหรือผลลัพธ์ของตนเอง 
1.4 เลือกด าเนินการแตกต่างไปจากเดิม 
1.5 ลาออกจากงาน 
จากการวิจัยยืนยันว่าการจูงใจพนักงานสัมพันธ์กับรางวัล เมื่อพนักงานรับรู้ความ

ไม่เสมอภาค จะปฏิบัติการเพื่อแก้ไขสถานการณ์ด้านผลลัพธ์ก่อให้เกิดผลผลิตที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 
การปรับปรุงหรือลดลงของคุณภาพผลผลิต การขาดงานเพ่ิมขึ้นหรือความร่วมมือเพิ่มขึ้น (Robbins 
2003: 51) อย่างไรก็ตามทฤษฎีความเสมอภาคยังมีข้อจ ากัด ได้แก่ ความไม่ชัดเจนของเนื้อหา
สาระส าคัญว่า เปรียบเทียบกับใคร ปัจจัยน าเข้าและผลผลิตคืออะไรจะรวบรวมและให้น้ าหนัก
ปัจจัยน าเข้าและผลลัพธ์ทั้งหมดได้อย่างไร รวมท้ังปัจจัยต่างๆจะมีการเปล่ียนแปลงอย่างไร 

การบริหารค่าตอบแทน ผู้บริหารควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีความเสมอภาค
มาเป็นการรับรู้ความยุติธรรมของพนักงาน ดังภาพที ่9 
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ภาพท่ี 9 ความเสมอภาคและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน 
ที่มา: Mello, J.A., Strategic Human Resource Management, 2th ed. (Mason, Ohio: Thomson 
South-Western, 2002), 330. 
 

จากภาพท่ีเกี่ยวข้องกับการรับรูค้วามยตุิธรรมของการจ่ายคา่ตอบแทนที่แตกต่าง
กัน 3 ประการคือ  

1. ความไม่เสมอภาคภายใน ระหว่างต าแหน่งที่แตกต่างกันภายในองคากร 
พนักงานที่รับรู้ว่าการจ่ายค่าตอบแทนที่แตกต่างกันระหว่างต าแหน่งงานมีความยุติธรรมจะท าให้
เกิดการตอบสนองด้านความรับผิดชอบ ซ่ึงการท าให้เกิดความเสมอภาคภายในจะใช้เทคนิคการ
ประเมินค่างาน  

2. ความเสมอภาคภายนอก เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความยุติธรรมของค่าตอบแทนที่
พนักงานได้รับเมื่อเทียบกับองค์การอ่ืนๆ  

3. ความเสมอภาคของแต่ละบุคคลเกี่ยวข้องกับการรับรู้ของพนักงานที่มีการจ่าย
แตกต่างกันในองค์การตามต าแหน่งงาน ความเสมอภาคทั้ง 3 ข้างต้น หากพนักงานรับรู้ว่ายุติธรรม
จะส่งผลต่อการจูงใจ ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

2. ทฤษฎีความคาดหวัง 
ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy theory) เป็นทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นโดย วิคเตอร์ 

วรูม (Victor Vroom) อธิบายว่าความพยายามของบุคคลสัมพันธ์กับรางวัลและเป าหมายของบุคคล
ดังภาพ 

ความเสมอภาค 

ภายใน 

 

พึงพอใจ 

ความเสมอภาค 

แต่ละบุคคล 

 
          - การฝึกอบรม 

          - การศึกษา 

          - การพัฒนา 

ความเสมอภาค 

แต่ละบุคคล 

 

การรับรู้ 

ความยุติธรรม 

การจูงใจ 

ความมุ่งม่ัน 

ในการปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน 
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ภาพท่ี 10 ความสัมพันธ์ระหว่างความพยายามกับรางวัลและเป าหมายของบุคคล 
ที่มา: Robbins, S. P. and Judge, T., Organizational Behavior, 12th ed. (Upper Saddle River, 
N.J.: Pearson/Prentice Hall, 2007), 52. 
 

จากภาพท่ี 10 บุคคลจะใช้ความสามารถ ประสบการณ์ เครื่องมือที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัตงิาน เมื่อผลการปฏิบัติงานที่ประสบผลส าเร็จจะได้รับรางวัล และหากบุคคลประเมินค่าของ
รางวัลนี้เป็นบวกก็จะจูงใจให้ปฏิบัติงานถ้าประเมินค่าของรางวัลเป็นลบความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานจะต่ า โดยมีองค์ประกอบในการท าความเข้าใจดังนี้ (Roobbins 2007: 52-53) 

2.1 ผลลัพธ์ตามต าแหน่งงานที่พนักงานได้รับจะมี 2 ด้าน คือ ด้านบวก ได้แก่ 
ค่าตอบแทน ความปลอดภัย มิตรภาพ ผลประโยชน์ สวัสดิการ และโอกาสในการใช้ทักษะ และด้าน
ลบ ได้แก่ ความเบื่อหน่าย ความกังวลใจ การบังคับบัญชาที่ใช้ความรุนแรงและไม่เป็นมิตร ส่ิง
ส าคัญอยู่ที่การรับรู้ของพนักงานว่าผลลัพธ์คืออะไร 

2.2 พนักงานจะพิจารณาว่าผลลัพธ์มีคุณค่าทางบวก ทางลบ หรือเป็นกลาง ขึ้นอยู่
กับทัศนคติ บุคลิกภาพ และความต้องการของแต่ละบุคคล 

2.3 การรับรู้ของพนักงานจะจูงใจให้พนักงานมีพฤติกรรมไปในทิศทางขึ้นอยู่กับ
การรับรู้ ถ้าได้รับรู้ทางบวกก็เต็มใจเพื่อจะให้ได้รับผลลัพธ์นั้นมา แต่ถ้ารับรู้ว่าเป็นลบก็ไม่เต็มใจที่
จะให้ได้ผลลัพธ์นั้นมา 

2.4 พนักงานมองภาพโอกาสความส าเร็จของการด าเนินการ โดยจะพิจารณาขีด
ความสามารถและการควบคุมปัจจัย ซ่ึงจะก าหนดความส าเร็จของการปฏิบัติงานของตนเอง 
เพราะฉะนั้นการให้รางวัลต้องม่ันใจว่ารางวัลขององค์การสอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน 
ทฤษฎีนี้อยู่บนพื้นฐานของความสนใจตวัเอง พนักงานแต่ละคนจะแสวงหาความคาดหวังท่ีพึงพอใจ
สูงสุดของตนเอง 

 
 
 

ความพยายาม 
ของบุคคล 

ผลการปฏิบัติงาน 
ของบุคคล 

รางวัลของ 
องค์การ 

เป้าหมาย 
ของบุคคล 
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3. ทฤษฎีการจูงใจ 
ทฤษฎีการจูงใจ (Motivation) ในที่นี้จะกล่าวถึงการบูรณาการแนวคดิทฤษฎีเนือ้หา

ความพอใจ และทฤษฎีกระบวนการของเลแมน พอร์เตอร์ และ เอ็ดเวร์ด อี ลอเลอร์ (Lyman Porter 
and Edward E. Lawler) เรียกว่ารูปแบบการจูงใจของพอร์เตอร์และลอร์เลอร์ ดังภาพท่ี 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 11 รูปแบบการจูงใจของพอร์เตอร์และลอเลอร์ 
ที่มา: ศิริลักษณ์ ไทรหอมหวน, “การจูงใจ” ใน เอกสารค าสอนกระบวนวิชา สุขภาพจิต ภาควิชา
จิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัเชียงใหม่ (เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550), 84. 
 

จากภาพที่ 11 ประกอบด้วย เส้นทางของข้อมูลย้อนกลับ 2 เส้นทาง เส้นทางที่ 1 
เชื่อมโยงจากความพึงพอใจมายังคุณค่าของรางวัล ถ้าพนักงานรับรู้ว่า รางวัลภายในและภายนองที่
ได้รับจากผลการปฏิบัติงานในอดีตไม่ยุติธรรม ไม่เป็นที่พอใจ จะท าให้ไม่เกิด ความพยายามใน
อนาคต เส้นทางท่ี 2 เชื่อมโยงจากรางวัลและผลการปฏิบัติงานไปยังความคาดหวังว่า ความพยายาม
ในอนาคตจะได้รับผลลัพธ์จากรางวัล ซ่ึงความพยามยามในอนาคตของพนักงานจะได้รับอิทธิพล
จากประสบการณ์ในอดีตเป็นปัจจัยก ากับอีกขั้นหนึ่ง 

1.คุณค่าของ 
รางวัล 

2. การรับรู้ความ 

พยายามและ 

รางวัล 

3. ความ 

พยายาม 

4.ความสามารถ 

และคุณลักษณะ 

5. การรับรู้ 

ในบทบาท 

6. ผลการ 

ปฏิบัติงาน 

7a รางวัล 

ภายใน 

7b รางวัล 

ภายนอก 

8. ได้รับรู้รางวัล 

ที่ยุติธรรม 

ปัจจัยด้าน 

สภาพแวดล้อม 

- สภาพ
เศรษฐกิจ  

- กฎหมาย
และ
การเมือง 

- สังคม 

- เทคโนโลย ี
    
ผลลัพธ์ระดับ
องค์การ 

 -  ผลการ
ปฏิบัติงานของ
องค์การ 
-   ผลก าไร 
-   
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

    
ผลลัพธ์ระดับ

บุคคล 

 -  การพัฒนา
ความรู้ ทักษะ     
    
ความสามารถ 
และบุคลกิภาพ 

-   ความพร้อม
รับการ 
     เปลี่ยนแปลง 
 -  การ
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แม้ว่ารูปแบบการจูงใจของพอร์เตอร์และลอเลอร์ไม่ได้อธิบายพฤติกรรมากร
ท างานของพนักงาน แต่อธิบายกระบวนการจูงใจซ่ึงผู้บริหารสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารค่าตอบแทนได้ดังนี้ 

3.1 คุณค่าของรางวัล 
3.1.1 การสร้างการรับรู้ว่าความพยายามน าไปสู่การรับรางวัล 
3.1.2 การออกแบบงานเพื่อให้ความพยายามน าไปยังผลการปฏิบัติงานที่ดี 
3.1.3 การจ้างพนักงานที่มีคุณค่า 
3.1.4 การฝึกอบรมพนักงานให้มีการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 
3.1.5 การออกแบบภารกิจเพื่อเป็นการวัดผลการปฏิบัติงาน 
3.1.6 การออกแบบระบบรางวัล เพื่อให้รางวัลผูกติดกับผลการปฏิบัติงาน 
3.1.7 การตระหนักว่า รางวัลต้องยุติธรรม และเสมอภาค 
เฮอร์ซเบอร์ก (F.Herzberg) ได้เสนอทฤษฎีในปี คศ.1959 ที่เน้นการสร้าง

แรงจูงใจในการท างานโดยค้นพบสาเหตุจูงใจ 2 สาเหตุ หรือ 2 องค์ประกอบ จึงมักเรียกทฤษฎีของ
เขาว่าทฤษฎีสององค์ประกอบ (Two-Factor Theory) ใน 2 องค์ประกอบสุขอนามัย (Hygiene) และ
ส่ิงจูงใจ (Motivator) โดยมีสาระส าคัญ คือ 

1. องค์ประกอบด้านอนามัย (Hygiene) หรือสภาพการท างานภายนอก 
(Extrinsic Job Conditions) ถ้าจัดองค์ประกอบด้านนี้เหมาะสม จะเกิดประโยชน์ช่วยลดความไม่
พอใจในงาน (Job Dissatisfaction) ลง แต่ถึงมีองค์ประกอบนี้สมบูรณ์ก็ไม่ได้ช่วยท าให้บุคคลรัก
และพอใจในงานแต่อย่างใด เพราะ “การลดความไม่พอใจในงาน” เป็นคนละเรื่องกันกับ “ความรัก 
และความพอใจในงาน” ต้องอาศัยองค์ประกอบที่สองที่จะกล่าวถึงต่อไปเพียงองค์ประกอบเดียว
องค์ประกอบด้านสุขอนามัย  คือการจัดลักษณะงาน เงื่อนไขในการท างาน และบรรยากาศในการ
ท างานทางกายภาพ (Physical) และทางสังคม (Social)  ให้ลดความไม่พึงพอใจการท างาน 
องค์ประกอบนี้จะเกี่ยวข้องกับ 

1.1 เงินเดือน รายได้ 
1.2 ความมั่นคงในการท างาน 
1.3 สถานะ ต าแหน่ง หน้าที ่
1.4 สภาพเงื่อนไขวิธีการท างาน 
1.5 ส่ิงแวดล้อม เครื่องมือเครื่องใช้ 
1.6 ลักษณะการบังคับบัญชา 
1.7 คุณภาพของการช่วยเหลือแนะนะ (Supervision) 
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1.8 คุณภาพของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น ความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงานและกับผู้มีอ านาจหน้าที่สูงกว่า 

2. องค์ประกอบส่ิงจูใจ (Motivator) หรือสภาพการท างานภายใน (Intrinsic 
Job Conditions) เป็นองค์ประกอบท่ีช่วยสร้างความพึงพอใจในการท างาน (Job Satisfaction) ซ่ึงจะ
เป็นที่มาของการมีขวัญและก าลังใจ เต็มใจสร้างผลงานที่มีคุณภาพให้กับองค์การ แต่ถ้าขาด
องค์ประกอบนี้ก็ไม่ได้ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจในการท างานแต่อย่างใด การขาดองค์ประกอบนี้
จะท าให้บุคคลท างานได้ไม่เต็มที่ ได้ผลงานต่ ากว่าเป าหมาย การจัดองค์ประกอบนี้เน้นที่ลักษณะ
เนื้องานโดยตรง (Content) เช่น 

2.1 งานตรงความถนัด ความสามารถ 
2.2 ได้งานตรงความสนใจ 
2.3 งานท้าทาย 
2.4 ตัดสินคุณค่าของคนที่ผลสัมฤทธ์ิของงาน 
2.5 การได้รับการยอมรับนับถือในหน้าที่การงาน (Recognition) 
2.6 การเห็นแนวทางเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
2.7 มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะได้รับการเล่ือนระดับต าแหน่งในการท างาน  

4. ทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก 
เป็นแนวคิดที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการจัดการบุคลากรในองค์การที่ชี้น า

การจัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อมให้มีลักษณะสุขอนามัยต่อการท างานเพื่อให้สงวนรักษาคงสภาพ
ผู้ปฏิบัติงานให้อยู่กับองค์การไม่ลาออกหรือเปล่ียนงาน เพราะการจัดองค์ประกอบสุขอนามัยจะ
ช่วยก าจัดความรู้สึกไม่พอใจงานออกไปจากบุคลากร  แต่บุคลากรจะมีผลิตผลในการท างาน 
(Productive) จะต้องอาศัยการจัดองค์ประกอบส่ิงจูงใจในเนื้องานให้เหมาะสม คนจึงจะรักพอใจ
งาน เป็นที่มาของการสร้างผลงานที่น่าพอใจ ทฤษฎีนี้มีจุดเด่นที่แยกส่ิงที่ท าให้ไม่พอใจในงานกับ
ส่ิงท่ีท าให้พอใจในงานไว้เป็น 2 ส่วน แตกต่างกันไม่เกี่ยวข้องกัน 

4.1 การใช้แรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 
ผู้บริหารจัดการมีหน้าที่ความรับผิดชอบส าคัญในการจัดรูปแบบของการใช้

แรงจูงใจแก่บุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน รูปแบบการจูงใจมี  3 รูปแบบ คือ 
4.1.1 การจูงใจด้วยรางวัลตอบแทน 

1. รางวัลตอบแทนในรูปของเงินตอบแทน ได้แก่ 
1.1 ค่าตอบแทน เช่น เงินเดือน โบนัส ฯลฯ 
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1.2 การเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งซ่ึงส่วนหนึ่งจะเป็นที่มาของการ
ได้รับเงินเดือนเงินประจ าต าแหน่ง 

1.3 สวัสดีการและบริการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล สงเคราะห์
ที่อยู่อาศัย เป็นต้น 

2. รางวัลตอบแทนที่ไม่ใช่เงิน ได้แก่ 
2.1 การให้เครื่องอ านวยความสะดวก เช่น ห้องท างานส่วนตัว

ของผู้บริหาร รถประจ าต าแหน่ง เป็นต้น 
2.2 ให้โอกาสไปศึกษาอบรม สัมมนา ให้รับผิดชอบโครงการที่มี

เกียรติและ ได้สร้างผลงาน 
2.3 การยกย่องเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น 
ลักษณะส าคัญของการให้รางวัลตอบแทน คือควรค านึงถึงความ

ต้องการขั้นพื้นฐานของบุคคลแต่ละคนที่อาจมีล าดับความต้องการแตกต่างกัน รางวัลที่จัดนอกจาก
ตรงความต้องการแล้วควรส่งเสริมให้มีความต้องการขั้นสูงต่อไป หลักการจัดรางวัล ควรเป็นรางวัล
ที่มีความส าคัญต่อผู้รับ มีการจัดสรรอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และยืดหยุ่นตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

4.1.2 การจูงใจด้วยงาน 
หลักส าคัญของการจูงใจด้วยงาน คือใช้ลักษณะและเงื่อนไขวิธีการ

ท างานจูงใจให้บุคคลมีความต้องการที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถพอใจอุทิศตนให้กับงาน
และให้ความร่วมมือพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน วิธีการจูงใจด้วยงานความประยุกต์ทฤษฎีของ
เฮอร์ซเบอร์ก เน้นการจัดงานให้ ท้าทายความสามารถ ให้โอกาสผู้ปฏิบัติงานได้มีอิสระในการคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ความส าเร็จในงานด้วยตนเอง ความส าเร็จและความสุขความพอใจในงานที่ตนเอง
รับผิดชอบจะช่วยจูงใจให้เกิดการอุทิศตนตั้งใจท างานให้ประสบผลดียิ่งขึ้น 

4.2 แนวปฏิบัติที่พบว่าได้ผลดีในการจูงใจด้วยงาน คือ 
4.2.1 การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ท าให้พ้นสภาพความจ าเจ เกิดความ

กระตือรือร้นในงานใหม่ 
4.2.2 ขยายขอบเขตและเนื้อหางาน มอบอ านาจหน้าที่ให้เพิ่มขึ้นเพื่อแสดง

ความไว้ใจและเชื่อมั่นในความสามารถของเขา จะช่วยสร้างความท้าทาย ตัวอย่างการขยายขอบเขต
งาน ได้แก่ ให้โอกาสพนักงานติดต่อลูกค้าโดยตรง เพื่อทราบความต้องการของลูกค้า ให้โอกาส
พนักงานวางแผน จัดตารางการท างานและควบคุมงานของตนเอง 

4.3 การจูงใจด้วยวัฒนธรรมองค์กร 
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กรณีตัวอย่างของญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างที่ดีของการจัดวัฒนธรรมองค์กรให้จูงใจ
บุคลากรให้มีความรักในองค์กร บุคลากรรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของหรือส่วนหนึ่งขององค์กร
รูปแบบการจัดการในองค์กรใช้วิธีการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) 
วัฒนธรรมองค์กรที่จูงใจบุคลากรให้มีประสิทธิภาพการท างานสูงขึ้น ได้แก่ ลักษณะ ต่อไปนี้ 

4.3.1 ใช้วิสัยทัศน์สร้างเป าหมายอนาคตความเจริญก้าวหน้าขององค์การเป็น
ทิศทางท่ีทุกคนมุ่งม่ัน 

4.3.2 ให้ทุกคนมีส่วนร่วม โดยให้ความส าคัญต่อผู้บริหารทุกระดับ ใช้การ
ตัดสินใจจากระดับล่าง (Bottom Up) โดยให้ความส าคัญแก่ผู้ปฏิบัติงานในฐานะผู้อยู่ใกล้ชิดกับ
ปัญหามากที่สุด มีการส่ือสารจากล่างขึ้นบนในนโยบาย ทิศทาง แนวด าเนินการที่พวกเขาต้องการ 
ให้ทุกคนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการท าแผน ติดตามประเมินแผน และภูมิใจในความส าเร็จของแผน 

4.3.3 ให้ความส าคัญต่อความต้องการของบุคคลและสนองความต้องการของ
บุคคล เช่น สนองความต้องการความม่ันคงด้วยการจ้างงานตลอดชีวิต และให้ความส าคัญกับระบบ
อาวุโสให้ความเชื่อถือไว้วางใจด้วยการควบคุมเฉพาะผลตามเป าหมาย และให้ทุกคนมีโอกาส
ก าหนดรายละเอียดของวิธีด าเนินงานด้วยตนเอง ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของบุคคลด้วยการจัด
ให้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ทั้งรูปแบบการไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ฝึกอบรมขณะ
ท างาน จัดกลุ่มคุณภาพให้รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง เป็นต้น 

4.3.4 ติดตามประเมินผลด้วยวิธีการธรรมชาติ เช่น การสนทนาระหว่าง
ผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน ให้โอกาสผู้ปฏิบัติงานได้ประเมินผลการท างานเป็นหมู่คณะ เพื่อร่วมกัน
ภูมิใจเมื่อผลงานประสบความส าเร็จ และช่วยกันปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ยังไม่บรรลุผลตาม
เป าหมาย 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ชไมพร สมปินตา (2551) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การให้บริการอาหาร
และเครื่องดื่ม: กรณีศึกษาโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการอาหารและเครื่องดื่มของผู้ใช้บริการกรณีศึกษาโรงแรมเจดับบลิว 
แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์สปา ในด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ (product / service) ให้ความส าคัญ
ในเรื่องคุณภาพ ความสด และรสชาติของอาหารและเครื่องดื่ม ด้านราคา (price) ให้ความส าคัญใน
เรื่องราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ และอัตราค่าบริการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย (place) ให้ความส าคัญในเรื่องของท าเล ท่ีตั้งของห้องอาหารที่สะดวกสบาย หาได้ง่าย มี
ป ายบอกทางและป ายชื่อห้องอาหารที่ชัดเจน และถานที่ปฏิบัติงานมีความสะอาดและเป็นระเบียบ
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เรียบร้อย ด้านการส่งเสริมการตลาด (promotion) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความส าคัญด้านการ
ส่งเสริมการตลาดในระดับ น้อยมากอาจเนื่องมาจากโรงแรมเป็น โรงแรมระดับ 5 ดาว นักท่องเที่ยว
ที่เข้าพักหรือใช้บริการมีก าลังซ้ือหรือรายได้สูง จึงไม่ค่อยให้ความส าคัญในเรื่อง การลด แลก แจก 
แถม มากนัก แต่จะเน้นในส่วนการให้บริการของพนกังาน ด้านพนักงาน(people) ให้ความส าคัญใน
เรื่อง การมีพนักงานให้บริการอย่างเพียงพอ พนักงานมีความกระตือลือล้นต่อการให้บริการ 
พนักงานมีมารยาทที่ดีในการพูดให้บริการแขก ด้านกระบวนการให้บริการ(process) ให้ความส าคัญ
ด้านกระบวนการให้บริการในเรื่อง ระบบ ขั้นตอน ความรวดเร็วในการให้บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม ความสะดวกในการสอบถามข้อมูลอาหารและเครื่องดื่ม ประสิทธิภาพในการตอบค าถาม
เกี่ยวกับการให้บริการด้านลักษณะทางกายภาพ (physical evidence) ให้ความส าคัญ ในด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ในเรื่องความสวยงามของโรงแรม มีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ภายในห้องอาหาร 
ความสวยงามของห้องอาหารต่างๆ มีท่ีจอดรถที่เพียงพอและสะดวกสบาย 
 พิสมัย ถีถะแก้ว (2549) ได้ศึกษาเรื่องกระบวนทัศน์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาภาวะ
ผู้น าในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาสายอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ การวิจัยเรื่อง
กระบวนทัศน์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าในการเป็นผู้ประกอบสายอุตสาหกรรมอาหาร
และบริการ โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ เพื่อศึกษาภาวะผู้น าในการเป็นผู้ประกอบการของ
นักศึกษาสายอุตสาหกรรมอาหารและการบริการที่พึงประสงค์ ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาที่
พัฒนาภาวะผู้น าในการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาสายอุตสาหกรรมอาหารและการบริการที่
ด าเนินการอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาไทย และน าเสนอกระบวนทัศน์ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ภาวะผู้น าในการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาสายอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ผู้สอนในสายอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ กลุ่มผู้บริหาร
สถานประกอบการหรือเจ้าของกิจการร้านอาหารและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในสายอุตสาหกรรมอาหาร
และการบริการ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 15 คน การสนทนา
กลุ่มจ านวน 11 คน และด าเนินการเสวนาวิชาการจ านวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แนว
ค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการเสวนาวิชาการ และใช้การวิเ คราะห์เชิง
พรรณนาก่อนท าการสังเคราะห์กระบวนทัศน์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าในการเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษาสายอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ 

ผลการวิจัยพบว่า 
1.  ภาวะผู้น าในการการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาสายอุตสาหกรรมอาหารและ

การบริการที่พึงประสงค์ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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1.1 ภาวะผู้น า (Leadership) พบว่า การมีภาวะผู้น าไม่ได้หมายถึงส่ิงที่มีเฉพาะ
ผู้บริหาร แต่เป็นภาวะในตัวบุคคลที่สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้และในการเรียนการสอน การ
จัดการศึกษาสามารถพัฒนานักศึกษาให้มีภาวะผู้น าก่อนทีจะจบการศึกษาในรูปแบบต่างๆ เช่น การ
จัดกิจกรรมของสถาบันการศึกษา การฝึกอบรมที่เป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักศึกษารวมถึง
การให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับองค์กรวิชาชีพต่างๆ ซ่ึงลักษณะของภาวะผู้น า
ประกอบด้วย ภาวะผู้น าในตัวของนักศึกษาเมื่อจบ 

การศึกษาโดยมีลักษณะของผู้น าสามารถแยกลักษณะตามตัวอักษร LEADERSHIP คือ 
L = ความรักในงานที่ท า (Love) และการรับฟัง (Listening) 
E = การศึกษา (Education) และความรู้ความช านาญ (Expertise) 
A = การปรับตัว (Adaptability) และความเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy) 
D = การตัดสินใจ (Decision-making) และการพัฒนา (Development) 
E = ความกระตือรือร้น (Enthusiasm) และความกล้าเส่ียง (Enterprising) 
R = ความรับผิดชอบ (Responsibility) และการยอมรับนับถือ (Respectful) 
S = ความเสียสละ (Sacrifice and sincere) และความมั่นใจ (Self-Confidence) 
H = ความสามารถในการประสาน (Harmonize) และความอ่อนน้อม (Humble) 
I = ความสามารถในการใช้ปัญญาอย่างชาญฉลาด (Intellectual Capacity) และความคิด

ริเริ่ม (Initiative) 
P = การจูงใจ (Persuasiveness) และ ความอดทน อดกล้ัน (Patient) 

1.2 คุณลักษณะของผู้ประกอบการ (ENTREPRENEURIAL) คือการมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ (Ehtics and Code of Conduct) การมีใจรักในการให้บริการ (Service 
Mind)  การมีความเข้าใจถึงสถานการณ์ด้านธุรกิจ และผู้อ่ืน (Understand) การรู้จักวิธีการน าเสนอ 
(Present) การมีความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ (Expert) การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี (Relationship) การ
รู้จักการบริหารจัดการ (Management) การรู้จักการประยุกต์ (Apply) และการมีความคิดสร้างสรรค์ 
(Creative) การมีเครือข่ายในสายวิชาชีพ (Network) การไม่หยุดนิ่ง การเติบโต และการขยายตาด
ของสินค้า หรือกิจการของตนให้มากขึ้นการสร้าง Franchise จากองค์ประกอบของผู้ประกอบการ
ทั้ง 9 ลักษณะด้วยกัน สามารถน ามาเขียนได้ใหม่เป็น E – SUPERMAN 

2.  สภาพการจัดการศึกษาท่ีพัฒนาภาวะผู้น าในการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา
สายอุตสาหกรรมอาหารและการบริการที่ด าเนินการอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พบว่า ยังไม่มีการ
ด าเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าในการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจน เป็นเพียงการจัดการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถเป็นพ่อครัว หรือเป็นลูกจ้างใน
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ตลาดแรงงาน โดยการพัฒนาภาวะผู้น าในการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาในปัจจุบันเป็น
เพียงกิจกรรมเสริมซ่ึงไม่สามารถให้นักศึกษาได้เขามามีส่วนร่วมได้ทั้งหมด แต่สถาบันการศึกษา
อาจารย์ผู้สอนมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักศึกษา ซ่ึงเกิดจากสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงเป็น
สถาบันการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ที่มีความสามารถซ่ึงความเชื่อมั่นนี้เป็นส่วน
หนึ่งของการพัฒนาภาวะผู้น า 

 3.  กระบวนทัศน์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าในการเป็นผู้ประกอบการของ
นักศึกษาสายอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ เป าหมายในการศึกษาที่นักศึกษาทุกคนควรมี
ตั้งแต่เริ่มเข้ารับการศึกษา รวมถึงเป าหมายในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้
และเป าหมายในการประกอบอาชีพเมื่อจบออกไปจากสถานศึกษา ซ่ึงเป าหมายต่างๆ เหล่านี้จะ
ประกอบไปด้วย ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) การได้รับการฝึกฝน (Training) ในการศึกษา
นักศึกษาควรมีการได้รับการฝึกฝนจากประสบการณ์จริงเพื่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์ ทั้งหารคิดใน
เชิงบวกและการคิดในเชิงลบเพื่อเพิ่มความสามารถในการแกป้ัญหา ความเป็นเลิศ (Excellence) การ
ปฏิบัติ (Performance) จากความหมายของเป าหมาย (GOAL) ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 5 
ส่วนด้วยกัน สามารถน ามาเขียนได้ใหม่เป็น K-STEP และในการจัดการศึกษาที่ต้องร่วมมือกับ
องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพิ่มทักษะและ
ประสบการณ์ในการท างาน และจบออกไปมีคุณสมบัติต่างๆ ครบถ้วน ซ่ึงสามารถสร้างเป็นสมการ
ได้ดังนี้ 

ENTREPRENEURIAL + LEADERSHIP = GOAL 
 (E-SUPERMAN) + LEADERSHIP = (K-STEP) 

สมใจ ศรีเนตร (2549) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการของ
โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการของโรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยใช้วิธีการศึกษาเชิง
ส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างจากผู้ใช้บริการของโรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า จ านวน 200 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม ได้ค่าความเชื่อมั่น .9254 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน T-test F-test และเปรียบเทียบ
รายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ 

ผลการศึกษาพบว่า 
1. ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นชาย จ านวน 101 คน มีอายุระหว่าง 26-30 ปี อาชีพรับ

ราชการ การศึกษาระดับปริญญาตรี 
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2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการของโรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ 
พลาซ่า อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง พบว่าผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจปานกลางด้านราคาเป็นอันดับแรกและรองลงมาเป็นด้านการบริการข้อมูลข่าวสาร 
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บทที่ 3 
 

ระเบียบวธิีวิจัย 
                
 การวิจัยกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการบริการโรงแรมกรณีศึกษา
โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus-Group) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกจา
การสัมภาษณ์น าไปสู่ความเข้าใจของเนื้อหาได้แท้จริง ผู้วิจัยขอกล่าวถึงระเบียบวิธีวิจัย (Research 
Methodology) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ก าหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
5. การตรวจสอบข้อมูล 
6. การน าเสนอ 

 
การก าหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) 

ในการวิจัยกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบริการโรงแรม กรณีศึกษา
โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล เพื่อศึกษากระบวนการในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของ
โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล โดยแบ่งเป็นกลุ่ม 4 กลุ่ม ได้แก่ 

1. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (Personal Manager) 
2. ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคคลากร           
3. พนักงานด้านปฏิบัติการ 
4. ผู้ใช้บริการของโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย (Research Tools) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยการวิเคราะห์เอกสารแนวการสัมภาษณ์เชิงลึก
และการสนทนากลุ่ม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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1. แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) 
ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลัก 5 กลุ่ม ใน

ประเด็นเกี่ยวกับกระบวนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบริการโรงแรม 
2. แนวการสนทนากลุ่ม (Focused Group)  

ผู้วิจัยในการสนทนา กลุ่มในประเด็นที่เกี่ยวกบัการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดา้นการ
บริการโรงแรมและเสนอประเด็นที่จ าเป็นต่อการวิจัยในการสนทนาให้กับผู้ร่วมสนทนา 

เครื่องมือดังกล่าวผ่านการตรวจสอบและความเห็นชอบจากผู้เชี่ยวชาญในงานวิจัยและ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
สนทนากลุ่ม ดังรายละเอียด ดังนี้ 

1. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมเอกสารจากภายใน
โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล เอกสารของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริการโรงแรม 

2. รวบรวมข้อจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลักในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ด้านการบริการโรงแรม 

3. การรวบรวมข้อมูลแบบสนทนากลุ่มผู้วิจัยจะท าการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงประกอบด้วย 5 กลุ่มคือ 

3.1 แผนกบริการส่วนหน้า (Front Office) 
3.2 แผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) 
3.3 แผนกแม่บ้าน (Housekeeping) 
3.4 แผนกการตลาด (Marketing) 
3.5 แผนกบุคคล (Personal) 

 ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลในระหว่างการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ดังนี้ 
1. แนวทางการสัมภาษณ์ (Questionnaire) เกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ด้านการบริการโรงแรม 
2. เครื่องอัดเสียงในการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยการบันทึกการสนทนาระหว่างผู้วิจัยกับ

ผู้สัมภาษณ์ 
3. การใช้กล้องถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอบันทึกภาพการเคล่ือนไหวในการ สังเกต

พฤติกรรมเพื่อประกอบการวิจัย 
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4. สมุดบันทึก เมื่อจดบันทึกความคิดเห็นและสถานการณ์ต่างๆ ท่ีสังเกตระหว่างการ
สัมภาษณ์ข้อมูลในการวิจัย เพื่อน ามาเป็นแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. แนวทางวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) ที่ เกี่ยวข้องโดยสามารถ
แบ่งเป็นแหล่งท่ีมาของเอกสารได้ 2 ประเภท คือ 

1.1 เอกสารภายในโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล ประกอบด้วย นโยบายของ
โรงแรม วิสัยทัศน์ แผนงาน รวมถึงการบริการด้านต่างๆ 

1.2 เอกสารนอกโรงแรม ประกอบไปด้วย นโยบายกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา เอกสารของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริการโรงแรม 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนา
กลุ่ม และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

2.1 จัดกลุ่มข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนและพิจารณาความ
เพียงพอของข้อมูลในการตอบค าถามการวิจัย 

2.2 เรียบเรียงข้อมูลจัดล าดับเนื้อหาความส าคัญของเนื้อหาท่ีศึกษา 
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การ

สนทนากลุ่มโดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ท าการสังเคราะห์
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรด้านการบริการโรงแรมโดยประยุกต์ ใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาผนวกกัน
ทฤษฎีตลอดจนงานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2.4 ท าการเชื่อมโยงข้อมูล และพิจารณาข้อมูลเพื่อให้สามารถตอบวัตถุประสงค์
ของงานวิจัยได้อย่างสมบรูณ ์

2.5 สรุปและอภิปรายผลพร้อมข้อเสนอแนะ 
 
การตรวจสอบข้อมูล 

การตรวจสอบข้อมูลมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มั่นใจในความเชื่อถือได้ของข้อมูลและ
ประเมินคุณค่า ของข้อมูลก่อนน าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสามารถตอบค าถามของผู้วิจัย
ได้ ก่อนวิเคราะห์ข้อมูลจ าต้องตรวจสอบข้อมูลว่าครบถ้วนหรือขาดความสมบรูณ์ เพื่อไม่ให้การ
วิเคราะห์ข้อมูลสูญเปล่า การตรวจสอบข้อมูลเพื่อหาความเชื่อถือได้ของข้อมูล โดยการตรวจสอบ
แบบสามเส้า (Triangulation) ซ่ึงเป็นการแสวงความเชื่อถือได้จากแหล่งข้อมูลที่ต่างกัน เมื่อน ามา
เปรียบเทียบซ่ึงกันและกัน  พิจารณาหาความสัมพันธ์หลักการตรวจสอบแบบสามเส้า 
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(Triangulation) คือการไม่ปักใจเชื่อว่าแหล่งข้อมูลใดแหล่งข้อมูลหนึ่งที่ได้มาเชื่อถือได้แล้ว 
จ าเป็นต้องแสวงหาความเป็นไปได้ว่ามีแหล่งอ่ืนใดอีกบ้างเมื่อตรวจสอบข้อมูลจะได้ข้อมูล 2 
ลักษณะ คือลักษณะแรก ข้อมูลเหมือนกันและลักษณะที่สองข้อมูลตรงข้ามกันซ่ึงจ าเป็นต้องหา
ข้อมูลเพิ่มจนได้ข้อมูลลักษณะที่สามที่แตกต่างจากสองลักษณะแรก ข้อมูลใดที่ต่างจากลักษณะแรก
และลักษณะที่สองถือว่าเป็นข้อมูลที่สามทั้งส้ิน การวิจัยต้องสนใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซ่ึงมีสาม
ลักษณะ นอกจากการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) แล้ว ก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล
ต้องประเมินว่าข้อมูลที่ได้มาครบและมีคุณภาพเพียงพอ 
 
การน าเสนอ 

ผลการวิจัยที่เหมาะสมโดย น าเสนอเชิงพรรณนาตามวัตถุประสงค์ก าหนดไว้ซ่ึงผลการ
เสนอครั้งสุดท้ายจะได้มาซ่ึงกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบริการโรงแรม 
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บทที่ 4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมลู 
 

 การศึกษาเรื่องกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการธุรกิจโรงแรมมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบริการของโรงแรมแมนดาริน
โอเรียนเต็ล เพื่อศึกษานโยบายและการปฏิบัติของโรงแรมในการตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการของโรงแรม เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้านการบริการโรงแรม โดยผลการศึกษารวบรวมจากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
องค์การและรวบรวมจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหารที่เกี่ยวกับงานพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลซ่ึงน ามาเรียบเรียง สรุปและน าเสนอข้อมูลดังกล่าว โดย
การเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาค าถามในการศึกษา กรอบแนวคิดในการศึกษา 
รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่  2 ทั้งนี้จะน าเสนอผลการศึกษาที่ได้
ตามล าดับหัวข้อดังนี้ 
 
ตอนที่ 1 นโยบายและการปฏิบัติของโรงแรมในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้การบริการ

โรงแรม 
 1. แนวคิดและหลักการที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือก 

“ใครกันที่จะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ? แล้วเราก็พูดถึงเรื่องของ “คน” 
บุคลากรต้องเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ซ่ึงมันเป็นความท้าทาย การสรรหาบุคคลกรที่มีคุณภาพนั้นจะ
มาจากไหน อย่าไร เพราะปัจจุบันการแข่งขันมีสูง ท าให้เกิดส่ิงท่ีเรียกว่า “War Talent” ที่เราเรียกว่า 
“สงครามการแย่งชิงบุคคลากร” ซ่ึงมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆ” (สัมภาษณ์ ญาณวรรณ มะลิทอง, Director 
of Human Resource, 2555.) จากบทสัมภาษณ์โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล มีแนวคิดในการสรร
หาและคัดเลือกบุคลากร คือเน้นการคัดเลือกคนที่มีความพร้อมในทุกๆด้านเข้ามาท างานคือมีความรู้ 
ความสามารถเหมาะกับต าแหน่งที่เปิดรับ มีทัศนคติที่ดี สามารถท างานเป็นทีมได้มีภาวะผู้น าในตัว
และที่ส าคัญต้องเหมาะกับวัฒนธรรมองค์การของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลซ่ึงเป็นลักษณะของ
โรงแรมที่มีระเบียบท่ีเคร่งครัดทั้งเรื่องของเวลาเข้าออกในการท างาน และการแต่งกาย ทั้งนี้หากจะ
สรุปเกี่ยวกับแนวคิดในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าท างานของโรงแรมก็จะสามารถสรุปได้
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ดังนี้ ในการสรรหาบุคคลเข้าท างานของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลมีแนวคิดที่ส าคัญคือการ
เลือกสรรหาบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถเหมาะกับงานมากที่สุด รองลงมาคือเป็นคนที่มี
ทัศนคติที่ดีและสามารถเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ โดยโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลให้โอกาส
กับบุคคลทุกคนที่มีความรู้ความสามารถ เน้นความเป็นธรรมและความเป็นระบบในการด าเนินการ 
เช่นในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้ามาท างาน  โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล เปิดโอกาสให้
บุคลากรภายในสามารถเข้ารับการคดัเลือกเพื่อเล่ือนหรือปรับต าแหน่งก่อนและสามารถแนะน าญาติ
พี่น้องหรือผู้ที่รู้จักเข้ามาท างานได้ ซ่ึงลักษณะนี้ถือเป็นการคัดเลือกโดยบุคคลที่แนะน ามีความรู้
เกี่ยวกับผู้ที่ตนแนะน าเป็นข้อมูลปฐมภูมิในการคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ แม้จะเป็น
ญาติกันต่างจากบางองค์กรที่มีนโยบายไม่รับบุคคลที่เป็นญาติกันเข้ามาท างาน แต่ในการรับบุคคลที่
เป็นญาติกันเข้ามาท างานโรงแรมแมนดารนิโอเรียนเต็ลยังคงเน้นการด าเนินการที่เป็นธรรมและเป็น
ระบบ กล่าวคือ ต้องสมัคร ผ่านการทดสอบและสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาเข้ารับท างานทั้งนี้ใน
การจัดหาบุคลากรเข้าท างานโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลมีการด าเนินการสรรหาและคัดเลือกเป็น
ตามหลักเกณฑ์ในระเบียบของการสรรหาบุคลากรส าหรับองค์กร 

หลักในการคัดเลือกบุคลากรโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลมีนโยบายในการเน้น
การสรรหาจากภายในโรงแรมก่อนโดยพิจารณาว่าบุคคลใดที่มีความพร้อมและมีความรู้
ความสามารถเหมาะกับต าแหน่งที่ว่างลงให้พิจารณาบุคคลนั้นก่อนหากไม่มีผู้ใดมีคุณสมบัติ
เหมาะสม จึงจะด าเนินการสรรหาจากภายนอกสาเหตุที่โรงแรมเน้นการสรรหาจากภายในก่อน
เนื่องจากต้องการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในเติบโตมีโอกาสก้าวหน้าในงานของตน และยัง
สามารถลดปัญหาในเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมการด าเนินงานของโรงแรม  เพราะ
บุคลากรภายในย่อมทราบแนวทางการด าเนินงานของโรงแรมเป็นอย่างดี  หลักในการคัดเลือก
บุคลากรอีกประการหนึ่งคือต้องเป็นผู้ท่ีมีความพร้อมและมีความรู้ความสามารถเหมาะกับต าแหน่ง
ที่เปิดรับเมื่อรับเข้ามาท างานแล้วสามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องและต้องเป็นบุคคลที่มีศักยภาพที่
จะพัฒนาต่อไปในต าแหน่งที่สูงขึ้นได้ 

“โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลทุกคนจะเดินเข้ามาหาโอเรียนเต็ลเราเองต้องรู้ว่า
เราจะมีวิธีอย่างไรที่จะ Attract คนข้างนอกหรือ Candidate ให้เค้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราและเราก็
อยากจะได้คนที่มีความรู้และความสามารถ คนเก่งในความหมายของ Human Resourceคือต้องเก่ง
และดีแต่คนดีก็เป็นส่ิงที่วัดได้ยาก แน่นอนว่าทุกองค์กรและที่โอเรียนเต็ลมุ่งเน้นเรื่องนี้เป็นอย่าง
มาก โดยเฉพาะGM (คนปัจจุบัน) ที่โฟกัสเรื่องของ Human Resource เป็นพิเศษจุดประสงค์หลัก
ของโอเรียนเต็ลที่เราโฟกัสคือ “Guest Service” เพราะฉะนั้นคนที่คัดเลือกมาต้องอยู่ในบรรทัดฐาน
ที่เราตั้งไว้ มีหลักในการคัดเลือกบุคลากรคือต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมและมีความรู้ความสามารถ
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เหมาะกับต าแหน่งที่เปิดรับเมื่อรับเข้ามาท างานแล้วสามารถท างานได้อย่างดีและต้องเป็นบุคคลที่มี
ศักยภาพท่ีจะพัฒนาต่อไปในต าแหน่งที่สูงขึ้น” 
 2. แนวคิดด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  

โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลมีแนวคิดและนโยบายด้านการฝึกอบรมและพัฒนา
โดยเน้นให้สอดคล้องกับความต้องการที่ต้องการจะมีบุคลากรที่มีความพร้อมในทุกด้านเพื่อรองรับ
การเติบโตขององค์กรทั้งในด้านของความรู ้ทักษะ และทัศนคติในการท างาน โรงแรมแมนดารินโอ
เรียนเต็ล  เน้นการอบรมในสองด้านคือ ทักษะทางด้านการจัดการ (Management Skill) และทักษะ
เชิงเทคนิค ซ่ึงเป็นทักษะเฉพาะงาน (Technical Skill) ส าหรับในส่วนของการพัฒนาส่ิงที่โรงแรม
เน้นมากในปี 2554 คือการพัฒนาภาวะผู้น า ซ่ึงโรงแรมต้องการส่งเสริมพนักงานทุกคนที่มีศักยภาพ
ให้แสดงบทบาทความเป็นผู้น าไม่ใช่เฉพาะพนักงานในระดับหัวหน้างานเท่านั้น นอกจากนี้โรงแรม
มีการส่งพนักงานในทุกระดับตั้งแต่พนักงานรายวันไปจนถึงผู้บริหารระดับสูงไปดูงานต่างประเทศ
เป็นประจ าเพ่ือเพิ่มพูนความรู้ในงานและเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อสามารถน ามาปรับปรุงงานได้ตามที่
ลูกค้าต้องการที่ส าคัญโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล ส่งเสริมการเรียนรู้คือโรงแรมให้ความส าคัญ
กับการศึกษา โดยมีทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท ส าหรับผู้ต้องการพัฒนาตนเองศึกษาต่อ 
ส าหรับพนักงานรายวันซ่ึงวุฒิการศึกษาจะอยู่ที่ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้นโรงแรมแมนดารินโอเรียน
เต็ล ได้จัดให้มีโครงการการศึกษานอกโรงเรียน (ก.ศ.น.) และเมื่อผ่านหลักสูตรพนักงานก็จะได้รับ
วุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการเหมือนการศึกษาในสูตรปกติ  อย่างไรก็ตามผู้จัดการฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์ยังกล่าวถึงงบประมาณที่ใช้ไปในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในปี  2554 ที่
ผ่านมาว่าใช้งบประมาณ 3-4 ล้านบาทเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลให้
ความส าคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง 

“จุดประสงค์ของการพัฒนาไม่ใช่แค่พัฒนาทักษะเพื่อใช้ท างานหรือบริการลูกค้า
ให้มีความสุขได้อย่างเดียว เมื่อพัฒนาแล้วมีการ Retrain ซ่ึงนี่คือส่ิงส าคัญไม่ใช่หาคนเข้ามาท างาน
แล้ว แต่ระยะเวลาการท างานท าได้แค่ช่วงระยะหนึ่งแล้วก็ลาออกอย่างนั้นไม่ใช่การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่ถูกต้อง “เราต้องพัฒนาบุคคลให้เป็นมาตรฐานการท างานของโอเรียนเต็ล และ
พัฒนาเพ่ือให้แต่ละบุคคลมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในสายงาน อันนี้เป็นส่ิงส าคัญมาก เพราะทุกคนที่
เข้ามาคงไม่มีใครอยากท างานในต าแหน่งเดิมไปตลอด โอเรียนเต็ลต้องการให้พนักงานมี Carrier of 
Paternity กับโอเรียนเต็ลหรือโรงแรมในเครือ” ซ่ึงจริงๆแล้วการเติบโตในองค์กรไม่ใช่แค่การ
เติบโตในสายงานหรือในแผนกเท่านั้น การเติบโตสามารถ Cross  function กันได้หมด แต่ที่
น่าสนใจคือโอเรียนเต็ลจะแตกต่างจากที่อ่ืนเพราะเรามีประวัติยาวนานถึง 135 ปี และเต็มไปด้วย
ประวัติมากมาย ส่ิงที่ท าให้ทุกคนกล่าวถึงโอเรียนเต็ลในเรื่องของการบริการก็คือบุคลากรและ
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พนักงาน จะเห็นได้ว่าบุคลากรที่นี่จะมีระดับ Senior จ านวนมากจะเห็นคุณป้าคุณลุงเดินไปเดินมา 
ซ่ึงเป็นเสน่ห์ของโอเรียนเต็ล ลูกค้าบางคนจ าได้ว่าเมื่อ 10 ปีที่แล้วเคยมาพักที่โรมแรมนี้ คราวนี้
กลับมาใหม่ก็ยังเจอพนักงานคนนี้ที่รู้ว่าลูกค้าชอบอะไรไม่ชอบอะไร เหมือนเป็นคนในครอบครัว” 
(สัมภาษณ์ นนท์ วงษ์สวัสดิ์, Assistant Learning and Development Manager, 2554.)  
 3. แนวคิดด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ  

อัตราจ้างพนักงานหรือให้ค่าตอบแทนพนักงานได้ในราคาสูงท าให้พนักงานจะ
ท างานที่โรงแรมนี้โดยไม่มีการเปล่ียนไปที่อ่ืนและเมื่อท างานมาระยะเวลาหนึ่งก็จะสามารถจดจ า  
ลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการในโรงแรมไดซ่ึ้งจะช่วยตอ่ยอดประสบการณแ์ละการบริการของโรงแรม ให้
เพิ่มขึ้นสะท้อนได้ จากนโยบายการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โอ
เรียนเต็ลซ่ึงเขาเป็นผู้ริเริ่มในการจัดสรรเงิน Service charge ให้แก่พนักงานทุกระดับในสัดส่วนที่
เท่ากันหมด แทนที่เจ้าของจะเก็บเงินส่วนนี้ไว้ใชเ้องซ่ึงในระยะแรกความคิดนี้นับว่าแปลกมาก ท า
ให้พนักงานตระหนักว่า เขาไม่ใช่เพียงผู้ รับจ้างแรงงานเท่านั้น หากมีส่วนส าคัญในฐานะที่โอเรียน
เต็ลก็เป็นกิจการของเขาด้วย อนึ่งอายุงานโดยเฉล่ียของโรงแรมโอเรียนเต็ล ประมาณ 15 ปี โดยมี
อายุพนักงานประมาณ 35- 40 ปี และกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ คือผู้ที่อยู่มานาน กว่า 10-20 ปี และมี
จ านวนไม่น้อยที่อุทิศ เวลาและพละก าลังท้ังหมดของวัยท างานให้กับโอเรียนเต็ล 

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ได้อธิบายถึงแนวคิดในด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลว่าโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลเน้นการจ่าย
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่แข่งขันได้โดยโรงแรมจะส ารวจจากตลาดและเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
ทางการค้า และพิจารณาถึงความสามารถในการจ่ายของโรงแรมด้วย โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล  
มีความเชื่อว่าหากพนักงานมีความพึงพอใจในค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับพนักงานก็จะ
ปฏิบัติงานเต็มความสามารถรวมทั้งมีขวัญและก าลังใจในการที่จะปฏิบัติงานอยู่กับองค์การด้วย
ความจงรักภักดี ส่งผลให้องค์การเติบโตก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากมีความต่อเนื่องของ
คนท างาน ดังนั้นโรงแรมมีนโยบายเน้นความยุติธรรมในการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากการ
ท างานทัง้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานที่พนักงานท า   
 4. กระบวนการการสรรหาบุคลากร  

หากต้องด าเนินการสรรหาบุคลากรจากภายนอกโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล   
เน้นการสรรหาบุคลากรที่มีที่พักใกล้กับโรงแรม โดยการติดประกาศรับสมัครงานบริเวณโรงแรม 
หรือบอกผ่านทางบุคลากรภายในผ่านทางเว็บไซต์ของโรงแรมเพื่อให้ไปแนะน าหรือชักจูงญาติเข้า
มาสมัครงานกับโรงแรมหรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์อาจไปรวบรวมข้อมูลผู้สมัครงานจากส านักงาน
จัดหางานเพ่ือน ามาคัดเลือกต่อไปท้ังนี้หากต าแหน่งงานที่ว่างลงนั้นเป็นต าแหน่งงานที่ต้องการรับ
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นักศึกษาจบใหม่หรือต้องการผู้ที่มีความรู้ความช านาญเป็นพิเศษโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลก็จะ
พิจารณาใช้วิธีการสรรหาที่แตกต่างออกไปคือ  

4.1 การเข้าร่วมงานตลาดนัดแรงงานทั้งท่ีเป็นของรัฐและเอกชนร่วมกันจัดขึ้น 
4.2 การลงโฆษณาผ่านเว็บไซต์จัดหางาน  
4.3 ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์  
4.4 ให้โรงแรมจัดหางานเป็นผู้หาบุคลากรให้แล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและความ

เร่งด่วนจากการสัมภาษณ์สามารถสรุปกระบวนการในการด าเนินการสรรหาบุคลากรของโรงแรม
แมนดารินโอเรียนเต็ลได้ดังภาพที่ 12 

 
 
ภาพท่ี 12 การสรรหาบคุลากรของโรงแรม แมนดารินโอเรยีนเต็ล จ ากดั 
 

จากภาพท่ี 12 สามารถสรุปกระบวนการสรรหาของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล 
ได้ดังนี ้ 

1. เมื่อมีต าแหน่งงานว่างลงผู้จัดการในส่วนงานนั้นแจ้งให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ทราบโดยส่งใบขอก าลังคนที่ผ่านการอนุมัติจากผู้อ านวยการในสายงานที่สังกัดพร้อมทั้งแนบ
เอกสารค าบรรยายลักษณะงานและแผนภาพโครงสร้างที่ต าแหน่งนั้นสังกัด (Organization Chart) 
ส่งมาให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โดยหัวหน้างานจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคลากรที่
ต้องการรับเข้าท างานแก่นักทรัพยากรมนุษย์   

2. เมื่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์รับใบขอก าลังคนแล้วจึงด าเนินการสรรหาโดยท าการ
ประกาศรับสมัครงานในเว็บไซต์ภายในของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล เป็นระยะเวลา 15 วัน 
ภายใต้โครงการที่ เรียกว่า  “การเปิดโอกาสให้ก้าวหน้าแก่บุคลากรภายใน” (Internal Job 
Opportunity) หากครบก าหนดเวลาไม่มีผู้ใดแจ้งความประสงค์สมัครงานในต าแหน่งที่เปิดรับ
โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลก็จะด าเนินการสรรหาจากแหล่งภายนอก  
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 5. กระบวนการและขั้นตอนในการคัดเลือกบุคลากร  
ส าหรับกระบวนการในการคัดเลือกบุคลากร  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ให้

ความเห็นว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนื่องจากหากพิจารณา
รับบุคลากรเข้าท างานแล้ว หากมีความผิดพลาดในการคัดเลือกคน หรือเลือกคนผิด จะเป็นภาระ
ขององค์กรต้องพัฒนาให้ผู้นั้นท างานไดต้ามท่ีองค์กรคาดหวังซ่ึงท าให้เสียงบประมาณบางส่วนที่ไม่
จ าเป็น แต่โดยกระบวนการของการคัดเลือกโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลมีการด าเนินการตั้งแต่ 
สัมภาษณ์เบื้องต้นท าการทดสอบความรู้ความสามารถ สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ และตรวจ
สุขภาพก่อนเข้างาน  

จากผลการสัมภาษณ์ พบว่า โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลมีกระบวนการในการ
คัดเลือกบุคลากรเข้าท างานในลักษณะเป็นกระบวนการดังนี้  

5.1 เมื่อมีผู้สนใจเข้ามาสมัครงาน นักทรัพยากรมนุษย์จะให้กรอกใบสมัครพร้อม
ให้แผ่นพับเพื่อแนะน าโรงแรมเบื้องต้น แต่โดยส่วนมากผู้สมัครงานในต าแหน่งงานที่เป็นพนักงาน
รายเดือนมักจะใช้วิธีการสมัครผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมโดยนักทรัพยากรมนุษย์จะได้รับเฉพาะใบ
ประวัติ (Resume) ของผู้สมัครเท่านั้น  

5.2 นักทรัพยากรมนุษย์ต้องพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครทุกคนจากใบสมัคร
ก่อน หากผู้ใดมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมก็คัดชื่อออก  

5.3 ใบสมัครที่ผ่านการคัดเลือกจากนักทรัพยากรมนุษย์จะถูกส่งให้ผู้จัดการของ
หน่วยงานที่รับสมัครพิจารณาเพื่อติดต่อให้มารับการสัมภาษณ์  

5.4 ใบสมัครที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้จัดการของหน่วยงานของต าแหน่งงานที่
เปิดรับจะถูกส่งกลับมาให้นักทรัพยากรมนุษย์ ติดต่อเพื่อสัมภาษณ์เบื้องต้นและท าการนัดหมาย  

5.5 ด าเนินการให้ผู้สมัครท าการทดสอบตามแบบทดสอบที่ก าหนดไว้ตาม
ต าแหน่งงาน  

5.6 ผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์กับนักทรัพยากรมนุษย์ และผู้จัดการหรือหัวหน้า
งานโดยตรงของต าแหน่งงานที่เปิดรับ โดยเข้าสัมภาษณ์พร้อมกันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้สมัคร  

5.7 พิจารณาผลการสัมภาษณ์ประกอบกับผลการท าแบบทดสอบตามที่ก าหนด  
หากผ่านเกณฑ์และมีคุณสมบัติเหมาะสมผลการสัมภาษณ์จะถูกส่งต่อให้ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์เพื่อพิจารณาอัตราการว่าจ้าง   

5.8 นักทรัพยากรมนุษย์ติดต่อผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาให้ไปรับการตรวจ
สุขภาพและนัดหมายมาท าสัญญาจ้างงาน  
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ทั้งนี้เม่ือผู้สมัครผ่านการคัดเลือกเข้าท างานแล้วพนักงานจะต้องอยู่ในช่วงทดลอง
งานก่อน 4 เดือน โดยจะมีการประเมินผลเพื่อพิจารณาบรรจุเข้าท างานเมื่อท างานครบ  90 วัน จาก
กระบวนการใน การคัดเลือกที่เสนอสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังภาพที่ 13 ดังนี้ 

 

 
 
ภาพท่ี 13 กระบวนการการคดัเลือกบุคลากรของโรงแรม แมนดารินโอเรียลเต็ล จ ากัด 
  
 6. กระบวนการและขั้นตอนในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

“การประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลจัดท าขึ้นปีละ 1 
ครั้งในช่วงเดือนมิถุนายน ของทุกปี ส าหรับหลักที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้จัดการฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์ได้ให้ความเห็นวา่ท่ีโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลยึดหลักความเป็นธรรมคือใครท า
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ดี ท ามาก ก็ให้ผลตอบแทนไปตามนั้นคนท าไม่ดีกต็้องปรับปรุงการท างานและได้รางวัลน้อยกวา่คน
ที่ท าดี และส่ิงท่ีเป้าหมายคือจะท าอย่างไรให้คนที่ท าดีให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดเพื่อส่งเสริมให้คนมี
ก าลังใจในการปฏิบัติงานโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลจึงยึดหลักความเป็นธรรมเพราะถ้าการ
ประเมินไมเ่ป็นธรรมย่อมส่งผลต่อปัญหาอ่ืนๆตามมาอีกหลายประการนอกจากการใช้หลักความ
เป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล ใช้หลักในการวัดผลการ
ปฏิบัติงานในสองด้านด้วยกันคอืด้านผลงานโดยกล่าวคอืพิจารณาถึงปริมาณและคุณภาพของงานวา่
ได้เป็นไปตามท่ีได้ก าหนดไว้เป็นมาตรฐานหรือไม่และการประเมินด้านพฤติกรรม เช่นพฤติกรรม
การมาท างาน การเชื่อฟังค าส่ังผู้บังคับบัญชา เป็นต้นโดยองค์การเล็งเห็นว่าผลการปฏิบัติงานที่ดี
ย่อมมีส่วนมาจากพฤติกรรมที่ดี” (สัมภาษณ์ ญาณวรรณ มะลิทอง, Director of Human Resource, 
2555) 

จากบทสัมภาษณ์พบว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานโรงแรมแมนดารินโอเรียน
เต็ล โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มีการก าหนดปัจจัยและคะแนนเป็นเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละต าแหน่ง
งานโดยปัจจัยต่างๆที่ใช้จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงาน 
โรงแรมแมนดารินโอเรียoเต็ลจะให้ความส าคัญกับปัจจัยใหญ่ๆ 2 ด้าน คือด้านผลงานและด้าน
พฤติกรรม (ดูตัวอย่างแบบประเมินในภาคผนวก) ส าหรับรูปแบบการประเมินที่ใช้ องค์การใช้
รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณโดยการประเมินเชิงคุณภาพนั้น
องค์กรจะมีการก าหนดปจัจัยในการพิจารณาซ่ึงแตกต่างกันตามบทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบ 
ส าหรับการประเมินเชิงปริมาณองค์การได้มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน  (KPI) ในระดับฝ่ายตาม
ระบบมาตรฐานคุณภาพ (ISO) จากการศึกษาพบว่ากระบวนการการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลมีดังนี้ คือ  

6.1 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ก าหนดปัจจัยและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยก าหนดถึงวัตถุประสงค์ ระยะเวลา ผู้ประเมิน  

6.2 ฝ่ายบริหารก าหนดออกมาเป็นนโยบายของโรงแรม  
6.3 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จัดท าแบบประเมินผลโดยก าหนดปัจจัยและหลักเกณฑ์

ต่างโดยสอดคล้องวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เป็นนโยบายของโรงแรม  
6.4 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ส่ือสารให้ผู้ท่ีมีหน้าที่ประเมินรับทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ 

แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
6.5 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จัดส่งแบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานให้แต่ละ

หน่วยงานพร้อมค าแนะน า   
6.6 หัวหน้างานโดยตรงประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  
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6.7 หัวหน้ า งานจัด ส่งภาพรวมผลการปฏิบัติ งานของพนัก งาน เพื่ อใ ห้
ผู้บังคับบัญชาในล าดับสูงกว่าอนุมัติ  

6.8 หัวหน้างานจัดส่งภาพรวมผลการปฏิบัติงานให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  
6.9 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์สรุปภาพรวมผลการปฏิบัติงานและการปรับขึ้นเงินเดือน

เพื่อเสนอรองประธานฝ่ายบริหารและประธานฝ่ายปฏิบัติอนุมัติ  
6.10 หัวหน้างานโดยตรงแจ้งผลการปฏิบัติงานและการปรับขึ้นเงินเดือนประจ าปี

ให้พนักงานรับทราบพร้อมจัดส่งแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานคืนฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  
6.11 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับหัวหน้างานโดยตรงจัดท าแผนการพัฒนา

พนักงานที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานต่ ากว่ามาตรฐาน  
6.12 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับหัวหน้างานโดยตรงติดตามและให้ข้อมูล

ป้อนกลับการพัฒนา 
จากขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานข้างต้นสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดัง

ภาพท่ี 14 ดังนี้ 
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ภาพท่ี 14 กระบวนการของการประเมนิลการปฏิบัติงานของโรงแรม แมนดารนิโอเรียนเต็ล  
  
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



83 

 

 

 7. กระบวนการและขั้นตอนในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร   
“การวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน คือการวางแผนจัดท า Road 

Map ของการฝึกอบรมให้พนักงานทั้งองค์กร ตั้งแต่ระดับหัวหน้างานไปถึงระดับปฏิบัติการจะมี
หลักสูตรแตกต่างกันออกไป โดยที่นี่จะมีหลักสูตร MandatoryหรือCompos try คือเป็นทั้งหลักสูตร
บังคับและเลือกได้ แน่นนอนว่าพนักงานแต่ละระดับแต่ละฝ่ายย่อมมีความต้องการในเรื่องของการ
พัฒนาอบรมเหมือนกันแต่หัวหน้างานที่เป็นระดับ Middle Management นั้น ไม่จ าเป็นต้องได้รับ
การ Train เหมือนกับพนักงานระดับปฏิบัติการและพนักงานระดับปฏิบัติการก็ไม่จ าเป็นต้องสอน
ในเรื่องของ Leadership Skill เช่นกัน ฝ่ายฝึกอบรมมีหน้าที่วิเคราะห์ท าแผนฝึกอบรมตลอดทั้งปี ซ่ึง
การท าแผนฝึกอบรมจะออกมาได้นั้นไม่ใช่การนึกคิดขึ้นมาเองว่ามีอะไรหน้าสนใจ หรือว่าเท่าที่
เห็นว่ามีความน่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ จ าเป็นต้องมีปัจจัยหลายอย่างที่ฝ่ายฝึกอบรมน ามาพิจารณา
ใช้วิเคราะห์และจัดท าแผนการฝึกอบรม ตั้งแต่เริ่มต้นต้องรู้ว่า วิสัยทัศน์ , จุดมุ่งหมาย และ
จุดประสงค์ขององค์กรจะไปในทิศทางใด ซ่ึงในแต่ละปีอาจแตกต่างกัน เช่นในปี 2012 เรามีแผน
อะไรบ้าง จุดประสงค์อะไร ต้องการ active อะไร เราต้องเอาใส่ต่อจุดประสงค์ของโรงแรมมากๆ 
ต้องใส่ใจทุกอย่าง ธุรกิจในขณะนั้นเป็นอย่างไร เศรษฐกิจเป็นอย่างไร Guest Comment เป็น
อย่างไร” (สัมภาษณ์ กฤษณ์ชัย ปุตตธรรมกุล, 2554) 

จากผลการสัมภาษณ์พบว่ากระบวนการในการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพนั้น
เริ่มต้นที่การวิเคราะห์หาความต้องการในการฝึกอบรม (Training Need) เพื่อลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การฝึกอบรมที่ไม่จ าเป็น และยังช่วยให้เกิดการฝึกอบรมที่ตรงกับความต้องการของบุคลากร  
จากนั้นก็เขียนเป็นโครงการเพื่อเสนอผู้บริหาร  เพื่ออนุมัติงบประมาณในการจัดท าโครงการ จึง
ด าเนินการฝึกอบรมตามแผนที่ก าหนดไว้ และขั้นตอนที่ส าคัญคือการประเมินและติดตามผลการ
ฝึกอบรม เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้ปรับปรุงการจัดการฝึกอบรมต่อไป กระบวนการในการฝึกอบรม
บุคลากรของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลมีลักษณะการด าเนินการที่สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้
ดังภาพท่ี 15 ดังนี้ 
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ภาพท่ี 15 กระบวนการฝึกอบรมของโรงแรม แมนดารินโอเรียนเต็ล จ ากดั  
 

จากแผนภาพข้างต้นสามารถสรุปกระบวนการในการฝึกอบรมของโรงแรมแมนดา
รินโอเรียนเต็ล ได้ดังนี้  

7.1 การส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรม ทางโรงแรมใช้วิธีการส ารวจความ
จ าเป็นในการฝึกอบรมโดย การแจกแบบสอบถามให้หัวหน้างานแต่ละฝ่าย เพื่อส ารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงานและความต้องการในการจัดฝึกอบรมที่ต้องการให้ฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์ด าเนินการให้ นอกจากนี้ยังส ารวจความจ าเป็นโดยนักทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้พิจารณาถึงความ
เหมาะสม และความเคล่ือนไหวในการจัดฝึกอบรมภายนอกว่ามีหลักสูตรใดที่เหมาะสม ในการ
น ามาฝึกอบรมภายในโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลจากนั้นจึงน าข้อมูลทั้งหมดทีได้มาใช้ในการ
ด าเนินการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรต่อไป  

7.2 การเขียนโครงการการฝึกอบรมเป็นการเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกอบรม
ทั้งหมดที่จะจัดขึ้น โดยให้รายละเอียดที่ครอบคลุมทั้งที่มาและความส าคัญ วัตถุประสงค์ ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ ขั้นตอนการด าเนินงาน จ านวนและระดับบุคลากรที่เข้าร่วมฝึกอบรม สถานที่ที่จะจัด
ฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมและงบประมาณที่ใช้ในการฝึกอบรม ทั้งนี้ส าหรับหลักสูตรที่จะจัด
อบรมในปี พ.ศ. 2555 มีกว่า 200 หลักสูตร   
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7.3 น าเสนอโครงการการจัดการฝึกอบรมต่อผู้บริหารเพื่อขออนุมัติการด าเนินการ
หากโครงการใด ผู้บริหารพิจารณาแล้วไม่เหมาะสมก็จะไม่ด าเนินการ 

7.4 ด าเนินการฝึกอบรม กล่าวคือหากโครงการใดได้รับการอนุมัติจะด าเนินการ
อบรมให้แก่บุคลากร  

7.5 การประเมินและการติดตามผลการฝึกอบรม กล่าวคือหลังการฝึกอบรมจะมี
การประเมินผลการฝึกอบรมด้วยการแจกแบบประเมินให้บุคลากรที่เขา้รับการอบรม นอกจากนี้ยังมี
การติดตามผลโดยใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมการท างานของบุคลากร เมื่อพนักงานกลับไปท างาน
ปรกติ โดยการฝึกอบรมของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลสามารถจัดประเภทได้เป็น 5 ประเภทคือ  

1. การฝึกอบรมภายในโรงแรม เป็นการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆให้
พนักงานโดยใช้สถานที่ท้ังภายในและภายนอกโรงแรมหลักสูตรลักษณะนี้มักเป็นหลักสูตรประจ าปี
ของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลโดยมีก าหนดการจัดที่แน่นอนอยู่แล้ว หลักสูตรที่จัดอบรมมี
หลายด้านดังนี้ทักษะในด้านบริหารจัดการ ทักษะในด้านการท างานร่วมกับคน ทักษะทางด้าน
เทคนิคการปฏิบัติการ ทักษะในด้านทั่วๆไป 

2. การฝึกอบรมกรณีพิเศษ เป็นการจัดฝึกอบรมภายในตามความต้องการของ
หน่วยงาน/โรงแรมหรือตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพที่ดีขึ้น หรือ แก้ปัญหา
เฉพาะหน้ากรณีเร่งด่วน โดยแต่ละหน่วยงานร้องขอผ่านตามขั้นตอนและจะต้องได้รับการอนุมัติ
จากผู้บริหารระดับสูงแล้วแผนก HRD ด าเนินการให้โดยจัดเป็น In-house Training ต่อไป  

3. การฝึกอบรมภายนอกโรงแรม (Out side Training / Public Training) โดย
โรงแรมจะส่งพนักงานไปฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่สถาบันต่างๆ ภายนอกจัดขึ้นทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศซ่ึงน าความรู้มาพัฒนางานที่ท าและองค์การต่อไป 

4. การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (Orientation Program) มีความส าคัญมาก
พนักงานทุกคนต้องเข้าอบรม 100 % ในการเข้าเป็นพนักงานของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลโดย
หลักสูตรนี้โรงแรมชี้แจงถึงประวัติความเป็นมาของโรงแรม  กฎระเบียบต่างๆของโรงแรม 
สวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆที่พนักงานจะได้รบัการตระหนักถึงความปลอดภัย ความรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับสินค้าและบริการของโรงแรมและข้อมูลอ่ืนๆที่ส าคัญขององค์กร  

5. การฝึกอบรมแบบไม่ได้รับค่าจ้าง (Internship Program) จะเป็นความ
ร่วมมือของโรงแรมกับสถาบันการศึกษาโดยให้โอกาสนักศึกษาท่ีก าลังจะจบหรือเรียนหรือเรียนอยู่
ปีสุดท้ายของหลักสูตร  
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 8. กระบวนการและขั้นตอนในการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ  
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์กล่าวถึงประเด็นการบริหารค่าตอบแทนว่าเป็นระบบ

ใหญ่อีกหนึ่งระบบท่ีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ต้องค านึงถึงการบริหารผลการปฏิบัติงานโรงแรมแมนดา
รินโอเรียนเต็ลด าเนินการอย่างจริงจังในเรื่องดังกล่าว 

“โอเรียนเต็ล เชื่อว่าถ้าพนักงานท างานแล้วมีความสุข เขาก็จะท าให้ลูกค้ามี
ความสุขด้วย มันเป็นจุดที่เชื่อมโยงกัน เห็นได้ชัดเจน เราอยากให้พนักงานของเรามาท างานใน
สภาพแวดล้อมท่ีดี สะดวกสบายได้รับการบริการที่ดี เพราะพนักงานก็คือลูกค้าของ HR และเป็น
ลูกค้าของผู้บริหาร เพราะฉะนั้น เราต้องดูแลเค้าให้ดี” (สัมภาษณ์ ญาณวรรณ มะลิทอง, 2554) 

จากการสัมภาษณ์ท าให้ทราบว่าโรงแรมแมนดารนิโอเรียนเต็ล ได้ด าเนินการจดัท า
ระบบการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดกิาร โดยขั้นตอนหลักๆ ที่โรงแรมแมนดารนิโอเรียลเต็ลได้
ด าเนินการคือ  

8.1 การออกแบบและการวิเคราะห์งาน  โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับ
หัวหน้างานในการจัดท าค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) เพื่ออธิบายรายละเอียดของงาน 
ความรับผิดชอบในหน้าที่ในส่วนนี้โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลจัดท าทุกต าแหน่งงาน  

8.2 การประเมินค่างาน (Job Evaluation) ขั้นตอนการประเมินค่างานนี้นับว่า
ส าคัญมากและต้องใช้ความช านาญในการด าเนินการโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล ด าเนินการ
ประเมินค่างานแต่ละต าแหน่งงานและจัดกลุ่มงานโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล ได้มีการประเมิน
ค่างานและจัดกลุ่มงานโดยนักทรัพยากรมนุษย์อาจกล่าวได้ว่าเป็นการจัด เป็นแผนกต่างๆอย่าง
ละเอียด ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าการหาค่างานเพื่อจัดกลุ่มงานและ
กลุ่มเงินเดือนนั้นเพื่อท าให้เกิดความเป็นธรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร  

8.3 การเข้าร่วมส ารวจค่าจ้างค่าตอบแทนกับสถาบันที่จัดท าการส ารวจ
Compensation Survey) โดยในปี 2554 ที่ผ่านมาโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล   เข้าร่วมส ารวจ
ค่าจ้างกับ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)  

8.4 ด าเนินการออกแบบโครงสร้างค่าตอบแทน  (Compensation Structure 
design) โดยโรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ล   น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมาประกอบกับข้อมูลการ
ประเมินค่างาน จากนั้นด าเนินการจัดท าโครงสร้างค่าตอบแทนโดยก าหนดเป็นช่วงเงินเดือนตาม
ต าแหน่งงาน 
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ตอนที่ 2 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบริการของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล 
 การศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลใช้วิธีการศึกษาและ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและหัวหน้างานอบรมและ
พัฒนาบุคลากรของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลซ่ึงสามารถเสนอผลการศึกษาที่ได้ตามล าดับ
ค าถามในการศึกษาดังนี้  
 1. หลักการและแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่เกี่ยวกับงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ท าให้ทราบ
ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) ของโรงแรมแมนดา
รินโอเรียนเต็ลว่าหมายความว่า  

“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึงการที่องค์การค้นหาความสามารถ ศักยภาพ
ของบุคลากร และส่งเสริมหรือสนับสนุนให้บุคลากรตระหนักหรือรู้ถึงขีดความสามารถของตนเอง 
รู้จุดอ่อน จุดแข็ง รวมถึงการที่องค์การพยายามกระตุ้นหรือสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเองให้สูงที่สุด โดยมีเป้าหมายให้ใช้ความสามารถนั้นเพื่อใช้ในการพัฒนา
ตนเองและองค์กร” (สัมภาษณ์ ญาณวรรณ มะลิทอง, Director of Human Resource, 2554) 

“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการที่จะท าให้คนมีขีด
ความสามารถที่จะไปท าหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบได้ดี แล้วสะท้อนไปยังเป้าหมายหรือวิธีการใน
การท างานหรือเป้าหมายของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล ซ่ึงโดยสามารถสรุปได้ว่า  การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึงการพัฒนาขีดความสามารถของคนให้สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ” (สัมภาษณ์ กฤษณ์ชัย ปุตตธรรมกุล, 2554)   

“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึงการด าเนินการหรือกระบวนการต่างๆที่จะ
พัฒนาบุคลากรเพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพ มีทักษะ มีความเชี่ยวชาญในงาน มีทัศนคติที่ดีต่อการ
ท างาน มีความเข้าใจและความรู้  เพื่อสามารถยกระดับองค์กรให้แข่งขันกับองค์กรอ่ืน ได้” 
(สัมภาษณ์ ญาณวรรณ มะลิทอง, Director of Human Resource, 2554) 

โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล มีหลักการแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ดังนี้ 

1.1 ขอบเขตงานเริ่มต้นที่ท าการส ารวจความต้องการของบุคลากรในแต่ละสาย 
และวิเคราะห์ความจ าเป็นในแต่ละต าแหน่งงานว่าควรพัฒนาไปทางด้านใด หลังจากนั้นจะท าการ
วางแผนและจัดท าแผนพัฒนาตั้งแต่ระดับที่เรียกว่า แผนแม่บทขององค์กร ว่าองค์กรมีทิศทางไป
ทางไหน งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็จะต้องท าให้ทุกคนในองค์กรมองเห็นภาพเดียวกัน เห็นพ้อง
กัน 
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1.2 ขีดความสามารถของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ดังนั้นงานพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์จะต้องท าให้แต่ละบุคคลสามารถรู้ว่าตนเองมีขีดความสามารถระดับใด มีจุดแข็ง จุดอ่อน
อย่างไร ท้ายที่สุดจะต้องไปด าเนินการในเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนาไม่ว่าจะด าเนินการภายใน
องค์การเองหรือจ้างหน่วยงานอ่ืนหรือส่งไปพัฒนาภายนอก 

1.3 การประเมินผล (Feedback) เป็นการประเมินว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่
จัดไป ได้ผลตามท่ีพึงประสงค์ที่ตั้งไว้ไมแ่ละคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายทีจ่ัดการการฝึกอบรม 

“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนส าคัญคือกลุ่มหลักสูตรสมรรถนะทั่วไป (Core General/Core Competency Course) 
เป็นหลักสูตรที่ก าหนดเนื้อหาด้านทั่วไปขององค์การ โดยก าหนดจากสมรรถนะหลักขององค์การ 
ปัญหาท่ัวไปจากการปฏิบัติงานและประเด็นทั่วไปในการปฏิบัติงานการ กลุ่มหลักสูตรการบริหาร 
(Managerial Course) เป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาด้านการบริหารและกลุ่มหลักสูตรบริการหรือ
หลักสูตรเฉพาะแผนก (Functional or Professional Competency) เป็นหลักสูตรที่ก าหนดเนื้อหาการ
พัฒนาจากบริการ สรุปคือแรกพัฒนาคนในเรื่องทั่วไปและเรื่องบริหาร ส่วนแนวคิดที่ 2 จะพัฒนา
คนในเรื่องบริการเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ให้การบริการที่เป็นเลิศ” (สัมภาษณ์ กฤษณ์ชัย ปุตตธรรมกุล, 
2554)  

โดยสรุปโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล มีหลักการแนวคิดและขอบเขต
ครอบคลุมสาระส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือองค์กรจะส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการ
เรียนรู้ มีความเป็นอยู่ที่ดีและเพื่อเป็นองค์การที่มีการบริการที่เป็นเลิศซ่ึงแนวคิดในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์สามารถแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1.  การพัฒนาทางด้านทั่วไป เป็นการจัดให้ความรู้ทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับ
องค์การ และพฤติกรรมการบริการ (Excellence Service Behavior) 

2.  การพัฒนาทางด้านสายบริการ เป็นการจัดให้ความรู้ทางด้านบริการ และ
พัฒนาทกัษะในการปฏิบัติงาน  

ทั้งนี้งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครอบคลุมสาระส าคัญคือเริ่มตั้งแต่การ
วิเคราะห์นโยบายที่ได้รับมอบหมายมาว่าจะด าเนินการพัฒนาบุคลากรอย่างไรเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร ขณะเดียวกันก็ท าการส ารวจความต้องการในการพัฒนาทั่วทั้งองค์การ โดยใช้
แบบส ารวจและพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน จากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์นโยบายและ
การส ารวจความต้องการในการพัฒนามาจัดท าแผนพัฒนา และด าเนินการตามแผนสุดท้ายจึงท าการ
ประเมินผล  
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 2. การให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
“งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นงานที่ต่อเนื่องกันเป็นวงจร และเป็นงานที่ไม่มีวัน

ส้ินสุด ตราบใดที่ยังมีคนก็จะต้องมีการพัฒนา ใครที่หยุดพัฒนาก็จะถอยหลังองค์กรไม่เคยละเลย
เรื่องของการท างานด้านการพัฒนาคน เพราะผู้บริหารได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก มีการก าหนด
นโยบาย มีการก าหนดงบประมาณ ในการพัฒนาคนของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลเป็นแผน
แม่บท” (สัมภาษณ์ ญาณวรรณ มะลิทอง, Director of Human Resource, 2554) 

โดยสรุปองค์กรให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้ 
2.1 องค์กรมีหน่วยงานส าหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เรียกว่างานอบรมและ

พัฒนาบุคลากรซ่ึงแยกออกมาจากฝ่ายทรัพยากรมนุษย์โดยมีบุคคลที่ท างานอบรมและพัฒนาซ่ึงจะ
รับผิดชอบจัดอบรมและพัฒนากลุ่มความรู้ทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับองค์การกลุ่มหลักสูตรสมรรถนะ
ทั่วไป (Core General/Core Competency Course) กลุ่มหลักสูตรการบริหาร (Managerial Course) 
ส่วนในแต่ละหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานทางด้านบริการจะต้องรับผิดชอบในการจัดอบรมและ
พัฒนาในกลุ่มหลักสูตรบริการ (Functional or Professional Competency) 

2.2 องค์กรมีนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือการสนับสนุนและส่งเสริม
ให้บุคลากรพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจหลักของโรงแรม มีการประเมิน
ความต้องการ และก าหนดเนื้อหาในการพัฒนา มีแผนพัฒนาบุคลากร มีการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าปฏิบัติงาน เพิ่มพูนความรู้ระหว่างการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการประเมินแผนพัฒนาบุคคลากร
เป็นระยะ องค์กรได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้องค์กรมีนโยบายในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร 
โดยในปัจจุบัน แผนกพัฒนาบุคลากรได้รับนโยบายที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาในเรื่องพฤติกรรมการ
บริการ (Excellence Service Behavior) ตั้งแต่กาย วาจา ใจ เช่น บุคลิกภาพ กิริยาท่าทาง การพูดกับ
ผู้รับบริการ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าความคิดเชิงบวก ความคิดสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมของ
บุคลากร การท างานเป็นทีม เป็นต้น  

2.3 องค์กรมีการจัดท างบประมาณส าหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างชัดเจน 
2.4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรจะแบ่งกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริการ ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลมีความส าคัญโดยตรงต่อ
องค์กร เพราะเป็นผู้ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก และกลุ่มสนับสนุนคือกลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มหลัก เช่น กลุ่ม
บริหารจัดการอ่ืนๆ 
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 3. เป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร 
“เนื่องจากองค์กรมีบุคลากรที่หลากหลาย และมีความพิเศษตรงท่ีเป็นบุคลากรซ่ึงมี

มาตรฐานทางบริการของตนเองอยู่  ท าให้เกิดความแตกต่าง ดังนั้นงานอบรมและพัฒนาบุคลากร
ควรที่จะมีบทบาทการเป็นหุ้นส่วน (Partner) ใช้กลยุทธ์ที่จะเข้าไปประสานกับองค์กรหรือกลุ่ม
ตัวแทนของหน่วยงานบริการทั้งหลาย เพื่อให้มีเป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนาบุคลากรในแต่ละ
บริการเพื่อให้บรรลุในความเป็นเลิศทางบริการของตนเอง เรียกว่าให้มีความเชี่ยวชาญ (Expertise) 
ในแต่ละแผนกบริการ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ต้องท าหน้าที่จัดเตรียมความพร้อมในการพัฒนา
บุคลากรตามอายุงานของบุคลากรทุกกลุ่มบริการ เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมท่ีจะเติบโตไปพร้อม
กับองค์กร เช่น การพัฒนาภาวะผู้น าในฐานะที่เป็นหัวหน้างานที่จะต้องควบคุมดูแลบุคลากรใน
หน่วยงาน ความสามารถในทางการบริหาร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร ความสามารถในการสร้าง
สัมพันธภาพท่ีดี ส่วนการพัฒนาบริการงานอบรมและพัฒนาบุคลากรมีหน้าที่สนับสนุนทุกฝ่าย’’
(สัมภาษณ์ กฤษณ์ชัย ปุตตธรรมกุล, 2554) 

จากบทสัมภาษณ์สรุปได้คือเป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรก็
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยจะเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการท างาน การพัฒนา
ภาวะผู้น า ความสามารถในทางการบริหารและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซ่ึงบุคลากรทุกคนต้อง
ได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางบริการในแต่ละแผนกบริการ ต าแหน่งงาน อายุงาน 
เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมท่ีจะเติบโตต าแหน่งงานไปพร้อมกับองค์กรพัฒนาตามเป้าหมาย 

ทั้งนี้ องค์กรพยายามด าเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม 
ซ่ึงจะเห็นได้จากการก าหนดให้บุคลากรทุกคนในสายบริการต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
ตลอดปี และตั้งก าหนดให้บุคลากรทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมโดยเป็น
ส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนการด าเนินการจัดฝึกอบรมและพัฒนาจะแบ่ง
ตามล าดับตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และระดับปฏิบัติการทั่วไป และทางองค์กร
ยังจัดให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่องกับทั้งกลุ่มสายบริการและกลุ่มสายทั่วไป โดย
หลังจากอบรมและพัฒนาทางองค์การจะให้หัวหน้าติดตามประเมินผล แล้วส่งข้อมูลกลับมายัง
แผนกพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการอบรมและพัฒนา
ในครั้งต่อไป ทั้งนี้ องค์กรด าเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม  
 4. วิธีการและการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโรงแรม  

4.1 วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
องค์กรมีรูปแบบหรือวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่หลากหลาย โดยสามารถ

แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
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4.1.1 การฝึกอบรม ประกอบด้วย 
1. การปฐมนิเทศ เป็นการแนะน าให้บุคลากรใหม่ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับ

องค์การทั้งในเรื่องประวัติ กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงวิธีการปฏิบัติตนในองค์การ 
2. การบรรยาย เป็นการให้ความรู้ ข้อมูลในห้องเรียน 
3. การประชุม เป็นการประชุมอย่างเป็นทางการโดยจะมีการ

ปรึกษาหารือและแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา รวมถึงเพื่อเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์ร่วมกัน 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ มักเป็นการยกปัญหาที่มีอยู่มาให้ศึกษา
หรือทดลองปฏิบัติและอาจใช้เป็นแนวปฏิบัติหลังการประชุม  

2. การศึกษาดูงาน เป็นการรับฟังการบรรยายสรุปถึงลักษณะการจัด
ระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานจริงขององค์กรงานบริการอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อกับธุรกิจการบริการ
โรงแรม 

3. การฝึกอบรมโดยการลงมือปฏิบัติงาน  เป็นการให้บุคคลลงมือ
ปฏิบัติงานจริงในสถานที่ท างานจริง เพื่อพัฒนาทักษะที่ใช้ในการท างานจริงภายในระยะเวลาอันส้ัน 
ซ่ึงเป็นการชี้แนะ ส่ังสอน ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่าง ๆ อย่างละเอียดแบบตัวต่อตัว   

4. การระดมสมอง เป็นการกระตุ้นให้บุคคลได้แสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นทีไ่ด้ก าหนดขึ้น ซ่ึงจะได้ความคิดที่หลากหลาย จากนั้นรวบรวมความคิดและเลือกความคิด
ที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น    

5. การสัมมนา เป็นเทคนิคที่ใช้เพื่อการส ารวจปัญหา แก้ไขปัญหา 
สรุปผลงานหรือเพื่อก าหนดแนวทางการปฏิบัติ โดยจะเน้นการอภิปราย การวิเคราะห์และการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และอิสระ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

4.1.2 การศึกษา ได้แก่ การส่งศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นเป็นการส่งไปศึกษาใน
หลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบ
การศึกษา เช่น ส่งไปอบรม Mini MBA การส่งไปศึกษาต่อ (Up-Grading) เป็นการส่งบุคคลไป
ศึกษาในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถเป็น
รายบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับต าแหน่งงานที่จะได้รับ หรือการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ 

4.1.3 การพัฒนา ประกอบด้วย การเป็นพี่เล้ียง (Mentoring) เป็นเทคนิคที่ท า
ให้บุคคลได้เรียนรู้จากผู้ฝึกสอนอย่างตัวต่อตัว โดยผู้ฝึกสอนจะให้ความช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษา
ในการท างาน ซ่ึงจะมีแบบฟอร์ม (Check List) ให้ผู้ฝึกสอนใช้ตรวจดูว่าต้องสอนในหัวข้อใดบ้าง
ส าหรับแต่ละช่วงเวลาให้แก่ผู้ถูกสอนงาน เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง การสอนงาน 
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(Coaching) เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับงานโดยมีผู้บังคับบัญชา หรือผู้เชี่ยวชาญเป็นพี่เล้ียงสอนงานให้
อย่างมีขั้นตอน แล้วให้ผู้รับการสอนงานลงมือท า โดยมีการติดตามประเมินผล ซ่ึงเป็นการพัฒนา
ทักษะในการท างาน การคิด การปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา และสร้างความมั่นใจในการท างานให้แก่
ผู้รับการสอนงาน 

4.1.4 การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เป็นการโยกย้ายบุคลากรจากงานหนึง่
ไปยังอีกงานหนึ่งอย่างมีระบบ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในงานให้มีมากขึ้น และสามารถท างานได้
หลากหลายอย่างไรก็ตาม การสอนงาน (Coaching) และการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เป็น
รูปแบบการพัฒนาที่ผู้บริหารต้องการให้มีในองค์การเพิ่มมากขึ้น  

4.2 การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
“หน้าที่ของแผนกทรัพยากรบุคคลที่นอกเหนือจากการดูแลพนักงาน  การ

พิจารณาบุคคลเข้า-ออกจากการท างาน การประเมินผลการท าperformance ถือเป็นส่ิงท้าทายซ่ึงเป็น
การประเมินผลประจ าปีของการ ฝึกอบรมต้องน าผลมาวิเคราะห์ เช่น คะแนนของหัวข้อการส่ือสาร
กับรหัสหน้างานอยู่ในเกณฑ์ต่ า ฝ่ายฝึกอบรมมีหน้าที่คิดและวางแผนว่าจะจัดให้มีการฝึกอบรม
อะไรที่จะพัฒนาจุดอ่อนแอ ตรงนี้อย่างไรได้บ้าง โดยดูจากหลายปัจจัย 

1. Objective 
2. Guest Comment/ Service/ Language 
3. Sinnovate/ LRA Score 
4. การท า Questionnaire 
5. การพูดคุยกับหัวหน้างาน 
6. ฝ่ายฝึกอบรมต้องดูปัจจัยภายนอกประกอบด้วย อาทิ เศรษฐกิจ สภาพ

ส่ิงแวดล้อมหรือภัยธรรมชาติ” (สัมภาษณ์ ญาณวรรณ มะลิทอง, 2554) 
การประเมินผลและติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ

องค์การงานอบรมและพัฒนาบุคลากรจะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดฝึกอบรมและประเมินผล
ความส าเร็จของการอบรมแต่ละโครงการ ส่วนงานวิเคราะห์ระบบและประเมินจะเป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่ประเมินผลการพัฒนา โดยจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทั่วทั้งองค์กรใน
ลักษณะของตัวชี้วัดและขีดความสามารถ ส่วนผลการประเมินจะส่งให้งานอบรมและพัฒนา
บุคลากรน าไปวิเคราะห์และจัดท าแผนฝึกอบรมและพัฒนาต่อไป  

การประเมินผลความส าเร็จของโครงการก็จะมีแบบประเมินเมื่อ เสร็จส้ิน
โครงการ โดยทั่วไปองค์กรมีหลักการว่าหากเป็นโครงการใหม่อาจจะมีการประเมินผลก่อนที่จะ
ด าเนินการ (Pre-test) ว่าผู้เข้ารับอบรมมีความรู้ ทักษะ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นอย่างไร จากนั้น
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จะมีการประเมินผลหลังการฝึกอบรม (Post-test) ซ่ึงจะเป็นแบบสอบถามหรือบางครั้งจะมีการ
สัมภาษณ์หัวหน้าของผู้เข้ารับการอบรมว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีการเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
หรือไม่ ถ้าหากว่าหัวหน้าพิจารณาแล้วไม่ดีขึ้นก็อาจต้องส่งบุคคลนั้นมาเข้ารับการพัฒนาใหม่ 
(Retraining) แบบสอบถามที่ใช้ประเมินผลหลังการฝึกอบรม จะประเมินเกี่ยวกับกระบวนการ
ฝึกอบรม เช่น ประเมินวิทยากร สถานที่ เวลา เป็นต้น ซ่ึงเป็นการวัดในระดับปฏิกิริยา ส่วนการวัด
ระดับการเรียนรู้ จะมีการวัด ทักษะ ทัศนคติที่เปล่ียนไปในทางที่ดีขึ้น โดยมีการสอบประจ าปีแยก
เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทักษะงาน คุณภาพ กฎระเบียบ รวมถึงมีการวัดพฤติกรรมการ
ท างานที่เปล่ียนแปลงไป โดยจะอาศัยการประเมินผลการปฏิบัติงาน  หลังจากได้รับผลการประเมิน
จากแบบสอบถามและผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหัวข้อและรูปแบบ
การพัฒนาบุคลากร ทางด้านแผนกพัฒนาบุคลากรจะน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อน าไป
ปรับปรุงนโยบายต่อไป เช่น บุคคลกลุ่มหนึ่งมีคะแนนผลการปฏิบัติงานต่ ากว่าเกณฑ์ ดังนั้น ควรจะ
ปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมมากขึ้น เพื่อให้หลังจากที่บุคคลได้รับพัฒนาแล้ว บุคคล
สามารถท างานได้ดีขึ้น   

นอกจากนั้น แผนกทรัพยากรมนุษย์จะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ประเมินผลการ
พัฒนา โดยจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทั่วทั้งองค์กรในลักษณะการประเมิน 360 
องศา และประเมินจากค าร้องของผู้มารับบริการ รวมถึงประเมินจากความพึงพอใจของบุคลากรเอง 
หลังจากงานอบรมและพัฒนาบุคลากรได้รับผลการประเมินจากแบบสอบถามและผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหัวข้อและรูปแบบการพัฒนาบุคลากร ทาง
งานอบรมและพัฒนาบุคลากรจะน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อน าไปปรับปรุงนโยบายต่อไป 
โดย ใช้มุมมองแนวคิด เช่น บุคคลกลุ่มหนึ่งประเมินแล้วพบว่าคุณภาพงานไม่ดีจึงคิดว่าน่าจะเกิด
จากทักษะ ดังนั้น ต้องพัฒนาทักษะของบุคคลและน ามาปรับนโยบายในการพัฒนาต่อไป 
 
ตอนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบริการโรงแรม 
 1. ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตลอดจนปัญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีอะไรบ้าง 

1.1 ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ มีดังนี้ 

1.1.1 การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง 
1.1.2 การส ารวจความต้องการการพัฒนาถ้ามีผลส ารวจที่เชื่อถือได้จะสะท้อน

ให้เห็นถึงความต้องการที่แท้จริง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



94 

 

 

1.1.3 งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาสอดคล้องลองกับความตอ้งต่อการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ 

1.1.4 ความก้าวหน้าหรือโอกาสหลังจากที่บุคลากรได้รับการพัฒนาแล้ว เช่น 
การปรับปรุงต าแหน่งงาน ค่าตอบแทน ส่ิงเหล่านี้จะท าให้บุคลากรมีแรงจูงใจที่จะพัฒนามากขึ้น 
หากใส่ปัจจัยน าเข้า (Input) ที่ดีในเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนา แต่ยังไม่ได้มีการเปล่ียนแปลง
กระบวนการท างาน หน้าที่ความรับผิดชอบยังเหมือนเดิม บุคลากรก็จะไม่มีแรงจูงใจที่จะปรับตัวให้
ดีขึ้นได้ การพัฒนานั้นก็จะไม่ยั่งยืน อาจจะกระตุ้นและให้ผลได้ในระยะส้ันเท่านั้น 

1.1.5 บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนามีทัศนคติต่อการฝึกอบรมและ
พัฒนาในเชิงบวกหรือเชิงลบ ถ้ามีทัศนคติว่าเป็นผู้ท่ีมีความต้องการที่จะกา้วหน้าหรือคดิว่าตัวเองไม่
ควรหยุดนิ่ง ท าให้การจัดการ การประสานในการฝึกอบรมและพัฒนาท าได้ง่าย แต่หากเป็นผู้ที่ไม่
กระตือรือร้นหรือไม่มีแรงจูงใจใด ๆ ท่ีจะพัฒนาตนเองแล้ว แม้ว่าจะจัดท าแผนหรือใส่ปัจจัยน าเข้า 
(Input) ที่ดี ก็ไม่ได้ผลลัพธ์ (Output) ตามวัตถุประสงค์ นอกจากนั้น บุคลากรต้องขยันขวนขวาย
กระตือรือร้นที่จะพัฒนาและใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง มิใช่รอแต่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่
องค์การจัดให้เท่านั้น ซ่ึงในปัจจุบันบุคลากรส่วนใหญ่มักจะพึ่งองคก์รในการที่จะพัฒนาตนเอง โดย
อาศัยการฝึกอบรมอย่างเดียว ทั้งที่องค์กรได้จัดให้มีช่องทางการพัฒนาที่หลากหลายทั้ง การ
สนับสนุนการศึกษาในระดับสูงขึ้นการศึกษาดูงานในสายงานบริการที่เกี่ยวข้องการจัดอบรมจาก
หน่วยงานภายในและนอกองค์กร ถ้าหากบุคลากรหมั่นใฝ่หาความรู้ จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง
และองค์กร กล่าวคือบุคลากรสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็วทันกับการเปล่ียนแปลงของของ
ธุรกิจบริการ เมื่อองค์กรมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถส่งผลให้กับองค์กรเจริญขึ้น 

1.1.6 ภาระหน้าที่ของผู้จัดฝึกอบรมและพัฒนา จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
งานในหน้าที่ความรับผิดชอบวิเคราะห์จัดการฝึกอบรมให้สอดรับกับความต้องการการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ขององค์กรและด าเนินการวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน คือการ
วางแผนจัดท า แผนของการฝึกอบรมให้พนักงานทั้งองค์กรตั้งแต่ระดับหัวหน้างานไปถึงระดับ
ปฏิบัติการ ซ่ึงแต่ละระดับแต่ละฝ่ายย่อมมีความต้องการในเรื่องของการพัฒนาอบรมไม่เหมือนกัน
โดยท าแผนฝึกอบรมตลอดทั้งปี ต้องมีปัจจัยหลายอย่างที่ฝ่ายฝึกอบรมน ามาพิจารณาใช้วิเคราะห์
และจัดท าแผนการฝึกอบรม ต้องรู้ว่า วิสัยทัศน์  จุดมุ่งหมาย และจุดประสงค์ขององค์กรจะไปใน
ทิศทางใด ซ่ึงในแต่ละปีอาจแตกต่างกัน  

1.1.7 การกระจายความรับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แต่ละ
หน่วยงาน เนื่องจากหน่วยงานกลางท่ีท าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วทั้งองค์กร อาจไม่สามารถ
พัฒนาบุคลากรได้ทันกับความต้องการและไม่ครอบคลุมความต้องการที่แท้จริงของแต่ละ
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หน่วยงาน ดังนั้นควรให้แต่ละหน่วยงานด าเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในส่วนสายบริการเอง 
ส่วนหน่วยงานกลางซ่ึงก็คือแผนกพัฒนาบุคลากรจะช่วยประสานและรวบรวมข้อมูลการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ทั้งหมด รวมท้ังพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในส่วนที่เป็นความรู้ทั่วไป ข้อมูลที่เกี่ยวกับ
องค์การและพฤติกรรมการบริการ (Excellence Service Behavior) 

ทั้งนี้บุคลากรผู้เข้ารับการอบรมเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

1.2 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ทางองค์กรพบก็คือ 

1.2.1 องค์กรต้องประสานกับองค์กรภายนอก ส่งเสริมและสนับสนุนส าหรับ
การฝึกอบรมในองค์ความรู้ที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น การจัดอบรมทักษะการดับเพลิง 
การช่วยเหลือผูป้ระสพภัย การปฐมพยาบาล เป็นต้น ซ่ึงต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการเพื่อความ
เข้าใจให้ถูกต้อง  

1.2.2 ความพร้อมของผู้เข้าอบรม เนื่องจากองค์กรเป็นธุรกิจบริการเงื่อนไข
ของการท างานเป็นช่วงเวลาที่แตกต่างกันในแต่ละแผนกท าให้แผนกพัฒนาบุคลากรไม่สามารถ
จัดการอบรมโดยพร้อมกัน มีแนวทางการแก้ไขคือ การกระจายความรับผิดชอบในการอบรมให้แต่
ละแผนก โดยหัวหน้าแผนกจะต้องวางแผนการอบรมในแต่ละแผนกเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการ
ท างาน 

1.2.3 ถ้าบุคลากรมีอัตราการเข้า-ออกสูง เมื่อแผนกทรัพยากรมนุษย์ได้จัดให้
บุคคลได้รับการพัฒนาแล้ว แต่บุคคลนั้นไม่อยู่กับองค์กรขณะที่เมื่อรับบุคคลใหม่เข้ามาองค์กรก็
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ส่ิงเหล่านี้ท าให้องค์กรได้รับผลกระทบ แผนกทรัพยากรมนุษย์จัด
แนวทางการแก้ไขคือ การจัดท าแผนกลยุทธ์ในการรักษาคนโดยกระบวนการและขั้นตอนในการ
บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

1.2.4 กฎระเบียบของโรงแรม ท าให้แผนกต่างๆซ่ึงมีความแตกต่างของงาน
ต้องเข้าอบรมให้ครบตามกฎการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานท าให้เกิดความกดดันในการ
ท างานส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการท างาน แนวทางการแก้ไขคือการจัดการพัฒนาหลากหลาย
หลักสูตรโดยก าหนดเป็นต าแหน่งงานที่ต้องผ่านการอบรมที่แตกต่างกัน 

1.2.5 ความพร้อมของแผนกพัฒนาบุคลากรในการจัดการวิเคราะห์วาง
แผนการอย่างมีประสิทธิภาพในการฝึกอบรม เนื่องบุคลากรมีความหลากหลายท าให้แผนกพัฒนา
บุคลากรมนุษย์ต้องวิเคราะห์เป้าประสงค์ขององค์กรและปัญหาของบุคคลากรให้ตอบสนองซ่ึงกัน
และกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
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1.2.6 บุคลากรที่เข้ารับการพัฒนามีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการพัฒนา เช่น การ
พัฒนาเป็นการเพิ่มภาระงานซ่ึงทางองค์กรมีแนวทางการแก้ไขคืองานอบรมและพัฒนาบุคลากรจะ
สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อปรับทัศนคติของบุคลากรให้เห็นว่า การพัฒนาเป็นเรื่องส าคัญและให้
บุคลากรเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนารวมถึงการจัดหาแนวทางที่จะอ านวยความ
สะดวกให้บุคลากรสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่  
 2. แนวโน้มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตของโรงแรม 

“ถ้าพูดถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มองว่าช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาทุกองค์กร
ค่อนข้างให้ความส าคัญกับทรัพยากรบุคคลมากขึ้น ซ่ึงในต่างประเทศเขาก็ให้ความส าคัญมานาน
แล้วและให้ความส าคัญเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในธุรกิจโรงแรม โรงแรมโอเรียนเต็ลมองว่าโรงแรม
ที่ไหนก็สวย สินค้าไม่ว่าจะแตกต่างกันหรือไม่ มีความใหม่แค่ไหนจะสวยงามอย่างไรแต่สุดท้ายก็
ต้องกลับมามองว่า ใครกันที่จะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ? แล้วเราก็พูดถึงเรื่องของ “คน” 
บุคลากรต้องเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ซ่ึงมันเป็นความท้าทาย การพัฒนาบุคคลกรให้มีคุณภาพ ” 
(สัมภาษณ์ Director of Human Resource, 2554)  

จากบทสัมภาษณ์พบว่าแนวโนม้การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ในอนาคตของโรงแรม
คือการพัฒนาระบบขีดความสามารถของบุคลากร ซ่ึงจะช่วยผลักดันให้องค์กรประสบความส าเร็จ
ได้ ท าให้บุคคลได้รู้ ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของตนเองและหัวหน้าสามารถพัฒนาบุคลากรได้ตรง
ประเด็นมากขึ้น ทั้งนี้การพัฒนาต้องควบคู่กันระหว่างการพัฒนาในทางลึกคือความรู้ทางด้านสาย
บริการ และในทางกว้างคือความรู้ทั่วไป รวมถึงเรื่องวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่ประสบความส าเร็จจะต้องพัฒนากลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรแบบเป็นคู่คิดซ่ึง
เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแผนกต่างๆโดยใช้การ
จัดท าแผนร่วมกัน ในแต่ละแผนกต้องเห็นความส าคัญของงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ส่วน
งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรก็ต้องให้เกียรติ และค้นหาว่าแผนกต่างๆมีความจ าเป็นอะไรและ
ตอบสนองต่อความจ าเป็นนั้น ส่วนรูปแบบหรือวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีความชัดเจน 
เชน่ การสอนงาน และการหมุนเวียนงานจะต้องมีคู่มือการด าเนินการ กระบวนการและขั้นตอนใน
การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการบุคลากรพัฒนามีขีดความสามารถสูงองค์กรย่อมประสพ
ความส าเร็จด้วยเช่นกัน 
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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาเรื่องการกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการธุรกิจโรงแรม 
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบริการของโรงแรมแมนดา
รินโอเรียนเต็ล เพื่อศึกษานโยบายและการปฏิบัติของโรงแรมในการตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการของโรงแรม เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้านการบริการโรงแรมโดยสรุปในบทนี้จะเป็นการสรุปผลการศึกษาเพื่อตอบค าถามในการศึกษาท่ี
ก าหนดไว้ และสรุปกรอบแนวคิดที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ส่วนข้อเสนอแนะจะเป็นข้อเสนอแนะ
ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ และส าหรับการศึกษาในครั้งต่อไป โดยจะน าเสนอหัวข้อตามล าดับดังนี้ 
 
สรุปผลการศึกษาโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล 
 ตอนที่ 1 นโยบายและการปฏิบัติของโรงแรมในการตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการของโรงแรม  

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรม 
1.1 โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลมีนโยบายในการสรรหาจากภายในโรงแรมกอ่น

โดยพิจารณาว่าบุคคลใดที่มีความพร้อมและมีความรู้ความสามารถเหมาะกับต าแหน่งที่ว่างลงโดย
พิจารณาบุคคลภายในก่อน หากไม่มีผู้ใดมีคุณสมบัติเหมาะสม จึงด าเนินการสรรหาจากภายนอก 
เนื่องจากต้องการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในเติบโตมีโอกาสก้าวหน้าในงานของตน  และยัง
สามารถลดปัญหาในเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมการด าเนินงานของโรงแรม  เพราะ
บุคลากรภายในย่อมทราบแนวทางการด าเนินงานของโรงแรมเป็นอย่างดี    หลักในการคัดเลือก
บุคลากรอีกประการหนึ่ง คือต้องเป็นผู้ท่ีมีความพร้อมและมีความรู้ความสามารถเหมาะกับต าแหน่ง
ที่เปิดรับเมื่อรับเข้ามาท างานแล้วสามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องเป็นบุคคลที่มีศักยภาพที่จะพัฒนา
ต่อไปในต าแหน่งที่สูงขึ้นได้ 

1.2 แนวคิดและนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน โรงแรมแมนดารินโอเรียน
เต็ลมีแนวคิดด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเน้นความเป็นธรรมในการจ่ายผลตอบแทนโดย
มีหลักในการประเมินสองด้าน คือ  
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1.2.1 ประเมินในด้านผลงานโดยในส่วนนี้จะพิจารณาถึงปริมาณและคุณภาพ
ของงานว่าเป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้เป็นมาตรฐานหรือไม่  

1.2.2 ประเมินด้านพฤติกรรม กล่าวคือพิจารณาถึงลักษณะการปฏิบัติงานเช่น
การให้บริการลูกค้า ความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน การมีมนุษยสัมพันธ์เป็นต้น และผู้ด าเนินการ
ประเมินคือหัวหน้างานและตัวพนักงานเอง   

1.3 แนวคิดและนโยบายด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในส่วนของการ
ฝึกอบรมและพัฒนาโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลให้ความส าคัญเป็นอย่างมากโดยเน้นการอบรมที่
ต้องการพัฒนาทั้งความรู้  ทักษะ และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานอันจะท าให้บุคลากรมีขีด
ความสามารถอย่างแท้จริง ส าหรับในส่วนของการพัฒนาในปี 2554 และปี 2555 โรงแรมมีเป้าหมาย
ในการสร้างผู้น าโดยเน้นการพัฒนาภาวะผู้น าในทุกระดับชั้น  มิใช่แต่เฉพาะพนักงานในระดับ
หัวหน้างานเท่านั้น มีการส่งพนักงานในทุกระดับไปดูงานต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในงานและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสามารถน ามาปรับปรุงงานได้ตามท่ีลูกค้าต้องการ ทีส่ าคัญโรงแรมแมนดาริน
โอเรียลเต็ลให้ความส าคัญกับการศึกษาโดยมีทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท ส าหรับผู้ต้องการ
พัฒนาตนเอง งบประมาณที่ใช้ไปในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในปี  2554 ที่ผ่านมาใช้
งบประมาณ 3-4 ล้านบาท 

1.4 แนวคิดและนโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ โรงแรมแมน
ดารินโอเรียนเต็ล   มีแนวคิดในการบริหารค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขนัได้กบัตลาด ทั้งยังเน้นความ
ยุติธรรมในการจ่ายค่าตอบแทนทั้งความยุติธรรมภายในองค์กรและความยุติธรรมภายนอกองค์กร
โดยพิจารณาจากการท างานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  และพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตาม
ผลงานที่พนักงานท า  ทั้งมีความเชื่อว่าหากพนักงานมีความพึงพอใจในค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
ได้รับพนักงานปฏิบัติงานเต็มความสามารถ รวมท้ังมีขวัญและก าลังใจในการที่จะปฏิบัติงานอยู่กับ
องค์กรด้วยความจงรักภักดี ส่งผลให้องค์กรเติบโตก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง 
 2. กระบวนการและขั้นตอนในการบริหารทรพัยากรมนุษย์ของโรงแรมแมนดารินโอ
เรียนเต็ล 

กระบวนการและขั้นตอนในการคัดเลือกบุคลากรส าหรับกระบวนการในการ
จัดหาบุคลากรเข้าท างานองค์กรมีกระบวนการที่ส าคัญดังนี้   

2.1 รับสมัครงานจากผู้บุคคลภายในที่สนใจในต าแหน่งที่ว่างประกาศรับจาก
บุคคลภายนอกหรือนักทรัพยากรมนุษย์ค้นหาใบสมัครจากแหล่งอ่ืนๆ  

2.2 พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครจากใบสมัครว่าตรงกับต าแหน่งที่ เปิดรับ
หรือไม ่
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2.3 ส่งใบสมัครที่ผ่านการคัดเลือกจากนกัทรัพยากรมนุษยใ์ห้ผู้จัดการของต าแหน่ง
ที่เปิดรับพิจารณาเพื่อนัดสัมภาษณ์  

2.4 นักทรัพยากรมนุษย์ติดต่อเพื่อนัดสัมภาษณ์และให้ผู้สมัครท าแบบทดสอบ  
2.5 สัมภาษณ์จากนักทรัพยากรมนุษย์ และผู้จัดการต าแหน่งงานที่เปิดรับ  
2.6 พิจารณาผลการสัมภาษณ์และการท าแบบทดสอบ 
2.7 ตรวจสุขภาพและเซ็นสัญญาจ้าง  
2.8 ทดลองงานตามระเบียบกระทรวงแรงงานและความมั่นคงของมนุษย์ 
2.9 บรรจุแต่งตั้งตามต าแหน่งงาน 

 3. แหล่งที่ใช้ในการสรรหา จากการศึกษาพบว่าโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล มี
แหล่งสรรหาที่ครอบคลุมหลายช่องทางคือ  

3.1 ประกาศในเว็บไซต์ภายในของโรงแรมฯ เป็นระยะเวลา 15 วัน  
3.2 ให้พนักงานภายในองค์กรบอกข่าวการรับสมัครให้คนรู้จักทราบ  
3.3 ใช้บริการส านักงานจัดหางาน 
3.4 การลงโฆษณาผ่านเว็บไซต์จัดหางาน  
3.5 การลงประกาศในหนังสือพิมพ์  
3.6 การประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้ามาสมัครที่โรงแรมและรับการสัมภาษณ์ 

 4. กระบวนการและขั้นตอนในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ส าหรับกระบวนการ
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรสามารถสรุปได้ดังนี้  

4.1 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ก าหนดรูปแบบ ปัจจัยและหลักเกณฑ์ในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน โดย ก าหนดถึงวัตถุประสงค์ ระยะเวลา ผู้ประเมิน  

4.2 ก าหนดเป็นนโยบายของโรงแรมและส่ือสารให้ทราบทั่วกัน  
4.3 ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
4.4 เก็บรวมรวมผลการประเมิน และจัดท าเป็นแผนการพัฒนาพนักงานต่อไป  

 5. กระบวนการและขั้นตอนในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  
5.1 การส ารวจข้อมูลในการฝึกอบรม  โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลใช้

แบบสอบถามในการหาข้อมูลด้านความต้องการฝึกอบรมกับหัวหน้างานเป็นหลัก  นอกจากนี้นัก
ทรัพยากรมนุษย์อาจพิจารณาจากหลักสูตรภายนอกว่ามีหลักสูตรใดที่เหมาะสมกับโรงแรมแมนดา
รินโอเรียนเต็ลอีก  

5.2 การเขียนโครงการการฝึกอบรมเป็นการเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกอบรม
เพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร  
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5.3 ด าเนินการฝึกอบรม  
5.4 การประเมินและการติดตามผลการฝึกอบรมเพื่อน ากลับมาพัฒนาหลักสูตร

ต่อไป  
 6. กระบวนการและขั้นตอนในการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ  

6.1 การออกแบบและการวิเคราะห์งาน โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับหัวหน้า
งานในการจัดท าค าบรรยายลักษณะงานเพื่ออธิบายรายละเอียดของงาน  โดยโรงแรมแมนดารินโอ
เรียนเต็ลจัดท าครบทุกต าแหน่งงาน  

6.2 การประเมินค่างานเป็นการประเมินค่างานแต่ละต าแหน่งงานและจัดกลุ่มงาน  
6.3 เข้าร่วมส ารวจค่าจ้างค่าตอบแทนเพื่อเปรียบเทียบอัตราการจ่ายค่าตอบแทน  
6.4 ด าเนินการออกแบบโครงสร้างค่าตอบแทน 

  
 ตอนที่ 2 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบริการของโรงแรมแมนดารินโอ
เรียนเต็ล  
 1. หลักการและแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึงกระบวนการค้นหาความสามารถของบุคคล 
และท าให้บุคคลรู้ถึงความสามารถของตนเอง รวมถึงการพัฒนาความสามารถเพื่อให้สามารถ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ความสามารถนั้นในการพัฒนาองค์กรซ่ึงแนวคิดในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์สามารถแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ แนวคิดในการพัฒนาทางด้านทั่วไปขององค์กร, 
การบริหาร และแนวคิดในการพัฒนาทางด้านสายบริการ ทั้งนี้ควรมีการประสานความร่วมมือกับ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องท้ังงานอบรมและพัฒนาบุคลากรและกลุ่มตัวแทนของหน่วยงานสายบริการใน
การพัฒนาบุคลากร โดยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครอบคลุมสาระส าคัญตั้งแต่การส ารวจความ
ต้องการของบุคลากร จัดท าแผนพัฒนา ท าให้บุคคลรู้ถึงขีดความสามารถ ด าเนินการพัฒนาและ
ประเมินผลซ่ึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอดีตจะมีลักษณะเป็นงานในเชิงธุรการมีการปรับให้
เป็นงานในเชิงพัฒนามากขึ้น เช่น มีการคัดกรองเรื่อง การเพิ่มกระบวนการคัดกรองคน นอกจากนี้
ยังมีงานในเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ เช่น ส ารวจความต้องการในการพัฒนา ก าหนดเนื้อหาการ
พัฒนาให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 2. การให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

องค์กรได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้ 
2.1 องค์กรมีหน่วยงานส าหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เรียกว่างานอบรมและ

พัฒนาบุคลากร ซ่ึงแยกออกมาจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยจะมีบุคคลที่ท างานอบรมและพัฒนา ซ่ึง
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จะรับผิดชอบจัดอบรมและพัฒนาในกลุ่มหลักสูตรสมรรถนะทั่วไป และกลุ่มหลักสูตรการบริหาร 
ส่วนในแต่ละหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานทางด้านบริการ จะต้องรับผิดชอบในการจัดอบรมและ
พัฒนาในกลุ่มหลักสูตรบริการ   

2.2 องค์กรมีนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือการสนับสนุนและส่งเสริม
ให้บุคลากรพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจหลักของโรงแรม มีการประเมิน
ความต้องการ และก าหนดเนื้อหาในการพัฒนา มีแผนพัฒนาบุคลากร มีการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าประจ าการ เพิ่มพูนความรู้ระหว่างการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการประเมินแผนพัฒนาทรัพยากร
เป็นระยะ 

2.3 องค์การจะมีงบประมาณส าหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คิดเป็น 4 -5 
เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณรวมต่อปี  

2.4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรจะแบ่งกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหลัก คือกลุ่มสายบริการ ซ่ึงเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลมี
ความส าคัญโดยตรงต่อองค์กร ได้แก่ แพทย์ พยาบาล และกลุ่มสนับสนุนคือกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มหลัก 
เช่น กลุ่มบริหารจัดการ 

ทั้งนี้องค์กรพยายามด าเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มซ่ึง
ก าหนดให้บุคลากรทุกคนต้องได้รบัการฝึกอบรมอย่างน้อย 10 วันต่อปีและทางองค์กรยังจัดให้มีการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการฝึกอบรมตลอดปี  
 3. เป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 

เป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรก็เพื่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ โดยจะเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการท างาน  การพัฒนาภาวะผู้น า ความสามารถ
ในทางการบริหาร และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงบุคลากรทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาความเป็นเลิศทางบริการในแต่ละแผนกบริการ ต าแหน่งงาน อายุงาน เพ่ือให้บุคลากรมีความ
พร้อมท่ีจะเติบโตต าแหน่งงานไปพร้อมกับองค์กรพัฒนาตามเป้าหมาย โรงแรมแมนดารินโอเรียล
เต็ลด าเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ซ่ึงจะเห็นได้จากการก าหนดให้
บุคลากรทุกคนในสายบริการต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี และตั้งก าหนดให้
บุคลากรทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมโดยเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ส่วนการด าเนินการจัดฝึกอบรมและพัฒนาจะแบ่งตามล าดับตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง 
ผู้บริหารระดับกลาง และระดับปฏิบัติการทั่วไป และทางองค์กรยังจัดให้มีการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์อย่างต่อเนื่องกับทั้งกลุ่มสายบริการและกลุ่มสายทั่วไป โดยหลังจากอบรมและพัฒนาทาง
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องค์กรจะให้หัวหน้าติดตามประเมินผล แล้วส่งข้อมูลกลับมายังแผนกพัฒนาบุคลากรและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการอบรมและพัฒนาในครั้งต่อไป  
 4. วิธีการและการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โรงแรมแมนดารินโอเรียล
เต็ล 

4.1 วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
องค์กรมีรูปแบบ หรือวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่หลากหลาย โดย

สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
4.1.1 การฝึกอบรม ประกอบด้วย การปฐมนิเทศ การบรรยาย การประชุม การ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การฝึกอบรมโดยการลงมือปฏิบัติงาน และการระดมสมอง  
4.1.2 การศึกษา ได้แก่ การส่งไปศึกษาต่อ  
4.1.3 การพัฒนา ประกอบด้วย การสอนงาน การหมุนเวียนงานเป็นรูปแบบ

การพัฒนาที่ผู้บริหารต้องการให้มีในองค์การเพิ่มมากขึ้นแต่รูปแบบดังกล่าวมีการก าหนดอย่าง
ชัดเจน เช่น มีการท าเป็นเอกสาร คู่มือ โดยมักจะมีรูปแบบเป็นพฤติกรรมหรือวิธีการปฏิบัติมากกว่า
เป็นรูปแบบที่เขียนไว้อย่างชัดเจน 

4.2 การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
งานอบรมและพัฒนาบุคลากร จะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดฝึกอบรมและ

ประเมินผลความส าเร็จของการอบรมแต่ละโครงการ ส่วนงานวิเคราะห์ระบบและประเมินจะเป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่ประเมินผลการพัฒนา โดยจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานในลักษณะของ
ตัวชี้วัดและขีดความสามารถ ส่วนผลการประเมินจะส่งให้งานอบรมและพัฒนาบุคลากรน าไป
วิเคราะห์และจัดท าแผนฝึกอบรมและพัฒนาต่อไป ส าหรับการประเมินผลความส าเร็จของโครงการ
ก็จะมีแบบประเมินเมื่อเสร็จส้ินโครงการ โดยทั่วไปองค์กรมีหลักการว่าหากเป็นโครงการใหม่
อาจจะมีการประเมินผลก่อนที่จะด าเนินการทดสอบ ว่าผู้เข้ารับอบรมมีความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องนั้นอย่างไร จากนั้นจะมีการประเมินผลหลังการฝึกอบรม ซ่ึงจะเป็นแบบสอบถาม หรือ
สัมภาษณ์หัวหน้าของผู้เข้ารับการอบรมว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีการเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
โดยมีการสอบประจ าปีแยกเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทักษะงาน คุณภาพ กฎระเบียบ 
รวมถึงมีการวัดพฤติกรรมการท างานที่เปล่ียนแปลงไป โดยจะอาศัยการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
หลังจากได้รับผลการประเมินจากแบบสอบถามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะมีข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับหัวข้อและรูปแบบการพัฒนาบุคลากร ทางด้านแผนกพัฒนาบุคลากรจะน าผลการประเมิน
มาวิเคราะห์เพื่อน าไปปรับปรุงนโยบายต่อไป 
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 ตอนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบริการ
โรงแรม 
 1. ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร มีดังนี้ 
1.1 การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง 
1.2 การส ารวจความต้องการการพัฒนา 
1.3 งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาสอดคล้องลองกับความต้องต่อการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์  
1.4 ความก้าวหน้าหรือโอกาสหลังจากที่บุคลากรได้รับการพัฒนาแล้ว เช่น การ

ปรับปรุงต าแหน่งงาน ค่าตอบแทน ส่ิงเหล่านี้จะท าให้บุคลากรมีแรงจูงใจที่จะพัฒนามากขึ้น  
1.5 ทัศนคติต่อการฝึกอบรมและพัฒนาในเชิงบวกหรือเชิงลบ ถ้ามีทัศนคติว่าเป็นผู้

ที่มีความต้องการที่จะก้าวหน้าหรือคิดว่าตัวเองไม่ควรหยุดนิ่ง ท าให้การจัดการ การประสานในการ
ฝึกอบรมและพัฒนาท าได้ง่าย 

1.6 ภาระหน้าที่ของผู้จัดฝึกอบรมและพัฒนาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบวิเคราะห์จัดการฝึกอบรมให้สอดรับกับความต้องการการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

1.7 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แต่ละหน่วยงาน อาจไม่สามารถพัฒนาบุคลากร
ได้ทันกับความต้องการและไม่ครอบคลุมความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหน่วยงาน ดังนั้น ควรให้
แต่ละหน่วยงานด าเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในส่วนสายบริการเอง  

ทั้งนี้บุคลากรผู้เข้ารับการอบรมเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 
 2. ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

2.1 โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลต้องประสานกับองค์กรภายนอก ส่งเสริมและ
สนับสนุนส าหรับการฝึกอบรมในองค์ความรู้ที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น การจัดอบรม
ทักษะการดับเพลิง การช่วยเหลือผู้ประสพภัย 

2.2 ความพร้อมของผู้เข้าอบรม เนื่องจากโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลเป็นธุรกิจ
บริการเงื่อนไขของการท างานเป็นช่วงเวลาท่ีแตกต่างกันในแต่ละแผนก ท าให้แผนกพัฒนาบุคลากร
ไม่สามารถจัดการอบรมโดยพร้อมกัน  

2.3 ถ้าบุคลากรมีอัตราการเข้า-ออกสูง บุคคลได้รับการพัฒนาแล้ว ไม่อยู่กับองค์กร 
ท าให้องค์กรได้รับผลกระทบในการรับบุคคลากรใหม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น  
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2.4 กฎระเบียบของโรงแรม ท าให้แผนกต่างๆซ่ึงมีความแตกต่างของงานต้องเข้า
อบรมให้ครบตามกฎการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานท าให้เกิดความกดดันในการท างาน
ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

2.5 ความพร้อมของแผนกพัฒนาบุคลากรในการจัดการวิเคราะห์วางแผนการอย่าง
มีประสิทธิภาพในการฝึกอบรม ตามเป้าประสงค์ขององค์กรและปัญหาของบุคลากรให้ตอบสนอง
ซ่ึงกันและกัน 

2.6 บุคลากรที่เข้ารับการพัฒนามีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการพัฒนา เช่น การพัฒนาเป็น
การเพิ่มภาระงาน ขาดแรงจูงใจ 
 3. แนวโน้มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตของโรงแรม 

แนวโน้มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล
คือ การพัฒนาระบบขีดความสามารถของบุคลากร ซ่ึงจะช่วยผลักดันให้องค์กรประสบความส าเร็จ
ได้ ท าให้บุคคลได้รู้ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของตนเอง และหัวหน้าสามารถพัฒนาบุคลากรได้ตรง
ประเด็นมากขึ้น ทั้งนี้การพัฒนาต้องควบคู่กันระหว่างการพัฒนาในทางลึก คือความรู้ทางด้านสาย
บริการ และในทางกว้างคือความรู้ทั่วไป การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ประสบความส าเร็จจะต้อง
พัฒนากลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรแบบเป็นคู่คิด ซ่ึงเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างงาน
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแผนกต่าง ๆ โดยใช้การจัดท าแผนร่วมกัน ในแต่ละแผนกต้องเห็น
ความส าคัญของงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ส่วนงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรก็ต้องให้
เกียรติ และค้นหาว่าแผนกต่าง ๆ มีความจ าเป็นอะไรและตอบสนองต่อความจ าเป็นนั้น ส่วน
รูปแบบหรือวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีความชัดเจน เช่น การสอนงาน  และการ
หมุนเวียนงาน จะต้องมีคู่มือการด าเนินการ กระบวนการและขั้นตอนในการบริหารค่าตอบแทน
และสวัสดิการ บุคลากรพัฒนามีขีดความสามารถสูงองค์กรย่อมประสพความส าเร็จด้วยเช่นกัน 
 
สรุปกรอบแนวคิดจากผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ล 
พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่จะพัฒนาบุคลากรใ ห้มีความรู้  ทักษะ 
ความสามารถ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์กร 
รวมถึงองค์กรสามารถแข่งขันกับธุรกิจการบริการอ่ืนๆได้ ซ่ึงแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สามารถแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ แนวคิดในการพัฒนาทางด้านทั่วไปขององค์กร และแนวคิดในการ
พัฒนาทางด้านสายบริการ โดยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครอบคลุมสาระส าคัญตั้งแต่การระบุ
ความต้องการของบุคลากร จัดท าแผนพัฒนา ด าเนินการพัฒนา และประเมินผล ทั้งนี้โรงแรมแมน
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ดารินโอเรียนเต็ล ได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมากโดยจัดให้มีหน่วยงาน
ส าหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะซ่ึงจะรับผิดชอบจัดอบรมและพัฒนาในกลุ่มทางด้าน
ทั่วไป ส่วนในแต่ละหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานทางด้านสายบริการจะต้องรับผิดชอบในการจัด
อบรมและพัฒนาในกลุ่มทางด้านสายบริการ และมีนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ชัดเจน 
รวมถึงจัดงบประมาณในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส าหรับโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลจะคิด
เป็น 4-5 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณรวมต่อปีโดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะแบ่งกลุ่มเป้าหมาย
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสายบริการ และกลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มสายบริการ ท้ังนี้ โรงแรมแมนดารินโอ
เรียนเต็ล ด าเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มและจัดให้มีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง 
 ส าหรับเป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล โดยจะพยายามพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
ซ่ึงจะเห็นได้จากการก าหนดให้บุคลากรทุกคนต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามระยะเวลาท่ีก าหนด โดย
แต่ละแผนกมีรูปแบบในการก าหนดที่แตกต่างกัน ซ่ึงโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลมีวิธีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่หลากหลายได้แก่ การฝึกอบรม ประกอบด้วยการปฐมนิเทศ การบรรยาย การ
ประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การฝึกอบรมโดยการลงมือปฏิบัติงานซ่ึงโรงแรม
แมนดารินโอเรียนเต็ลมีการจัดเพิ่มเติมในส่วนของการระดมสมอง  ส่วนมีการจัดเพิ่มเติมในส่วน
ของการสัมมนา  การศึกษา โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลจะมีการส่งไปศึกษาต่อ  การไปศึกษา
ระยะส้ัน และการพัฒนา โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลจะมีการสอนงาน  และการหมุนเวียนงาน  
ส่วนจะมีการเป็นพี่เล้ียง  โดยมีการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3 ระดับคือ ระดับ
ปฏิกิริยา ระดับการเรียนรู้  และระดับพฤติกรรม ซ่ึงการประเมินระดับปฏิกิริยาจะใช้แบบสอบถาม 
ส่วนการประเมินระดับความรู้และระดับพฤติกรรมจะอาศัยการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ในส่วนปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือปัจจัยด้าน
งบประมาณ ซ่ึงโรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ลมีปัจจัยที่เพิ่มเติมได้แก่ การสนับสนุนจากผู้บริหาร
ระดับสูง การส ารวจความต้องการ การพัฒนา ความก้าวหน้าหรือโอกาสหลังจากที่บุคลากรได้รับ
การพัฒนา ทัศนคติของบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาภาระหน้าที่ของผู้จัดฝึกอบรมและพัฒนา 
นโยบายของภาครัฐ ส่วนมีปัจจัยเพิ่มเติม ได้แก่ ความกระตือรือร้นของบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนา 
และการกระจายความรับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้แต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้บุคลากรผู้
เข้ารับการอบรมเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส าหรับปัญหา
และอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่โรงแรมพบมีความแตกต่างกัน กล่าวคือโรงแรมแมน
ดารินโอเรียลเต็ลมีการขาดแคลนบุคลากรในงานอบรมและพัฒนา และความไม่พร้อมของการ
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ให้บริการในด้านการกระจายการฝึกอบรมและพัฒนาให้ทั่วถึงและการออกแบบหลักสูตร 
กฎระเบียบของโรงแรมที่เป็นอุปสรรคและบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนามีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการ
พัฒนา  การขาดแคลนวิทยากรภายในความพร้อมของแผนกพัฒนาบุคลากรในการให้บริการ 
เนื่องจากมีผู้รับผิดชอบจ านวนจ ากัดและความไม่คุ้มค่าในการลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงเกิด
จากบุคลากรมีอัตราการเข้า-ออกสูง ทั้งนี้แนวโน้มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตของ
โรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ลจะมุ่งเน้นที่จะพัฒนาระบบขีดความสามารถเน้นการพัฒนาใน
ภาคปฏิบัติเพื่อให้องค์กรสามารถขึ้นเป็นโรงแรมมาตรฐานชั้นน าของประเทศ 

ทั้งนี้ผลจากการศึกษาเรื่องกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลกรด้านการบริการธุรกิจ
โรงแรมสามารถสรุปกรอบแนวคิดจากการศึกษาได้ดังภาพที่ 16 
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ภาพท่ี 16 สรุปกรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากผลการศึกษา 
 
 
 

 

    ปัจจัยด้านตัวบุคคล 

          - ความรู้ 
          - ทักษะ 

          - ความสามารถ 

          - บุคลิกภาพ 

          - การปรับตัว 

          - ทัศนคติ 
          - ความกระตือรือร้น 

กิจกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

          - การฝึกอบรม 

          - การศึกษา 
          - การพัฒนา 

ปัจจัยด้านองค์การ 

- การสนับสนุนจาก 

     ผู้บริหารระดับสูง 

- การส ารวจความต้องการ  
      การพัฒนา 

- งบประมาณ 

- ความก้าวหน้าหลังจาก 

     การพัฒนา 

- ภาระหน้าที่ของผู้จัดการ 
     พัฒนา 

- กระจายความรับผิดชอบ  
     ในการพัฒนาให้แต่ละ 

      หน่วยงาน 

การพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ 

- หลักการและแนวคิด 

- การให้ความส าคัญ 

- เป้าหมาย 

- กระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

- ปัญหาและอุปสรรค 

- แนวโน้มกาพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ใน
อนาคต 

การประเมินผล 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

          - ปฏิกิริยา 
          - การเรียนรู้ 
          - พฤติกรรม 

    

ผลลัพธ์ระดับบุคคล 

 -  การพัฒนาความรู้ ทักษะ     
    ความสามารถ และบุคลิกภาพ 

-   ความพร้อมรับการ 
     เปลี่ยนแปลง 
 -  การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

    

ผลลัพธ์ระดับองค์การ 

 -  ผลการปฏิบัติงานขององค์การ 
-   ผลก าไร 
-   ความสามารถในการแข่งขัน 

    

ปัจจัยด้าน 

สภาพแวดล้อม 

- สภาพเศรษฐกิจ  
- กฎหมายและการเมือง 
- สังคม 

- เทคโนโลยี 
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรมมีปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบ ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ตัวบุคคล ซ่ึงประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ ความสามารถ บุคลิกภาพ การปรับตัว ทัศนคติและความ
กระตือรือร้น ปัจจัยด้านองค์กร ซ่ึงประกอบด้วย การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง การส ารวจ
ความต้องการการพัฒนา งบประมาณ ความก้าวหน้าหรือโอกาสหลังจากที่บุคลากรได้รับการพัฒนา 
ภาระหน้าที่ของผู้จัดการฝึกอบรมและพัฒนาและการกระจายความรับผิดชอบในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้แต่ละหน่วยงาน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมซ่ึงประกอบด้วย สภาพเศรษฐกิจ 
กฎหมายและการเมือง สังคม เทคโนโลยี และนโยบายของภาครัฐ ทั้งนี้ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านหลักการและแนวคิด การให้ความส าคัญ เป้าหมาย 
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปัญหาและอุปสรรค แนวโน้มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
อนาคต ซ่ึงโรงแรมได้จัดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่หลากหลายทั้งการฝึกอบรม 
การศึกษา และการพัฒนา โดยจะมีการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นระยะ ทั้งนี้การ
ประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส่วนใหญ่จะประเมิน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปฏิกิริยาซ่ึงเป็น
การวัดระดับความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการพัฒนา เช่น วิทยากร สถานที่ อุปกรณ์ เป็นต้น โดยจะ
ใช้แบบสอบถาม ระดับการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นการวัดระดับความรู้ที่เพิ่มขึ้น และระดับพฤติกรรมซ่ึงเป็น
การวัดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ทั้งนี้การประเมินผลระดับการเรียนรู้และระดับพฤติกรรม จะ
อาศัยการประเมินผลการปฏิบัติงาน หลังจากประเมินผลแล้วผลลัพธ์ที่ได้ระดับบุคคลคือ การพัฒนา
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และบุคลิกภาพ รวมถึงความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงและการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังจะส่งผลท าให้โรงแรมมีผลการปฏิบัติงานที่ดี มีผล
ก าไร และมีความสามารถในการแข่งขัน ซ่ึงจากผลลัพธ์ดังกล่าวจะสะท้อนกลับไปยังการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรมต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ 

1.1 จากการวิจัยพบว่าโรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ลควรจัดระบบการสอนงานให้
มีความชัดเจนมากขึ้น โดยก าหนดเป็นกลยุทธ์ขององค์กร จัดท าเป็นนโยบาย ส่ือสารสร้างความ
เข้าใจ โดยเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงระดับปฏิบัติการ ซ่ึงผู้บริหารจะต้องส่งเสริมและ
สนับสนุนอย่างจริงจังและต้องท าตนเป็นแบบอย่าง  

1.2 ขั้นต่อมาควรมีการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรด้วยการฝึกอบรมทักษะการ
สอน รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศขององค์กรให้มีความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน ทั้งนี้
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ หากจะท าให้
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ระบบการสอนงาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น องค์กรจะต้องสนับสนุนให้ระบบการสอนงานเป็นส่วน
หนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดยอาจก าหนดการสอนงานเป็นตัวชี้วัดผลงานตัวหนึ่งของระดับ
หัวหน้างาน และเชื่อมโยงผลการสอนงานกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต่าง ๆ เช่น ระบบ
การบริหารผลการปฏิบัติงาน  ระบบการจ่ายค่าตอบแทน  

1.3 ควรมีการพัฒนาวิทยากรภายใน โดยจัดท าเป็นโครงการ เริ่มตั้งแต่ก าหนด
ขอบเขตของโครงการถึงส่ิงที่ต้องการจากโครงการคืออะไร เช่น จ านวนวิทยากร จ านวนคู่มือ
ผู้สอน เพื่อก าหนดรายชื่อหลักสูตรที่จ าเป็นส าหรับองค์กร โดยตัวแทนจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องมา
ร่วมกันพิจารณา และก าหนดผู้รับผิดชอบส าหรับแต่ละหลักสูตร ซ่ึงจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้
และมีประสบการณ์ จากนั้นจัดท าคู่มือการสอนโดยก าหนดจุดประสงค์หลักของหลักสูตร และ
ก าหนดรายละเอียดของหลักสูตร ส่วนขั้นตอนการสร้างวิทยากรภายใน เริ่มตั้งแต่เขียนแผนการ
สอน ซ่ึงจะเป็นแนวทางท่ีวิทยากรเตรียมการไว้ล่วงหน้าว่า จะด าเนินการอย่างไรในการฝึกอบรม 
จัดท าส่ือการสอน และอุปกรณ์ รวมถึงจัดท าคู่มือผู้สอน ทดสอบการสอนตามคู่มือที่พัฒนาขึ้น  
ทั้งนี้จะมีผู้ประเมินผลคอยให้ค าแนะน า จากนั้นจัดการฝึกอบรมโดยให้วิทยากรใหม่ได้มีโอกาส
ทดลองสอน ควรมีการประเมินผลโครงการเป็นระยะ เพ่ือให้สามารถน าผลลัพธ์ไปปรับปรุงในครั้ง
ต่อไป 

1.4 โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล ควรมีการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากร
มนุษย์และระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงจะท าให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กร กล่าวคือ องค์กรควรมีระบบการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรที่สามารถ
คัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งงาน จากนั้นพัฒนาบุคลากรให้มีขีด
ความสามารถเพิ่มขึ้น หลังจากการพัฒนาแล้ว บุคลากรมีการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจะต้องมีความชัดเจนและสามารถแสดงให้เห็นถึงส่ิงท่ีบุคลากรได้พัฒนาขึ้น ต่อมาก็ต้อง
มีการจ่ายค่าตอบแทนด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น พัฒนาเส้นทางสายอาชีพของบุคลากร ทั้งนี้ระบบ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์และระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะต้องเชื่อมโยงกันเป็นระบบ
เพื่อสามารถจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความภักดีในองค์กรและ
อยู่กับองค์กรท าให้อัตราการลาออกของบุคลากรลดน้อยลง ท าให้การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ไม่สูญเปล่า ทั้งนี้อาจน าระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์มาช่วยในการรวบรวม 
วิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กับระบบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เข้าด้วยกัน เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน สามารถเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาบุคคลทั้งด้านการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการพัฒนาและด้านการประเมินผลการพัฒนา 
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ตลอดจนการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนกลยุทธ์
ขององค์การ 

1.5 โรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ลควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง 
โดยสามารถเลือกวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือเลือกประเด็นหรือหัวข้อที่บุคลากรต้องการ
พัฒนาที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยตรงอย่างน้อย 1 โปรแกรม แต่โปรแกรมดังกล่าวจะต้องช่วย
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความคิด ความสามารถในการบริหารจัดการ ทักษะการท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน หรือทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรมีการ
พัฒนาอย่างสม่ าเสมอและส่งผลให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาต่อไป 

1.6 โรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ลควรมีการท าให้บุคลากรตระหนักในคุณค่าและ
ความส าคัญของกิจกรรมการพัฒนา ซ่ึงจะเป็นแรงเสริมให้กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เช่น มีการประชาสัมพันธ์หรือจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้กิจกรรมเกิด
แรงจูงใจที่จะรับการพัฒนา หรือการให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ขององค์กร ซ่ึงจะช่วยปรับทัศนคติ และความกระตือรือร้นที่อยากจะพัฒนาหรือการแสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงว่าการพัฒนามีผลต่อการด าเนินงานหรือความก้าวหน้าในทางอาชีพของตน 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในครั้งต่อไป   

2.1 การศึกษาในประเด็นเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันในครั้งต่อไปควรจะมี
การศึกษากับองค์กรอ่ืน ๆ หรืออาจจะศึกษาเปรียบเทียบในองค์กรที่มีลักษณะการประกอบการ
แตกต่างกัน เพ่ือขยายขอบเขตของความรู้ให้กว้างขวางต่อไป 

2.2 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหารที่เกี่ยวกับงาน
ทรัพยากรมนุษย์ และจากบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยไม่ได้มี
การศึกษาด้วยการแจกแบบสอบถามด้วยเพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบในการวิเคราะห์และ
สรุปผล นอกจากนั้นยังควรมีการสัมภาษณ์ความคิดเห็นและแจกแบบสอบถามแก่บุคลากรในฐานะ
ที่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผู้มารับการบริการ รวมถึง
หน่วยงานทางด้านสายบริการที่รับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านสายบริการซ่ึงจะ
ท าให้ได้ข้อมูลที่มีความชัดเจนและรอบด้านมากขึ้น 
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แนวทางการสัมภาษณ์ 
 

เรื่องการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ด้านการบรกิารของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ 

ค าชี้แจง  แบบสัมภาษณ์ชุดนี้แบ่งกลุ่มการให้บริการของบุคคลที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 
ประกอบด้วย 

กลุ่มท่ี 1 ผู้จัดการฝ่ายบุคคลของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล 
กลุ่มท่ี 2 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคคลากร ของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล 
กลุ่มท่ี 3 หัวหน้าแผนกของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล 
กลุ่มท่ี 4 พนักงานของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล 

             
กลุ่มที่ 1 ผู้จัดการฝ่ายบุคคลของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล 
 1. ท่านมีนโยบายในการบริหารจัดการโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลอย่างไร 
 2. ท่านมีวิสัยทัศน์ในการบริหารโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลอย่างไร  
 3. ท่านมีวิธีการน านโยบายการบริหารจัดการโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลสู่ฝ่าย
บริหารอย่างไร 
 4. ท่านมีวิธีการติดตามผลหลังจากมอบนโยบายอย่างไร 
 5. ถ้านโยบายที่ท่านมอบหมายไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่านจะมีวิธีการจัดการ
อย่างไร 
 6. ท่านมีวิธีการประเมินผลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร 
 7. ท่านมีวิธีการสรรหาบุคลากรในต าแหน่งต่างๆอย่างไร 
 8. ท่านมีวิธีสร้างแรงจูงใจต่อพนักงานและมีวิธีการติดตามผลอย่างไร 
 9. ท่านมีนโยบายด้านสวัสดิการต่อพนักงานของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล
อย่างไร 
 
กลุ่มที่ 2 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคคลากร ของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล 
 1. ท่านมีหลักการสรรหาบุคลากรสาขาด้านการบริการของโรงแรมแมนดารินโอ
เรียนเต็ลอย่างไร 
 2. ท่านมีขั้นตอนในการฝึกอบรมพนักงานของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลอย่างไร
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 3. ท่านมีวิธีการติดตามผลหลังการฝึกอบรมพนักงานของโรงแรมแมนดารินโอเรียน
เต็ลอย่างไร 
 4. ท่านมีแผนการอบรมพนักงานโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลต่อเนื่องอย่างไร 
 5. ท่านมีผลตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล
อย่างไร 
 6. ท่านมีวิธีการเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งของพนักงานของโรงแรมแมนดารินโอเรียน
เต็ลอย่างไร 
 7. ท่านสร้างแรงจูงใจให้พนักงานของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลรักและท างาน
อยู่กับองค์กรอย่างไร 
 
กลุ่มที่ 3 หัวหน้าแผนกของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล 
 1. หลักการบริหารการจ้ดการในแผนก (..............................) 
 2. ท่านมีวิธีบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร 
 3. ท่านมีวิธีการติดตามผลการท างานของ ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร 
 4. ท่านมีวิธีการประเมินผลการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร 
 5. ท่านมีวิธีสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร 
 6. ท่านมีวิธีการประเมินผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร 
 7. ท่านมีส่วนในการคัดเลือกพนักงานภายใต้บังคับบัญชาของท่านอย่างไร 
 
กลุ่มที่ 4 พนักงานของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล 
 1. ท่านเข้ามาปฏิบัติงานที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลได้อย่างไร 
 2. โรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ลมีวิธีการเพิ่มความรู้ให้แก่ท่านอย่างไร 
 3. โรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ลมีวิธีการสอนการปฏิบัติงานอย่างไรให้แก่ท่าน 
 4. ท่านปฏิบัติงานวันละกี่ชั่วโมงและสัปดาห์ละกี่วัน 
 5. โรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ลมีวิธีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของท่าน
อย่างไร 
 6. ท่านมีความรู้สึกอย่างไรต่อโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล  
 7 .เมื่อท่านพบปัญหาในการปฏิบัติงานกับผู้ใช้บริการท่านมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร 
 8. ผลตอบแทนที่ท่านได้รับจากโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลเป็นอย่างไร   
 9. ท่านได้รับสวัสดิการ จากโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลอย่างไร  
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บทสัมภาษณ์ผู้ใหข้้อมลูหลกั 
 

1. เข้ามาท างานที่โรงแรมโอเรียลเต็ลได้อย่างไร? 
 คุณอนุสิทธ์ิ : เข้ามาจากการเป็น Trainee จากแผนก Room Service เมื่อฝึกงานจบก็เข้า
ท างานแต่เป็นในส่วนของห้องอาหาร China Houses (waiter) และก็ย้ายมาที่แผนก Banquet ใน
ต าแหน่ง Supervisor (เท่ากับ Head waiter)  
 คุณคิม : เข้ามาท างานในแผนก Banquet หลังจากจบจากการเป็น Trainee แล้วเป็น
พนักงานชั่วคราว (Temporary) เพียง 2 เดือน พอดีมีต าแหน่งว่างเลยได้บรรจุเป็นพนักงานประจ าใน
แผนก Banquet ปัจจุบันเป็น Junior waiter 
 คุณณัฐพงษ์ รุจิวงศ์ : เข้ามาจากการท างานเป็น Casual และเข้ามาเป็นพนักงานชั่วคราว 
(Temporary) ท างานได้สักพักก็มีต าแหน่งว่างจึงได้บรรจุเป็นพนักงานประจ าในต าแหน่ง Junior 
waiter;
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2. ผู้จัดการห้องอาหาร 
 หากเป็นในระดับหัวหน้าขึ้นไปวิธีการเพิ่มพูนความรู้มักได้มาจากประสบการณ์การ
ท างานของแต่ละคนและงานแต่ละงาน แต่หากเป็นวิธีการที่ทางโรงแรมใช้ท่ัวไปคือ 
 - มีการเรียนกับอาจารย์ในตอนเย็น เกี่ยวกับภาษาและหน้าที่ (BQ มักมีแบบนี้น้อยมาก) 
 - การจัดอบรม พนักงานในแผนก โดยเป็นการอบรมเกี่ยวกับหน้าที่และการท างาน
ทั่วไป 
 - มีการส่งพนักงาน (ในต าแหน่ง Supervisor ขึ้นไป) ไปเรียนรู้และแลกเปล่ียนข้อมูล
จากโรงแรมโอเรียลเต็ลสาขาอ่ืนที่ต่างประเทศ 
3. พนักงานบริการส่วนหน้า  

การปฏิบัติงานใน BQ (Banquet) นั้นพนักงานส่วนใหญ่จะเป็น Casual (พนักงาน
รายวัน) ส่วนหัวหน้านั้นจะมีความรู้และทักษะความสามารถอยู่แล้ว แต่ละคนจะถูกก าหนดหน้าที่
โดย Director ว่าต้องท าอะไรและควบคุมส่วนไหน โดยมากแล้วผู้ท่ีได้บรรจุเป็นพนักงาน จะทราบ
ดีอยู่แล้วว่าต้องท าอย่างไร เพราะหลายท่านท างานมาหลายสิบปี และบางท่านก็มาจากการเป็น 
Casual (พนักงานรายวัน) และ Temporary (พนักงานลูกจ้างช่ัวคราว) มาก่อนทุกท่านจึงรู้ว่าต้องท า
อะไร โดยดู Theme งานที่ต้องท าจาก Banquet Event Order เท่านั้น 
4. พนักงานจัดเล้ียง 

เวลาการท างานปกติก็คือวันละ 9 ชั่วโมง (รวมพัก 1 ชั่วโมง) แต่เพราะ BQ จะมีการ
ท างานในเรื่องของเวลาท่ีต้องยืดหยุ่นเวลาท างานจึงไม่แน่นอนเพราะงานจัดเล้ียงจะมีเวลาที่ไม่คงที่
ต้องอยู่จนงานที่ตนควบคุมเสร็จส้ินหรือมีผู้มารับช่วงต่อ ตารางการท างานจะออกเป็นอาทิตย์ การ
ลาหยุดควรแจ้งล่วงหน้าและวันหยุดในแต่ละอาทิตย์อาจไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่จอง
เข้ามา บางอาทิตย์ไม่ได้หหยุดเลยและบางอาทิตย์อาจหยุดครั้งละ 2-3 วัน 
5. แม่บ้าน 

- ให้การเล่ือนขั้น/ ต าแหน่ง (ส่วนมากจะต้องไปแผนกอ่ืน) 
- ให้วันหยุดเพิ่มจากการท า OT (Over Time) 
- เงินที่ได้จากงานจัดเล้ียงต่างๆ (เงินพิเศษจากลูกค้านอกเหนือจาก Service Charge 

และ เงินเดือน) 
- ของก านัลพิเศษจากงานหรือโอกาสพิเศษ 
- สวัสดิการต่างๆ: Uniform/ รถรับ-ส่ง (รอบดึก)/ อาหาร/ ประกันสังคม 
- แหวนอายุงาน (แหวนที่ตีตราประทับของโรงแรม) ตามอายุงานของพนักงาน ยิ่งอยู่

นานมูลค่ายิ่งเพิ่มขึ้น 
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- ความเอาใจใส่ เช่น ถ้าป่วยจะได้รับตะกร้าผลไม้/ งานเล้ียงวันเกิด 
- รางวัลจากงานต่างๆ เช่น Staff party จะให้ Gift Voucher เป็นบัตรที่พักโอเรียลเต็ล

สาขาอ่ืนในต่างประเทศ (จับรางวัล) 
6. พนักงานท าความสะอาด 

ภาคภูมิในตัวเอง/ กระหยิ่มใจ/ ภาคภูมิในองค์กร 
 ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า โรงแรมโอเรียลเต็ล ไม่ใช่ท่ี 1 
7. พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 

รีบแก้ไขปัญหาอย่างเร็วที่สุด/ แสดงความเสียใจแก่ลูกค้าทั้งพนักงานและหัวหน้า/ส่ง
กระเช้าดอกไม้หรือของก านัลแสดงความเสียใจ/ นอบน้อม 
**ทุกอย่างอยู่ภายใต้ความถูกต้อง และกฎระเบียบของโรงแรมด้วย 
8. พนักงานบญัช ี
 - เงินเดือนคุ้มค่า (รวม Service Charge) 
 - ภาคภูมิใจในองค์กร 
 - วันหยุดพักผ่อน (Vacation) 
 - งานเล้ียงต่างๆ (Party) 
 - สังคมท่ีหลากหลาย ท่ีท าให้เราปรับตัวได้กับคนหลายชนชั้น 
9. แผนกครวั 
 - Uniform 
 - อาหาร 2-3 มื้อ 
 - ตรวจสุขภาพฟร/ี บริการเพื่อสุขภาพต่าง 
 - ส่วนลดจากการซ้ืออาหารของโรงแรมกลับบ้าน 
 - รถรับ-ส่ง (รอบดึกเท่านั้น) 
คุณพิเชษฐ์  ชัยเศรษฐพงศ์ (Sour Chef  Main Kitchen)  

หน้าที่ท า Soup and Sauce และสอนนักศึกษา OHAP ความมั่นคงและชื่อเสียงของ
โรงแรม ฐานเงินเดือน สวัสดิการ  

- อบรมภาษาอังกฤษ 
- อบรมความลับโรงแรม 
- ส่งให้ศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรีร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชมงคล เพื่อศึกษา

จนจบโดยโรงแรมออกให้ทั้งหมด 
- อบรมดับเพลิงและความปลอดภัย 
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- อบรม HACCP, GMP และมีการสอบ โดยมีการท าแบบข้อสอบ 
มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบโดยการสร้างแรงจูงใจโดยให้ลองท าอาหาร

ตัวใหม่ๆ หัวหน้าเชฟจะให้ลองท าอาหารตัวใหม่ๆ เพื่อเป็นการเสริมความรู้ และพัฒนาตัวเอง
ตลอดเวลา โดยจะต้องกับไปทบทวนสูตรอาหารและลองท าซ้ าหลายครั้ง เมื่อเป็นที่พอใจของเชฟ 
เชฟก็จะให้เมนูอาหารใหม่อีก บุคคลใดมีความสามารถเรียนรู้ได้มากก็สามารถท างานได้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

-8 ชั่วโมง/ ถ้างานไม่เสร็จจะอยู่ท าจนงานเสร็จแล้วจึงกลับ 
-วันจันทร์ สอนที่ OHAP, หยุดวันอังคาร, 6 วันท างาน 
-แรงจูงใจอันดับแรกคือเป็น Staff 
-Service Charge และสวัสดิการที่มากขึ้น 
-เป็นโรงแรมท่ีเป็นอันดับ 
-ท างานครบ 10 ปี ได้รับแหวนโอเรียลเต็ล 
-มีการก าหนดระยะเวลาการเป็น Staff  
-ท างานเป็นระยะเวลา 10 ปี ได้รับแหวนโอเรียลเต็ล 
-ท างานเป็นระยะเวลา 20 ปี ได้รับแหวน ทอง 
-ยิ่งอยู่นานมูลค่าของก านัลจะเพิ่มมากขึ้นตามอายุการท างาน 
เมื่อพนักงานถึงวาระเกษียณ พนักงานมีความประสงค์จะท างานต่อก็สามารถท างานต่อ

ได้ เหมือนบ้านอีกหนึ่งหลังเพราะพนักงานทุกคนดูแลกันอย่างเช่นพี่น้องถ้าอาหารโดน Complain 
เชฟก็จะเปล่ียนอาหารให้และไม่คิดค่าอาหารในมื้อนั้นหรือค่าอาหารจานนั้นและจะท าตามค าส่ัง
ของลูกค้าตามท่ีลูกค้าทุกคนต้องการ เพราะเราจะถือว่า “ลูกค้าคือพระเจ้า” และลูกค้าคือคนส าคัญ
ของทางโรงแรม 

- เงินเดือนและสวัสดีการที่ได้รับ ความภาคภูมิใจ 
- Team Builbing คือ การสร้างความเข้มแข็ง โดยการให้พนักงานแต่ละแผนก โดยการ

จัดแต่ละแผนกมาท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคี 
- วันหยุดพิเศษประจ าปี 
- การจัดงานวันเกิด 3 เดือนครั้ง 
- ชุดยูนิฟอร์ม 
- มุมพักผ่อน 
- ห้องพยาบาล 
- ตรวจร่างกายประจ าปี 
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- นวดผ่อนคลาย 
- จ าหน่ายเบเกอรี่ในราคาพนักงาน 
- Staff Party   ซ่ึงในงานจะมีบัตรก านัลต่างๆ 
- ประกันสังคมท้ังครอบครัว 
- Internet Café, Canteen ยืมหนังสือฟรี 
- ความมั่นคงของโรงแรม 
- สวัสดิการอ่ืนๆ 
- Service Charge 
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ส่งให้พนักงานศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจนจบ

การศึกษาโดยทางโรงแรมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
-มีการประเมินโดยท าแบบทดสอบ 
-อบรมความลับโรงแรม 
-อบรมทางด้านภาษาอังกฤษ 
-อบรมด้านความปลอดภัย 

 แต่ละแผนกจะมี Training ซ่ึงคุณธัญชนก คือ Trainer ของแผนก Verandah ซ่ึงวิธีการ
เพิ่มความรู้ใจแต่ละเดือนจะเป็นมติของหัวหน้าและ Shift Station ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แล้ว Shift 
Station จะคอยให้ความรู้สอนงานเบ้ืองต้น แล้วพนักงานแต่ละคนจะพยายามเรียนรู้ด้วยจนเองจาก
การสังเกตด้วย ซ่ึงการกระท าดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาต่อไป แล้วในทุกครั้งหลังจาก
เลิกงานจะมีการประชุมแลกเปล่ียนการท างานในแต่ละวันว่ามีข้อผิดพลาดอะไรและมีความรู้ใหม่ๆ 
อะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า VIP และ Service standard 

-ท างานเดือนหนึ่งหยุด 6 วัน 
-อาทิตย์ละ 5 วันครึ่ง 
-วันละ 8 ชั่วโมง 
-เป็น Staff เพื่อให้ได้รับ Service Charge ที่สูงขึ้นมากและสวัสดิการอ่ืนๆ ท่ีสูงขึ้นด้วย 
-รักและผูกพันกับที่นี้ อยากให้การบริการของที่นี้กลับไปมีประสิทธิภาพเป็นที่หนึ่ง

อย่างเดิม  
เนื่องจากที่นี้มีการท างานที่อบอุ่นเหมือนครอบครัว เมื่อลูกค้าของ Outlet หนึ่งมีความ

ไม่พอใจต่อการบริการของ Outlet ดังกล่าว สามารถเคลมกับ Outlet อ่ืนของทางโรงแรมฯ ได้ 
-ความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพ 
-ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



123 
 

-ครอบครัว 
เงินสะสมจากเงินเดือนพนักงาน คือ จะหักเงินเดือนเก็บไว้ส่วนหนึ่ง แล้วโรงแรม

สมทบให้อีกส่วนหนึ่ง โดยจะคืนให้ ณ ตอนออกจากการท างาน ซ่ึงต้องเป็นการลาออกแบบปกติ 
-วิสัย 
-ชื่อ เสียง 
-เงินเดือนและ Service Charge 
-สวัสดิการ (ท่องเที่ยว, วันหยุด) 
-ความมั่นคง 
-อบรมความลับของโรงแรม 
-คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ AUA น ามาสอนที่โรงแรม 
-อบรมเรื่องความปลอดภัย เช่น การดับเพลิง 

 สนับสนุนให้เรียนปริญญาตรีจนจบการศึกษา ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดย
ทางโรงแรมจ่ายให้ทั้งหมด 

-ฟอร์มทีมโดยจัดกิจกรรมภายในแผนก, ฟอร์มทีมกับต่างแผนกสร้างความสามัคคี 
-ท าแบบทดสอบ 

 Room service พนักงานใหม่จะเริ่มเรียนรู้เมนูเบื้องต้นก่อน แล้วจ าเมนูให้ได้ว่าเมนูมี
ส่วนผสมอะไร (เมื่อแขกส่ังก็ดูหน้าตาอาหารแล้วจดจ ารายละเอียด) ค่อยๆ เรียนรู้เรื่อยๆ เช่น เมนู
ส่วนผสมต่างๆ วิธีการท าและซอสต่างๆ แล้วคอยเรียนรู้จากรุ่นพี่ก่อนเวลาไปส่งอาหาร จดจ า
รายละเอียดการให้บริการ (Step Of Service) การแก้ไขเฉพาะหน้า เมื่อเกิดความช านาญหรือก็เริ่ม
ทดลองงานบริการด้วยตนเองถ้าเกิดความผิดพลาดต้องแจ้งแล้วขอโทษปรับปรุงให้ดีขึ้น
ภาษาอังกฤษก็ต้องเรียนรู้มากๆ โดยเฉพาะการฟัง การพูด การรับโทรศัพท์ ขั้นตอนการถามต่างๆ 
รวมถึงรายการเครื่องดื่มของโรงแรม (วิธีการเรียนรู้ คือ เรียนเสริมจากอาจารย์ฝรั่ง) 

-ท างาน 6 วัน/ สัปดาห์ วันละ 8 ชั่วโมงหนึ่งเดือนหยุด 6 วัน (เพิ่งเริ่มหยุด 6 วัน 
เมื่อก่อนหยุด 4 วัน ส่วนใหญ่งาน Room Service จะยุ่งตอนเช้าท าให้มีพนักงานรอบเช้ามาก 

-ควรพัฒนาตนเองมากๆ เพื่อพัฒนาเป็น Staff (บอกพนักงานว่าถ้าเป็น Temporary จะ
ได้ Service น้อย ถ้าเป็น Staff จะได้เยอะกว่า) และสวัสดิการอ่ืนๆ 

-แหวนครบรอบ 
-ของขวัญโอกาสพิเศษ 
-ป่วยให้ของเยี่ยมเป็นตะกร้าผลไม้ 
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 เป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงเป็นเวลานาน เป็นอันดับ 1 ของโลกหลายปีท าให้โรงแรม
มั่นคง GM เป็นกันเองเดินทักทายทุกแผนก สวัสดิการดีเมื่อเทียบกับโรงแรมอ่ืนๆ ขอโทษแล้ว
เปล่ียนอาหารใหม่ คนที่ท าผิดจะขอโทษก่อนแล้วผู้จัดการจะเข้ามาขอโทษอีกครั้งด้วยวาจาให้ 

-เงินเดือนสูง 
-สวัสดิการต่างๆ ดีมาก 
-ความภาคภูมิใจ 
-แหวนครบรอบ 5 ปี, 10 ปี, 20 ปี, 25 ปี, 50 ปี 
-วันหยุดพิเศษประจ าปี 
-งานวันเกิดจัด 3 เดือน 1 ครั้ง 
-ชุดยูนิฟอร์ม 
-อาหารมื้อต่างๆ ในแคนทิน 
-มุมพักผ่อน (เครื่องดื่มราคาถูก, เกมส์, TV, อินเตอร์เน็ต, เบเกอรี่ราคาพนักงาน) 
-ตรวจร่างกาย 
-นวดผ่อนคลาย 
-เรียนภาษาอังกฤษ 
-Staff  Party ในงานมีจับฉลาก บัตรก านัลต่างๆ 
-ของขวัญวันเกิด 
-ประกันสุขภาพ 
-เงินสะสมโดยหักจากเงินเดือน 
-ทิปประจ าวัน 
-ท าบุญประจ าปี 
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บทสัมภาษณ์ Assistant Director of Human Resource วันที่ 18 มกราคม 2555 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์: คุณญาณวรรณ มะลิทอง 
ต าแหน่ง: Assistant Director of Human Resource 
อายุ:   42 ปี 
การศึกษา: ปริญญาโทด้าน Communication Study 

Q: แนวคิดหลักของแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: “นอกจากการดูแลพนักงานแล้ว 
แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ    โอเรียนเต็ล มีการวางกรอบแนวคิดและจุดประสงค์ของการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีทักษะเพิ่มขึ้นอย่างไร และเหตุผลของการที่ต้องพัฒนาทักษะของบุคลากร
คืออะไร” 
 A: “ถ้าพูดถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือว่า Human capital แล้วนั้นมองว่าช่วงเวลา
หลายปีที่ผ่านมาทุกองค์กรค่อนข้างให้ความส าคัญกับทรัพยากรบุคคลมากขึ้น ซ่ึงในต่างประเทศเค้า
ก็ให้ความส าคัญมานานแล้ว และให้ความส าคัญเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในธุรกิจโรงแรม โอเรียนเต
ลมองว่า โรงแรมที่ไหนก็สวย สินค้าไม่ว่าจะแตกต่างกันหรือไม่ มีความใหม่แค่ไหน Designจะ
สวยงามอย่างไร แต่สุดท้ายก็ต้องกลับมามองว่า ใครกันที่จะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ? แล้ว
เราก็พูดถึงเรื่องของ “คน” บุคลากรต้องเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ซ่ึงมันเป็นความท้าทาย การหา
บุคคลกรที่มีคุณภาพนั้นจะมาจากไหน อย่าไร เพราะปัจจุบันการแข่งขันมีสูง ท าให้เกิดส่ิงที่เรียกว่า 
“War Talent” ที่เราเรียกว่า “สงครามการแย่งชิงบุคคลากร”ซ่ึงมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆ ถ้าพูดถึงโอเรียน
เค้ก คนจะมองว่า ทุกคนจะเดินเข้ามาหาโอเรียนเค้ก และปัจจุบันนั้นก็ยังมีบ้าง แต่โอเรียนเค้กก็จะ
ไว้ใจไม่ได้ เ พร่าการแข่งขันมีนสูง เราเองต้องรู้ว่าเราจะมีวิธีอย่างไรที่จะ Attract คนข้างนอกหรือ 
Candidate ให้เค้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเรา และเราก็อยากจะได้คนที่มีความรู้และความสามารถ คน
เก่งในความหมายของ Human Resourceคือต้องเก่งและดี แต่คนดีก็เป็นส่ิงที่วัดได้ยาก  แน่นอนว่า 
ทุกองค์กรและที่โอเรียนเต็ลร้องมุ่งเน้นเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะGM (คนปัจจุบัน) ที่โฟกัส
เรื่องของ Human Resource เป็นพิเศษ จุดประสงค์หลักของโอเรียนเค้กที่เราโฟกัสคือ “Guest 
Service”  เพราะฉะนั้นคนที่เจ้ามาต้องอยู่ในบรรทัดฐานที่เราตั้งไว้ จุดประสงค์ของการพัฒนาไม่ใช่
แค่พัฒนาทักษะเพื่อใช้ท างานหรือบริการลูกค้าให้มีความสุขได้อย่างเดียว เมื่อพัฒนาแล้วมีการ 
Retrain ซ่ึงนี่คือสิงส าคัญ ไม่ใช่หาคนเข้ามาท างานแล้ว แต่ระยะเวลาการท างานท าได้แค่ช่วงระยะ
หนึ่งแล้วก็ลาออก อย่างนั้นไม่ใช่การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ถูกต้อง “เราต้องพัฒนาบุคคลให้เป็น
มาตรฐานการท างานของโอเรียนเค้ก และพัฒนาเพ่ือให้แต่ละบุคคลมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในสาย
งาน อันนี้เป็นส่ิงส าคัญมาก เพราะทุกคนที่เข้ามาคงไม่มีใครอยากท างานในต าแหน่งเดิมไปตลอด 
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โอเรียนเตล้ีองการให้พนักงานมี Carrier of Paternity กับโอเรียนเค้กหรือโรงแรมในเครือ” ซ่ึงจริงๆ
แล้วการเติบโตในองค์กรไม่ใช่แค่การเติบโตในสายงานหรือในแผนกเท่านั้น การเติบโตสามารถ 
Cross  function กันได้หมด แต่ที่น่าสนใจคือโอเรียนเค้กจะแตกต่างจากที่อ่ืนเพราะเรามีประวัติยาว
นาถึง 135 ปี และเต็มไปด้วยประวัติมากมาย ส่ิงท่ีท าให้ทุกคนกล่าวถึงโอเรียนเค้ก ในเรื่องของการ
บริการก็คือ บุคลากรและพนักงาน จะเห็นได้ว่าบุคลากรที่นี่จะมีระดับ Senior จ านวนมาก จะเห็น
คุณป้าคุณลุงเดินไปเดินมา ซ่ึงเป็นเสน่ห์ของโอเรียนเค้ก ลูกค้าบางคนจ าได้ว่าเมื่อ 10 ปีที่แล้วเคยมา
พักที่โรมแรมนี้ คราวนี้กลับมาใหม่ก็ยังเจอพนักงานคนนี้ที่รู้ว่าลูกค้าชอบอะไรไม่ชอบอะไร เหมือน
เป็นคนในครอบครัว พนักงานบางคนอยู่ในต าแหน่งเดิมเป็นสิบๆปี ไม่ไปไหน เพราะเค้าชอบงาน
ตรงนี้ อาทิ คุณสมคิด ที่เค้าเป็นริกรที่ห้องอาหารเบอร์นอ มั่งดี ท างานเป็นwaiter มา 30ปี เค้าไม่
อยากไปไหน เค้าสมีความสุขกับงานที่ท าตรงนี้เพราะเค้ารู้สึกว่า เป็นงานที่เค้าได้รับเกียรติและเค้ามี
ความสุข เค้ามีโอกาสได้ท างานให้ราชวงศ์หลายๆราชวงศ์ ซ่ึงตัวเค้าไม่ได้อยากเติบโตในต าแหน่ง
มากกว่านี้ แต่เค้าท าตรงนี้และมีความสุข จึงเลือกท าแบบนี้มา30 ปี”     โอเรียนเตเน้นในเรื่องของ
การพัฒนาทักษะ เรื่องของงานบริการ คนเหล่านี้ถือว่าเป็น Master ของงานบริการมากซ่ึงในต ารา
นั้นหาไม่ได้ 

Q: งานส าคัญของ Training ที่มีหน้าที่คิดและออกแบบแนวทางการพัฒนาบุคลากรและ
จัด Trainingต่างๆให้พนักงานนั้น ฝ่าย Training ของโอเรียนเค้กใช้อะไรมาเป็นตัววิเคราะห์เพื่อหา
ความต้องการในการฝึกอบรม (Need Analysis) ของแต่ละคอรสการฝึกอบรม เช่นท าไมต้องมีการ
จัดคอร์ด สอนภาษาอังกฤษให้กับแผนกแม่บ้าน? แล้วฝ่าย Training ทราบได้อย่างไรว่าแผนก
แม่บ้านมีความต้องการในการพัฒนาเรื่องภาษาหรือเรื่องอ่ืนๆอีก?  
A: การวิเคราะห์หา Need Analysis หรือการวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรมให้แก่พนกังาน บทบาท
ของ Learning and Development(แผนกฝึกอบรม ซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนก Human Resource) 
คือการวางแผนจัดท า Road Map ของการฝึกอบรมให้พนักงานทั้งองค์กร ตั้งแต่ระดับหัวหน้างาน
ไปถึงระดับปฏิบัติการ แน่นนอนว่าพนักงานแต่ละระดับแต่ละฝ่ายย่อมมีความต้องการในเรื่องของ
การพัฒนาอบรมเหมือนกัน แต่หัวหน้างานที่เป็นระดับ Middle Management นั้น ไม่จ าเป็นต้อง
ได้รับการ Train เหมือนกับพนักงานระดับปฏิบัติการและพนักงานระดับปฏิบัติการก็ไม่จ าเป็นต้อง
สอนในเรื่องของ Leadership Skill เช่นกัน 

ฝ่ายฝึกอบรมมีหนน้าท่ีวิเคราะห์ท าแผนฝึกอบรมตบอดทั้งปี ซ่ึงการท าแผนฝึกอบรมจะ
ออกมาได้นั้นไม่ใช่การนึกคิดขึ้นมาเองว่ามีอะไรหน้าสนใจ หรือว่าเท่าที่เห็นว่ามีความน่าจะเป็น
แบบนั้นแบบนี้ จ าเป็นต้องมีปัจจัยหลายอย่างที่ฝ่ายฝึกอบรมน ามาพิจารณาใช้วิเคราะห์และจัดท า
แผนการฝึกอบรม ตั้งแต่เริ่มต้นต้องรู้ว่า วิสัยทัศน์, จุดมุ่งหมาย และจุดประสงค์ขององค์กรจะไปใน
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ทิศทางใด ซ่ึงในแต่ละปีอาจแตกต่างกัน เช่นในปี 2012 เรามีแผนอะไรบ้าง จุดประสงค์อะไร 
ต้องการ active อะไร เราต้องเอาใส่ต่อจุดประสงค์ของโรงแรมมากๆ ต้องใส่ใจทุกอย่าง  ธุรกิจใน
ขณะนั้นเป็นอย่างไร เศรษฐกิจเป็นอย่างไร Guest Comment เป็นอย่างไร โดยรวมแล้วต้องดู  

1. ดูวิสัยทัศน์หรือ Objective เป็นอย่างไร 
2. โอเรียนเต็ลมีโปรแกรมการตรวจสอบการท างานและการบริการของพนักงานที่

เรียกว่า Innovate และตอนนี้มี LRA เข้ามาดูและจะโชว์ Score ของการท างานของแต่ละSection แต่
ละแผนกออกมา เป็นเรื่องของการวัดคุณภาพการบริการ โดยจะมี Richly จากข้างนอกเข้ามา
ประเมินและมีคะแนนเพื่อวัดเลยว่า แต่ละแผนก มีมาตรฐานเป็นอย่างไร ดีหรือต้องปรับปรุง ซ่ึงฝ่าย
ฝึกอบรมก็จะน าข้อมูลตรงนี้มาวิเคราะห์หาความต้องการในการท าแผนฝึกอบรมของแต่ละแผนก
ต่อไป  

3. ท า Questionnaire ของแต่ละแผนก ถามความคิดเห็นว่าในปีที่ผ่านมาในการ
ฝึกอบรมของฝ่ายฝึกอบรมมีอะไรดี อะไรที่ต้องการเพิ่มเติม หรืออะไรที่พนักงานยังขาด ทักษะ 
ความรู้อะไรที่อยากให้เพิ่มเติม (ถามความต้องการจากตัวพนักงานเอง) จากนั้นฝ่ายฝึกอบรมจะ
พูดคุยกับหัวหน้าแผนกอย่างใกล้ชิด ในส่วนของพนักงานเองจะมีการท าแบบสอบถามความผูกพัน
ของพนักงานกับองค์กร ซ่ึงจะท าปีละหนึ่งครั้งของ Oriental Group ทั่วโลกในผลของแบบสอบถาม
นี้จะชี้ให้เห็นผลหลายๆด้าน  

 -การส่ือสารในองค์กร 
 -ความภาคภูมิใจ 
 -การท างานกับหัวหน้างาน 
 -การพัฒนาการฝึกอบรม 

 -สวัสดิการและผลตอบแทน 
ซ่ึงจะโชว์ผลทุกปีและฝ่ายฝึกอบรมต้องน าผลมาวิเคราะห์ เช่น คะแนนของหัวข้อการส่ือสารกับหัส
หน้างานอยู่ในเกณฑ์ต่ า ฝ่ายฝึกอบรมมีหน้าที่คิดและวางแผนว่าจะจัดให้มีการฝึกอบรมอะไรที่จะ
พัฒนาจุดอ่อนแอ ตรงนี้อย่างไรได้บ้าง โดยดูจากหลายปัจจัย 

- Objective 
- Guest Comment/ Service/ Language 
- Sinnovate/ LRA Score 
- การท า Questionnaire 
- การพูดคุยกับหัวหน้างาน 
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- ฝ่ายฝึกอบรมต้องดูปัจจัยภายนอกประกอบด้วย อาทิ เศรษฐกิจ สภาพส่ิงแวดล้อม
หรือภัยธรรมชาติ 

“หน้าที่ของแผนกทรัพยากรบุคคลที่นอกเหนือจากการดูแลพนักงาน  การพิจารณา
บุคคลเข้า-ออกจากการท างาน การประเมินผลการท าperformance ถือเป็นส่ิงท้าทาย ซ่ึงเป็นการ
ประเมินผลประจ าปี” 

Q: เมื่อได้กลุ่มของพนักงานที่จ าเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมแล้ว  การก าหนดช่วง
ระยะเวลาการฝึกอบรมยาวนานแค่ไหน? 

A: การฝึกอบรมตั้งแต่พนักงานเข้ามาจะมีการ Orientation ซ่ึงเป็นStandardของทุก
โรงแรม อันเป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์กร ผลิตภัณฑ์ กฎระเบียบของโรงแรม เมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องเข้าสู่
กระบวนการของการพัฒนาอบรม ในเรื่องของทักษะก่อน เช่นพนักงานใหม่ที่เย้ามาเป็นพนักงาน
ต้อนรับ เมือ่เข้ามาก็ต้องได้รับการTraining โดยหัวหน้างานหรือ Department Trainer ซ่ึงที่โอเรียน
เต็ลจะมีDepartment Trainer ของแต่ละแผนก ซ่ึงเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญของงานในแต่ละ
Section เป็นผู้สอนงานให้ ในระหว่างช่วงProbation ส่ิงที่ส าคัญที่สุดคือของการเข้ามาท างานคือ 
ทักษะและProcessการท างาน ต้องรู้ว่ามีอะไรบ้าง แต่ละขั้นตอน 

Task Requirement มีอะไรบา้ง โดยที่Trainerจะเป็นผู้สอนในด่านแรก เมื่อผ่าน On the 
job training และ Probation แล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการ Training โดยแผนกฝึกอบรม ซ่ึงจะมีการ
จัดสรรเรื่องของTrainingไว้ หลักๆก็มี 
 -department Training หรือ Skill Training ซ่ึงเป็นTraining หลักของคนท างานใน
องค์กร ทักษะพื้นฐานต่างๆโดยเฉพาะOperation เพราะหากท างานในต าแหน่งนี้แต่ถ้าพนักงานไม่
สามารถท าหน้าที่ใน Job descriptionได้ ก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของ Department 
 -งานโรงแรมเป็นงานบริการ จึงต้องมีหลักสูตรService Training ซ่ึงที่โอเรียนเต็ล จะมี
มาตรฐานการบริการของMandarin Orientalซ่ึงขาดไม่ได้ ในLQE Service Training 
 -Language Training ซ่ึงโอเรียนเต็ลท าสัญญากับบริษัทข้างนอก โดยเป็นอาจารย์
เจ้าของภาษา นอกเหนือจากนี้ก็เป็นการTrainingอ่ืนๆเกี่ยวกับ 
 -Safety เพราะที่โอเรียนเต็ลจะมีการท าเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัย โดยจะมี
Auditข้างนอก ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย Financial, First aid , Team building, Boom Test และอีก
หลายๆอย่างแต่หลักๆของเราก็คือที่กล่าวไปคือ Department Skill, Service Training, Health and 
safety training 

Q: แผนการTraining ได้มีการก าหนดไว้ล่วงหน้าไหม? 
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A: มีการวางไว้ล่วงหน้าแน่นอน โดยจะสรุปว่าแต่ละปีจะมีการท าTrainอะไร ซ่ึง
พนักงานแต่ละกลุ่มแต่ละlevel จะมีหลักสูตรแตกต่างกันออกไป โดยที่นี่จะมีหลักสูตร Mandatory
หรือCompos try คือเป็นทั้งหลักสูตรบังคับและเลือกได้ ซ่ึงในส่วนของMandatoryนั้น พนักงานแต่
ละกลุ่มแต่ละเครือก็ต่างกัน ถ้าในระดับMiddle Management พนักงานก็อาจต้องเทรนเกี่ยวกับเรื่อง
ของ Supervisor Skillหรือ Presentation skill ซ่ึงบางทีพนักงานอาจเก่งเรื่องการท างานแต่ไม่เก่งเรื่อง
การน าเสนอก็ได้ ส่วนพนักงานระดับOperation ส าหรับแผนTrainingจะท าในภาพรวม แต่ถ้าSkill 
Specificationได้ก็จะไปอยู่ที่แต่ละแผนกว่าจะTrainอะไร ซ่ึงอยู่ในช่วงของDepartment Training  

Q: ทุกคนในองค์กรต่างได้รับการ Trainingไหม? หรือแค่เฉพาะพนักงานใหม่. 
A: ทุกคนต้องได้รับการTraining คนใหม่ก็ส่วนหนึ่ง ส่วนคนที่มีก็ต้องTrainเพิ่ม โดย

การแบ่งคนในองค์กรออกตามlevel ซ่ึงแต่ละlevel ก็จะมีหลักสูตรของแต่ละlevelกันออกไป 
Q: ระยะเวลาการอบรมของแต่ละLevel จะแตกต่างกันหรือไม่? 
A: จะมีการก าหนดเอาไว้ว่า แต่ละหลักสูตรนั้นผู้ที่เข้าอบรมและเรียนรู้ในแต่ละ

หลักสูตรนั้นจะต้องเข้าเรียนให้ได้ตามมาตรฐานที่เราก าหนดไว้ โดยเราจะนับเป็นเครดิต เช่น 
ก าหนดไว้ว่า ใครที่เข้าอบรมหลักสูตร Presentation Skill จ าเป็นต้องได้ 32เครดิต ในระยะเวลา1ปี 
จึงจะผ่านหลักสูตรนั้น อะไรประมาณนี้ 

Q: งบประมาณส าหรับการ Training มีการก าหนดงบประมาณล่วงหน้าไหม? คิดเป็นกี่
เปอร์เซ็นต์ 

A: มีการก าหนดงบประมาณที่จะเอาไว้ใช้ในการท า Training ในแต่ละปีแน่นอน แต่
การก าหนดว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นั้นจะไม่เท่ากันในแต่ละรอบการท า Training ซ่ึงการก าหนด
งบประมาณนี้เราต้องดูจากปัจจัยหลายอย่าง ดูว่าแต่ละปีเราจะท าอะไร มี Special แบบไหนหรือมี
อะไรที่เราต้องเพิ่มเข้าไปเป็นพิเศษ ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีงบประมาณก็จะน้อยลง แต่ที่โอเรียนเต็ลของ
เราวางเอาไว้ตอนนี้ นับว่ามีปริมาณที่ค่อนข้างมาก 

Q: การประเมินผลการ Training หากพนักงานที่เข้าอบรมตมที่ฝ่ายฝึกอบรมได้จัดให้
แล้วแต่ผลการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ ทางโรงแรมจะมีการแก้ไขปัญหาหรือหา
วิธีการเรียนรู้แบบอ่ืนให้กับพนักงานกลุ่มนี้อย่างไร 

A:  การประเมินผลการอบรมจะมีการจัดการทดสอบ โดยพนักงานต้องได้คะแนนที่
ระดับ 80% ถึงจะผ่านหลักสูตรนี้ แต่ถ้าการ Training ผ่านพ้นไปแล้วแต่ยังเกิดปัญหา เช่น การ
ฝึกอบรมของแผนกแม่บ้านในอบรม Language Skill ผ่านไปแล้วเป็นเวลา 2 เดือนแต่แผนกแม่บ้าน
ยังถูกลูกค้าคอมเพลนในเรื่องของทักษะการส่ือสาร เราก็ต้องกลับมาดูว่าแผนการ Training ของเรามี
ปัญหาอะไร ดูตั้งแต่วิธีการสอน, ประมวลการสอน ว่าต้องเพิ่มเติมส่วนไหนเข้าไปบ้าง โดยการ
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ประเมินจะเป็นทางหัวหน้าแผนกประเมินว่าตอ้งมีการพัฒนาไหม แต่หากประเมินแล้วผลสรุปคือยัง
ไม่ผ่าน เราก็ต้องมาวิเคราะห์และดูว่าที่พนักงานไม่สามารถท างานได้นั้นมันเกิดจากอะไร เพราะ
โดยส่วนใหญ่แล้วในเรื่องของทักษะ ถ้าพนักงานไม่แย่จนเกินไป เราเชื่อว่าพนักงานจะสามารถท า
ได้ แต่สาเหตุของการท างานที่ไม่ผ่านนั้น อาจเป็นเพราะสาเหตุอ่ืนได้ เช่น 

“ทัศนคติของพนักงาน” หลายครั้งที่เราต้องมานั่งวิเคราะห์หาถึงรากของปัญหาด้วย 
เช่น พนักงานบางคนที่ท างานมานาน อยู่กับองค์กรมานาน คิดว่าตนเองรู้ทุกอย่าง รู้ทุกเรื่อง มักจะ
ไม่เปิดรับส่ิงใหม่ๆที่เรามอบให้ โดยเฉพาะองค์กรที่ตั้งมานานซ่ึงเป็นเรื่องของทัศนคติของเค้า หรือ
อาจจะมีข้อขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน หรือหัวหน้างานก็แล้วแต่ เลยส่งผลให้พนักงานคนนั้นไม่ใส่ใจ
การท างาน หรือบางคน “สอน...แต่ฉันไม่จ า” และหากพนักงานยังเป็นเช่นนี้ต่อไป โดยเฉพาะ
พนักงานที่ต้องท างานกับลูกค้ามันก็จะส่งผลกระทบกับความพึงพอใจของลูกค้า จึงต้องเรียกมา
ซักถามหรือพูดคุยกับหัวหน้างานว่ามันเกิดอะไรขึ้นและมีสาเหตุมาจากอะไร และต้องชี้แจงให้เห็น
ว่าการท างานของเขาถ้ายังไม่พัฒนาจะส่งผลอย่างไรกับแผนก 

Q: ถ้าประเมินแล้วยังไม่ผ่าน หรือท าอย่างไรพนักงานก็ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อยู่ดี 
โรงแรมมีวิธีการแก้ไขอย่างไร? 

A: -อาจต้องหาวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ เพราะบางคนไม่สามารถเรียนรู้และพัฒนา
ได้จริงๆก็ต้องหาวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืนๆให้เค้า 
     -ถ้าดูแล้วว่าพยายามแล้ว เค้าได้แค่นั้นจริงๆ เราก็จะมองว่าน่าจะเกิดจากทักษะของ
เขา ดังนั้นเราจึงอาจต้องพิจารณาย้ายเขาไปท างานในต าแหน่งที่เหมาะกับทักษะของเค้าท่ีมี 

สุดท้าย “โอเรียนเต็ล เชื่อว่า ถ้าพนักงานท างานแล้วมีความสุข เค้าก็จะท าให้ลูกค้ามีความสุขด้วย 
มันเป็นจุดที่เชื่อมโยงกัน เห็นได้ชัดเจน เราอยากให้พนักงานของเรามาท างานในสภาพแวดล้อมที่ดี 
สะดวกสบายได้รับการบริการที่ดี เพราะพนักงานก็คือลูกค้าของ HR และเป็นลูกค้าของผู้บริหาร 
เพราะฉะนั้น เราต้องดูแลเค้าให้ดี”  
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ สไบทิพย์  มงคลนิมิตร ์
ที่อยู่ปัจจุบัน                    80/41 หมู่ท่ี 6.ซอยประชาราษฎร์ 5 ถนนประชาราษฎร์ ต าบล

ตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวดันนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 
ประวัตกิารศึกษา    

พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน     ศึกษาต่อระดับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ  
                                               จัดการภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย  
                                               ศิลปากร  

ประสบการณก์ารท างาน อาจารย์คณะวิทยาการจดัการ ภาควิชา สาขาธุรกจิโรงแรม 
  และที่พัก มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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