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ความต้ องการพัฒนาตนเองของพนักงานในสถานประกอบการประเภทโรงแรมรีสอร์ ท
และโฮมสเตย์ ในอําเภออัมพวา และพืนทีใกล้เคียง จังหวัดสมุทรสงคราม
A STUDY OF THE NEED OF SELF-DEVELOPMENT OF PERSONNEL WORKING IN
RESORTS AND HOME-STAYS IN THE UMPHAWA DISTRICT AND SURROUNDING AREAS
IN THE PROVINCE OF SAMUT SONGKRAM
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เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์
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บทคัดย่อ
การวิจ ัย ครั งนี มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื อสํ า รวจความคิ ดเห็ น เกี ยวกับ ความต้องการพัฒนาตนเองของ
พนัก งานในสถานประกอบการประเภทรี สอร์ ท และโฮมสเตย์ ในเขตอําเภออัม พวาและพื นที ใกล้เคี ย ง
จัง หวัดสมุ ทรสงคราม ทํา การเก็ บรวบรวมข้อมู ล โดยการแจกแบบสอบถามให้กบั กลุ่ ม ตัวอย่า งซึ งเป็ น
พนักงานประจําในสถานประกอบการประเภทรี สอร์ ท และโฮมสเตย์ 3 แห่ ง ได้แก่ บ้านอัมพวารี สอร์ ท
แอนด์สปา จํานวน 20 คน บ้านท้ายหาดรี สอร์ ทแอนด์วอเตอร์ สปอร์ ต จํานวน 10 คน และเรื อนปณาลี
จํานวน 2 คน กรอกข้อมูลความต้องการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ดังนี 1) ด้านภาษาต่างประเทศ
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 2) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Work Art, Program Outlook และ Microsoft Power
Point 3) ความรู ้ ดา้ นวิชาชี พการโรงแรม ได้แก่ งานแม่บา้ น การบริ การอาหารและเครื องดื ม การบริ การ
แผนกส่ วนหน้า นอกจากนี พนักงานส่ วนใหญ่ยงั ต้องการพัฒนาตนเองด้านบุคลิ กภาพ และความรู ้ ความ
เข้าใจในเรื องจิตวิทยาการบริ การ
คําสํ าคัญ:

การพัฒนาตนเอง รี สอร์ท โฮมสเตย์ อัมพวา

ABSTRACT
The objective of this study was to investigate the need for self-development of personnel working
in resorts and home-stays in the Umphawa District and nearby areas in the province of Samut Songkram.
The data was collected through questionnaires. The sampling group was personnel working at Amphawa
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Resort and Spa, Baan Tai Had Resort and Water Sports, and Ruan Panalee. The study has found that the
sampling group needs to improve themselves in four aspects: 1) English communication; 2) computer
skills, e.g. Work Art, Outlook and Microsoft Power Point; 3) hotel professional skills, e.g. housekeeping
service, food and beverage service, and front office service; and 4) personality development and service
psychology.
KEYWORDS: self-development, resorts, home-stays, Amphawa
บทนํา
“เมืองหอยหลอด ยอดลินจี มีอุทยาน ร.2 แม่ กลองไหลผ่ าน นมัสการหลวงพ่ อวัดบ้ านแหลม” คํา
ขวัญประจํา จัง หวัด สมุ ทรสงคราม ซึ งแสดงให้เ ห็ นถึ งความอุ ด มสมบู รณ์ ท างด้า นทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ งแวดล้อม รวมทังวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวสมุทรสงครามได้เป็ นอย่างดี การท่องเที ยวในจังหวัด
สมุทรสงครามจะเน้นการท่องเทียวเชิ งวิถีชีวิตและวัฒนธรรม มีกิจกรรมให้นกั ท่องเทียวได้ทาํ มากมาย เช่ น
การจับหอยหลอดทีดอนหอยหลอด การนังเรื อชมหิ งห้อย การเทียวชมซื อสิ นค้าทีตลาดนําต่าง ๆ เป็ นต้น
แหล่งท่องเทียวในจังหวัดสมุทรสงครามมีมากมายหลายแห่ งกระจายอยู่ในอําเภอต่าง ๆ ได้แก่อาํ เภอเมือง
อําเภอบางคนที และอําเภออัมพวา
อําเภออัมพวา เป็ นอําเภอทีมีความเจริ ญทังทางด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียม
ประเพณี อนั ดีงามมาแต่โบราณ มีสถานทีท่องเทียวทีสําคัญๆ หลายแห่งทังทีเป็ นโบราณสถานและสถานที
ท่องเทียวตามธรรมชาติ อาทิ ตลาดนําอัมพวา อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย (อุทยาน ร. 2 ) ชุมชนริ มคลองอัมพวา วัดอัมพวันเจติยาราม บ้านทรงไทย ตลาดนําท่าคา ฯลฯ
สถานประกอบการด้านทีพักในอําเภออัม พวาและพื นที ใกล้เคี ย ง จัง หวัดสมุ ท รสงครามจะเป็ น
ประเภทรี สอร์ ทและโฮมสเตย์ ซึ งเป็ นสถานประกอบการที มีขนาดเล็ก จากการศึ กษาข้อมูลเบื องต้นจาก
ผูบ้ ริ หารของสถานประกอบการพบว่า พนักงานส่ วนใหญ่เป็ นคนในท้องถิน ไม่มีทกั ษะและความรู ้พืนฐาน
ด้านการโรงแรม รวมทังขาดความรู ้ ความเข้าใจในการให้บริ การ ซึ งอาจส่ งผลกระทบต่อการบริ การและ
สร้างความไม่ประทับใจแก่ลูกค้าผูใ้ ช้บริ การ
การพัฒนาบุคลากรให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จะต้องได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดี
จากตัวของผูร้ ับการพัฒนาซึ งก็คือตัวพนักงานเอง และการทีจะให้พนักงานให้ความร่ วมมืออย่างเต็มใจก็คือ
จะต้องพัฒนาในสิ งทีพนักงานต้องการ ดังนันคณะผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจทีจะศึกษาถึงความต้องการพัฒนา
ตนเองของพนัก งานในสถานประกอบการด้า นที พัก ในเขตอํา เภออัม พวา และพื นที ใกล้เ คี ย ง จัง หวัด
สมุทรสงคราม สําหรับใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการบริ การให้เกิดความประทับใจ และกลับ
มาใช้บริ การใหม่ในครังต่อ ๆ ไป ของลูกค้าผูใ้ ช้บริ การ
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วัตถุประสงค์
เพือสํารวจความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานในสถานประกอบการประเภท รี สอร์ ทและ
โฮมสเตย์ ในอําเภออัมพวาและพืนทีใกล้เคียง จังหวัดสมุทรสงคราม
ประโยชน์ ทได้
ี รับ
ได้แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการประเภทรี สอร์ทและโฮมสเตย์ ให้มีศกั ยภาพ
ในการบริ การแก่นกั ท่องเทียวทังชาวไทยและชาวต่างชาติ
การทบทวนวรรณกรรม
ความหมายของการพัฒนาตนเอง
กุญชรี ค้า ขาย (2545) ให้ความหมายว่าการพัฒนาตน หมายถึ ง กระบวนการปรับเปลี ยนและ
จัด ระบบพฤติ ก รรมให้ ส อดคล้ อ งกลมกลื น เหมาะสมทังในด้ า นของตนเอง และในด้ า นการสร้ า ง
ความสัมพันธ์กบั สังคม เพือให้เกิดความปกติสุขในการดํารงชีวติ
เมธาวี อุดมธรรมานุ ภาพ (2544) ให้ความหมายว่าการพัฒนาตน หมายถึ ง การรับรู้และยอมรับ
ตนเอง รู ้วา่ ตัวเราแยกจากคนอืน ๆ มีคุณภาพ ความสามารถ ความรู ้สึก ความคิด การรู ้ดงั กล่าวเป็ นผลมาจาก
กระบวนการเรี ยนรู้ตงแต่
ั วยั เด็กจนถึงปั จจุบนั
วินยั เพชรช่วย ได้ให้ความหมายไว้ 2 ความหมายดังนี
ความหมายที 1 การพัฒนาตนคือการที บุคคลพยายามที จะปรั บปรุ งเปลี ยนแปลงตนด้วยตนเองให้ดีขึน
กว่าเดิม เหมาะสมกว่าเดิม ทําให้สามารถดําเนินกิจกรรม แสดงพฤติกรรม เพือสนองความต้องการ แรงจูงใจ
หรื อเป้ าหมายทีตนตังไว้
ความหมายที 2 การพัฒนาตนคือการพัฒนาศักยภาพของตนด้วยตนเองให้ดีขึนทังร่ างกาย จิตใจ อารมณ์
และสัง คม เพื อให้ตนเป็ นสมาชิ ก ทีมี ป ระสิ ท ธิ ภาพของสั ง คม เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ื น ตลอดจนเพื อการ
ดํารงชีวติ อย่างสันติสุขของตน
ความสํ าคัญของการพัฒนาตน
มนุษย์ทุกคนย่อมต้องการเป็ นมนุษย์ทีสมบูรณ์ หรื อต้องการมีชีวติ ทีเป็ นสุ ข ประสบความสําเร็ จตาม
เป้ าหมายและความต้องการของตนเอง มีความต้องการทีจะพัฒนาตนเองให้ทนั ต่อการเปลียนแปลงทีเกิดขึน
ในสังคมโลก ดังนันการพัฒนาตนจึงมีความสําคัญทังต่อตนเอง ต่อบุคคลอืน และสังคมโดยรวม
งานวิจัยทีเกียวข้ อง
คณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้และวิจยั กองคลัง มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2553) ได้ทาํ การ
ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรกองคลัง สํา นักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบว่า
บุคลากรกองคลังมีความต้องการพัฒนาตนเองอยูใ่ นระดับมาก โดยระดับความต้องการพัฒนาตนเองสู งสุ ด
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คื อ ต้องการเรี ยนรู ้ เกี ยวกับงานในหน้าที รั บผิดชอบ ส่ วนระดับความต้องการพัฒนาตนเองน้อยที สุ ด คื อ
ต้องการศึกษาหลักสู ตรทีตนเองสนใจแม้ไม่เกียวข้องกับงาน
วิธีดําเนินการวิจัย
คณะผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการวิจยั โดยใช้วธิ ีวจิ ยั เชิงสํารวจ (Survey Research)
ประชากรและตัวอย่าง
คณะผูว้ จิ ยั ทําการสุ่ มเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ งได้กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นพนักงานประจําจากสถานประกอบการ 3 แห่ง ได้แก่ บ้านอัมพวารี สอร์ ท
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
แอนด์สปา จํานวน 20 คน บ้านท้ายหาดรี สอร์ทแอนด์วอเตอร์สปอร์ต จํานวน 10 คน และเรื อน
ปณาลี จํานวน 2 คน เก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที 1 มีนาคม ถึง 15 พฤษภาคม 2554
เครืองมือ
เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามมี 3 ตอน ตอนที 1 สอบถามข้อมูลทัวไป
ของพนักงาน ตอนที 2 สอบถามเกียวกับความต้องการพัฒนาตนเองเพือให้มีความรู ้ ความสามารถเหมาะสม
กับหน้าทีทีรับผิดชอบ และ ตอนที 3 ความคิดเห็นด้านอืนๆ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นสถิติแบบบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี ร้อยละ
ค่าเฉลียเลขคณิ ตและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
ตอนที 1 ข้ อมูลทัวไปของผู้พนักงาน
ตารางที 1 ร้อยละของพนักงาน จําแนกตามเพศและระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา
มัธยมต้น
มัธยมปลาย/ปวช.
อนุปริ ญญา/ปวส.
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
โดยรวม

เพศ
ชาย
0.0
8.3
12.5
4.2
0.0
25.0

30

หญิง
20.8
4.2
12.5
33.3
4.2
75.0

รวม
20.8
12.5
25.0
37.5
4.2
100.0
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จากตารางที 1 พบว่า พนักงานส่ วนใหญ่ ร้อยละ 75.0 เป็ นเพศหญิง และร้อยละ 25.0 เป็ นเพศชาย
ในด้านการศึกษาส่ วนใหญ่ ร้อยละ 37.5 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี อนุปริ ญญาหรื อ ปวส. และร้อยละ
20.8 จบการศึกษาระดับมัธยมต้น ตามลําดับ
ตารางที 2 อายุเฉลียและอายุการทํางานของพนักงาน
อายุและอายุการทํางาน
อายุ
อายุการทํางาน

ค่ าเฉลีย
33
7 ปี 2 เดือน

จากตารางที 2 พบว่าพนักงานส่ วนใหญ่มีอายุเฉลีย 33 ปี และมีอายุการทํางานเฉลีย 7 ปี 2 เดือน
ตารางที 3 ร้อยละของพนักงานแยกตามตําแหน่งหน้าที
ตําแหน่ งหน้ าที
ผูอ้ าํ นวยการ
ผูจ้ ดั การ
หัวหน้าแผนก
พนักงานทัวไป

ร้ อยละ
4.2
20.8
8.3
66.7
โดยรวม 100.0
จากตารางที 3 พบว่า พนักงานส่ วนใหญ่ ร้อยละ 66.7 เป็ นพนักงานทัวไป รองลงมาคือ ร้อยละ 20.8
เป็ นผูจ้ ดั การ และร้อยละ 8.3 เป็ นหัวหน้าแผนก ตามลําดับ
ตารางที 4 ร้อยละของส่ วนงานทีพนักงานสังกัด
ส่ วนงานทีสั งกัด
ร้ อยละ
ฝ่ ายบริ หาร
13.0
งานบริ การส่ วนหน้า (รวมงานสํารวจเบืองต้น)
13.0
งานแม่บา้ น
30.4
งานบริ การอาหารและเครื องดืม
13.0
งานช่าง / วิศวกรรม
8.7
งานการเงินและบัญชี
13.0
งานแผนกทรัพยากรมนุษย์
8.9
โดยรวม
100.0
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จากตารางที 4 พบว่าพนักงานส่ วนใหญ่ ร้ อยละ 30.4 สังกัดงานแม่บา้ น รองลงมาคือ ร้อยละ 13.0
สังกัดฝ่ ายบริ หาร งานบริ ก ารส่ วนหน้า (รวมงานสํา รวจเบื องต้น) งานบริ ก ารอาหารและเครื องดื ม งาน
การเงินและบัญชี และร้อยละ 8.9 สังกัดแผนกทรัพยากรมนุษย์ ตามลําดับ
ตารางที 5 รายได้ต่อเดือนของพนักงานต่อเดือน
รายได้ ต่อเดือนของพนักงาน
ตํากว่า 5,000 บาท
5,000 - 10,000 บาท
10,001 – 30,000 บาท
30,001 – 50,000 บาท
50,001 – 100,000 บาท
มากกว่า 100,000 บาท

ร้ อยละ
4.5
54.5
41.0
0.0
0.0
0.0
โดยรวม
100.0

จากตารางที 5 พบว่าพนักงานส่ วนใหญ่ร้อยละ 54.5 มีรายได้ 5,000–10,000 บาทต่อเดือน รองลงมา
คือร้อยละ 41.0 มีรายได้ 10,001 –30,000 บาท ต่อเดื อน และร้อยละ 4.5มีรายได้ต่อเดือนตํากว่า 5,000 บาท
ตามลําดับ
ตารางที 6 ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงาน
ความต้ องการพัฒนาตนเอง
1. ความสามารถใช้ ภาษาต่ างประเทศ
1.1 ภาษาอังกฤษ
1.1.1 การฟัง
1.1.2 การพูด
1.1.3 การอ่าน
1.1.4 การเขียน
โดยรวม
1.2 ภาษาจีน
1.2.1 การฟัง
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X

S.D

ความหมาย

4.18
4.18
4.00
4.09
4.11

1.053
1.006
1.000
0.900
0.990

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.74

1.054

มาก
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ความต้ องการพัฒนาตนเอง
1.2.2 การพูด
1.2.3 การอ่าน
1.2.4 การเขียน
โดยรวม

X
3.81
3.75
3.75
3.76

S.D
1.123
1.164
1.164
1.126

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก

โดยรวม

3.86
3.86
3.89
3.89
3.88

1.062
1.037
1.100
1.100
1.075

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

โดยรวม

3.81
3.80
3.79
3.63
3.76

1.078
1.105
1.084
1.165
1.108

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

โดยรวม

3.50
3.50
3.50
3.50
3.50

0.707
0.707
0.707
0.707
0.707

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.89
4.00
4.11
4.50
4.50

0.994
0.943
0.937
0.707
0.707

มาก
มาก
มาก
มากทีสุ ด
มากทีสุ ด

1.3 ภาษาญีปุ่ น
1.3.1 การฟัง
1.3.2 การพูด
1.3.3 การอ่าน
1.3.4 การเขียน
1.4 ภาษาฝรังเศส
1.4.1 การฟัง
1.4.2 การพูด
1.4.3 การอ่าน
1.4.4 การเขียน
1.5 ภาษาเกาหลี
1.6.1 การฟัง
1.6.2 การพูด
1.6.3 การอ่าน
1.6.4 การเขียน
2. การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.1 Microsoft Word
2.2 Microsoft Excel
2.3 Microsoft PowerPoint
2.4 Work art
2.5 Outlook
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ความต้ องการพัฒนาตนเอง
3. ทักษะความรู้ ด้านวิชาชี พ
3.1 งานบริการและเครืองดืม
- การจัดโต๊ะรู ปแบบต่างๆ
- การจับสเกิร์ตและการพับผ้าเช็ดปาก
- การเสิ ร์ฟอาหารและรู ปแบบการบริ การ
- การจัดการภัตตาคารและการจัดเลียง
- ทักษะในการประกอบอาหารและเครื องดื ม
- ทักษะในการจัดทํารายการอาหาร
โดยรวม
3.2 การบริการแผนกส่ วนหน้ า
- การสํารองห้องพัก
- การต้อนรับลูกค้า
- การบริ การลูกค้าเข้าพัก
- การบริ การลูกค้าคืนห้องพัก
- การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
- การสื อสารกับลูกค้า
- ความรู ้ เ กี ยวกั บ แหล่ ง ท่ อ งเที ยวและ
สิ งแวดล้อมทีอยูใ่ กล้เคียง
โดยรวม
3.3 กลุ่มแม่ บ้าน
- การทําความสะอาดห้องพัก
- การปูเตียง
- การจัดดอกไม้
- การทําความสะอาดบริ เวณพืนทีสาธารณะ
- การเขียนรายงานสถานะห้องพัก
โดยรวม
4. การพัฒนาด้ านบุคลิกภาพ
4.1 ความรวดเร็ วในการให้บริ การ
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X

S.D

ความหมาย

3.94
3.84
4.00
3.89
4.05
4.06
3.96

0.802
0.765
0.745
0.900
0.805
0.802
0.803

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.68
3.63
3.63
3.70
3.95
3.84
3.70

1.003
1.012
1.012
1.031
0.999
1.015
1.081

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.73

1.022

มาก

3.89
3.78
4.16
3.83
4.22
3.98

0.758
0.808
0.765
0.786
0.808
0.785

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.90

1.252

มาก
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ความต้ องการพัฒนาตนเอง
4.2 การให้บริ การทีตรงกับความต้องการ
4.3 ความรู้ความเข้าใจในการให้บริ การ
4.4 ความมีมนุษย์สัมพันธ์
4.5 การให้บริ การด้วยความเต็มใจ
4.6 ความเข้าใจในวัฒนธรรมทีแตกต่าง
4.7 ความน่าเชือถือและไว้วางใจ
4.8 บุคลิกภาพและการแสดงออกทีเหมาะสม
4.9 การแต่งกาย
4.10 กิริยามารยาท
4.11 การใช้คาํ พูด
โดยรวม

X
4.10
4.19
3.81
4.00
3.90
3.81
4.00
3.63
3.71
3.76
3.89

S.D
1.179
1.030
1.250
1.214
1.300
1.365
1.195
1.461
1.384
1.446
1.280

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที 6 พบว่า พนัก งานส่ ว นใหญ่ ต้อ งการพัฒนาตนเองเพื อให้มี ค วามรู ้ ความสามารถ
เหมาะสมกับหน้าทีทีตนเองรับผิดชอบ ดังนี
ความสามารถใช้ ภาษาต่ างประเทศ พนักงานต้องการพัฒนาตนเองในทุกภาษาอยูใ่ นระดับมาก โดย
มีค่าคะแนนเฉลียเรี ยงตามลําดับดังนี คือ ภาษาอังกฤษ ( X =4.11,S.D =0.990)ภาษาญีปุ่ น ( X =3.88, S.D =
1.075) และภาษาจีนและฝรังเศส ( X =3.76, S.D = 1.075)
การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Work Art และ Outlook เป็ นโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ที
พนัก งานต้องการพัฒนาตนเองมากที สุ ด ( X =3.98,S.D=0.785) รองลงมาคื อ Microsoft PowerPoint
( X =4.11, S.D = 0.937) และ Microsoft Excel ( X =4.00, S.D = 0.943) ตามลําดับ
ทักษะความรู้ ด้า นวิช าชี พโรงแรม พนักงานส่ วนใหญ่มี ความต้องการพัฒนาตนเองในส่ วนงาน
วิชาชี พด้านการโรงแรมอยู่ในระดับมาก โดยค่าระดับคะแนนเฉลี ยของงานบริ การแม่บา้ นมากทีสุ ด ( X =
3.98, S.D = 0.785) รองลงมาคือ การบริ การและเครื องดืม ( X =3.96, S.D = 0.803) และการบริ การแผนก
ส่ วนหน้า ( X =3.73, S.D = 1.022) ตามลําดับ
การพัฒนาด้ านบุคลิกภาพ พนักงานส่ วนใหญ่มีความต้องการพัฒนาด้านบุคลิ กภาพในการบริ การ
อยูใ่ นระดับมาก โดยเรื องความรู ้ความเข้าใจในการให้บริ การมากทีสุ ด ( X =4.19, S.D = 1.030) รองลงมาคือ
การให้บริ การทีตรงกับความต้องการ ( X =4.10, S.D = 1.179) การให้บริ การด้วยความเต็มใจและบุคลิกภาพ
และการแสดงออกทีเหมาะสม ( X =4.00, S.D =1.195)
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ความต้ องการพัฒนาตนเองให้ มีศักยภาพการทํางานเพิมขึน ด้ านอืนๆ
1. เทคนิคบริ การ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการพูดเพือโน้มน้าวใจลูกค้า
2. เทคนิคการแต่งหน้า
3. การบริ หารงานบุคคล
4. การจัดทําโปรโมชันส่ งเสริ มการขาย การเพิมยอดขาย
5. งานด้านบัญชี และการควบคุม รายจ่าย
6. การทํางานเป็ นทีม
7. การเป็ น Trainer
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาครังนีทําให้ทราบว่า สถานประกอบการด้านทีพัก ในอําเภออัมพวาและพืนทีใกล้เคียง
จังหวัดสมุทรสงคราม ส่ วนมากเป็ นสถานประกอบการขนาดเล็ก ประเภทรี สอร์ ทและโฮมสเตย์ พนักงาน
ส่ วนใหญ่เป็ นคนในท้องถิ น มี ทกั ษะและพืนฐานด้านการโรงแรมไม่มากนัก พนักงานจึงต้องการพัฒนา
ตนเองในด้านต่าง ๆ ดังนี 1) ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เนื องจากลูกค้าส่ วนหนึ งทีเข้ามาพัก
ในรี สอร์ ทและโฮมสเตย์เป็ นชาวยุโรปและอเมริ กา 2) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Work Art, Program Outlook
และ Microsoft Power Point 3) ความรู ้ดา้ นวิชาชี พการโรงแรม ได้แก่ งานแม่บา้ น การบริ การอาหารและ
เครื องดืม การบริ การแผนกส่ วนหน้า 4) บุคลิกภาพทีเกียวกับการบริ การ ได้แก่ ความรู ้ความเข้าใจในการ
ให้บริ การ การให้บริ การทีตรงความต้องการของลูกค้า การให้บริ การด้วยความเต็มใจและบุคลิ กภาพที
แสดงออกอย่างเหมาะสม ซึ งผลการวิจยั ทีได้สอดคล้อ งกับผลการวิจยั ของคณะกรรมการการจัดการองค์
ความรู้และวิจยั กองคลัง มหาวิทยาลัยรามคําแหง ทีว่าบุคลากรมีความต้องการพัฒนาตนเองในระดับมากใน
ส่ วนของงานในหน้าทีความรับผิดชอบ ดังนัน คณะผูว้ จิ ยั จึงขอเสนอแนะให้มีการจัดทําหลักสู ตรต่าง ๆ ตาม
ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงาน สําหรับใช้เป็ นคู่มือในการฝึ กอบรมเชิ งปฏิบตั ิการให้กบั พนักงาน
ในสถานประกอบการประเภทรี สอร์ ท และโฮมสเตย์ใ นอํา เภออัม พวาและพื นที ใกล้ เ คี ย ง จัง หวัด
สมุทรสงคราม เพือให้พนักงานในสถานประกอบการได้รับการพัฒนาความรู้ตามทีต้องการและสามารถนํา
ความรู้ทีได้จากการฝึ กอบรมไปใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง ซึ งจะนําไปสู่ การบริ การทีมีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน
คณะผูว้ จิ ยั ขอยกตัวอย่างหลักสู ตรดังนี
หลักสู ตรอบรมพนักงานเพือพัฒนาทักษะความรู้ ด้านวิชาชี พ (30 ชัวโมง)
1. งานบริการอาหารและเครืองดืม ( 6 ชัวโมง)
จุดประสงค์ เพือให้ผเู้ รี ยนมีความเข้าใจในงานบริ การอาหารและเครื องดืม สามารถนําบทเรี ยนไป
ใช้ได้จริ ง และสามารถให้บริ การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. การบริการแผนกส่ วนหน้ า (6 ชัวโมง)

36

วารสารการบริ การและการท่องเทียว

ปี ที 7 ฉบับที 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2555)

จุ ด ประสงค์ เพื อให้ผูเ้ รี ย นมี ความเข้า ใจในงานของพนัก งานส่ วนหน้าของโรงแรมในด้า นการ
ลงทะเบียนเข้าพัก (check-in) การคืนห้องพัก (check-out) การสํารองห้องพัก (room reservation) และการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า (guest complaint handling) พนักงานสามารถนําบทเรี ยนไปใช้ได้จริ ง และสามารถ
ให้บริ การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. การบริการของแผนกแม่ บ้าน (6 ชัวโมง)
จุดประสงค์ เพือให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ทงด้
ั านงานทําความสะอาดห้องพักและบริ เวณพืนทีสาธารณะ
4. จิตวิทยาการบริการ (6 ชัวโมง)
จุ ด ประสงค์ เพื อให้ ผูเ้ รี ย นมี ค วามรู้ ด้า นจิ ต วิ ท ยาการบริ ก าร เพื อให้ ส ามารถทํา งานได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและเป็ นทีพึงพอใจให้กบั ลูกค้าทีมาใช้บริ การ
5. ภาษาอังกฤษเพือการสื อสารเบืองต้ น (6 ชัวโมง)
จุดประสงค์ เพือให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะด้านภาษาอังกฤษในธุ รกิจโรงแรมสามารถติดต่อกับชาวต่างชาติ
ได้อ ย่า งคล่ อ งแคล่ ว ออกเสี ย งถู ก ต้อ ง และมี ค วามมันใจสามารถใช้ภ าษาอัง กฤษในวิ ช าชี พ ได้อย่า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ รวมทังการแนะนํา สถานที ท่ อ งเที ยวในอํา เภออัม พวา และพื นที ใกล้เ คี ย ง จัง หวัด
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