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ความต้องการพฒันาตนเองของพนักงานในสถานประกอบการประเภทโรงแรมรีสอร์ท 
และโฮมสเตย์ ในอาํเภออมัพวา และพนืทีใกล้เคยีง จงัหวดัสมุทรสงคราม 
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 

 

วนิดา  เลิศพิพัฒนานนท์   
เยาวภรณ์  เลิศกลุทานนท์  
 และ รัตนาภรณ์  ชาติวงศ์ 

มหาวิทยาลยัสยาม 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครังนีมีวตัถุประสงค์เพือสํารวจความคิดเห็นเกียวกับความต้องการพฒันาตนเองของ
พนักงานในสถานประกอบการประเภทรีสอร์ทและโฮมสเตย์ ในเขตอาํเภออมัพวาและพืนทีใกล้เคียง 
จงัหวดัสมุทรสงคราม  ทาํการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอย่างซึงเป็น
พนกังานประจาํในสถานประกอบการประเภทรีสอร์ท และโฮมสเตย ์3 แห่ง ไดแ้ก่ บา้นอมัพวารีสอร์ท
แอนด์สปา จาํนวน 20 คน บา้นทา้ยหาดรีสอร์ทแอนด์วอเตอร์สปอร์ต จาํนวน 10 คน  และเรือนปณาลี 
จาํนวน 2 คน  กรอกขอ้มูลความตอ้งการพฒันาตนเองในดา้นต่าง ๆ  

  ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอย่างตอ้งการพฒันาตนเองในดา้นต่าง ๆ  ดงันี 1) ดา้นภาษาต่างประเทศ 
โดยเฉพาะภาษาองักฤษ  2) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Work Art, Program Outlook และ Microsoft Power 

Point  3) ความรู้ดา้นวิชาชีพการโรงแรม ไดแ้ก่ งานแม่บา้น  การบริการอาหารและเครืองดืม การบริการ
แผนกส่วนหน้า นอกจากนีพนักงานส่วนใหญ่ยงัตอ้งการพฒันาตนเองด้านบุคลิกภาพ  และความรู้ความ
เขา้ใจในเรืองจิตวทิยาการบริการ 

คําสําคัญ:  การพฒันาตนเอง  รีสอร์ท  โฮมสเตย ์ อมัพวา 
 

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  แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อวัดบ้านแหลม” คาํ
ขวญัประจาํจงัหวดัสมุทรสงคราม ซึงแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
สิงแวดล้อม รวมทงัวฒันธรรมและวิถีชีวิตของชาวสมุทรสงครามได้เป็นอย่างดี การท่องเทียวในจงัหวดั
สมุทรสงครามจะเนน้การท่องเทียวเชิงวิถีชีวิตและวฒันธรรม มีกิจกรรมให้นกัท่องเทียวไดท้าํมากมาย เช่น 
การจบัหอยหลอดทีดอนหอยหลอด  การนงัเรือชมหิงห้อย  การเทียวชมซือสินคา้ทีตลาดนาํต่าง ๆ  เป็นตน้ 
แหล่งท่องเทียวในจงัหวดัสมุทรสงครามมีมากมายหลายแห่งกระจายอยู่ในอาํเภอต่าง ๆ ไดแ้ก่อาํเภอเมือง 
อาํเภอบางคนที และอาํเภออมัพวา 
 อาํเภออมัพวา เป็นอาํเภอทีมีความเจริญทงัทางดา้นศิลปวฒันธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียม 

ประเพณีอนัดีงามมาแต่โบราณ มีสถานทีท่องเทียวทีสาํคญัๆ หลายแห่งทงัทีเป็นโบราณสถานและสถานที
ท่องเทียวตามธรรมชาติ อาทิ ตลาดนาํอมัพวา อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้
นภาลยั (อุทยาน ร. 2 )  ชุมชนริมคลองอมัพวา วดัอมัพวนัเจติยาราม บา้นทรงไทย ตลาดนาํท่าคา ฯลฯ  

สถานประกอบการด้านทีพักในอาํเภออมัพวาและพืนทีใกล้เคียง จงัหวดัสมุทรสงครามจะเป็น
ประเภทรีสอร์ทและโฮมสเตย ์ซึงเป็นสถานประกอบการทีมีขนาดเล็ก จากการศึกษาขอ้มูลเบืองตน้จาก
ผูบ้ริหารของสถานประกอบการพบวา่ พนกังานส่วนใหญ่เป็นคนในทอ้งถิน  ไม่มีทกัษะและความรู้พืนฐาน
ดา้นการโรงแรม รวมทงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการให้บริการ  ซึงอาจส่งผลกระทบต่อการบริการและ
สร้างความไม่ประทบัใจแก่ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ  
 การพฒันาบุคลากรให้สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จะตอ้งไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดี
จากตวัของผูรั้บการพฒันาซึงก็คือตวัพนกังานเอง และการทีจะให้พนกังานให้ความร่วมมืออยา่งเต็มใจก็คือ
จะตอ้งพฒันาในสิงทีพนกังานตอ้งการ ดงันนัคณะผูว้ิจยัจึงมีความสนใจทีจะศึกษาถึงความตอ้งการพฒันา
ตนเองของพนักงานในสถานประกอบการด้านทีพกัในเขตอาํเภออัมพวา และพืนทีใกล้เคียง จังหวดั
สมุทรสงคราม สาํหรับใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพในการบริการใหเ้กิดความประทบัใจ  และกลบั  

มาใชบ้ริการใหม่ในครังต่อ ๆ ไป ของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ 
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วตัถุประสงค์ 
 เพือสํารวจความตอ้งการพฒันาตนเองของพนักงานในสถานประกอบการประเภท  รีสอร์ทและ
โฮมสเตย ์ในอาํเภออมัพวาและพืนทีใกลเ้คียง จงัหวดัสมุทรสงคราม 

ประโยชน์ทไีด้รับ 
 ไดแ้นวทางในการพฒันาบุคลากรในสถานประกอบการประเภทรีสอร์ทและโฮมสเตย ์ใหมี้ศกัยภาพ 

ในการบริการแก่นกัท่องเทียวทงัชาวไทยและชาวต่างชาติ 

การทบทวนวรรณกรรม 

 ความหมายของการพฒันาตนเอง 

 กุญชรี คา้ขาย (2545) ให้ความหมายว่าการพฒันาตน หมายถึง กระบวนการปรับเปลียนและ
จัดระบบพฤติกรรมให้สอดคล้องกลมกลืนเหมาะสมทังในด้านของตนเอง  และในด้านการสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัสังคม เพือใหเ้กิดความปกติสุขในการดาํรงชีวติ 

 เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ (2544) ให้ความหมายว่าการพฒันาตน หมายถึง การรับรู้และยอมรับ
ตนเอง รู้วา่ตวัเราแยกจากคนอืน ๆ มีคุณภาพ ความสามารถ ความรู้สึก ความคิด การรู้ดงักล่าวเป็นผลมาจาก
กระบวนการเรียนรู้ตงัแต่วยัเด็กจนถึงปัจจุบนั 

 วนิยั เพชรช่วย ไดใ้หค้วามหมายไว ้2 ความหมายดงันี 

ความหมายที 1  การพฒันาตนคือการทีบุคคลพยายามทีจะปรับปรุงเปลียนแปลงตนด้วยตนเองให้ดีขึน
กวา่เดิม เหมาะสมกวา่เดิม ทาํใหส้ามารถดาํเนินกิจกรรม แสดงพฤติกรรม เพือสนองความตอ้งการ แรงจูงใจ 
หรือเป้าหมายทีตนตงัไว ้

ความหมายที 2  การพฒันาตนคือการพฒันาศกัยภาพของตนดว้ยตนเองให้ดีขึนทงัร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
และสังคม เพือให้ตนเป็นสมาชิกทีมีประสิทธิภาพของสังคม เป็นประโยชน์ต่อผูอื้น ตลอดจนเพือการ
ดาํรงชีวติอยา่งสันติสุขของตน 

ความสําคัญของการพฒันาตน 

มนุษยทุ์กคนยอ่มตอ้งการเป็นมนุษยที์สมบรูณ์ หรือตอ้งการมีชีวติทีเป็นสุข ประสบความสําเร็จตาม
เป้าหมายและความตอ้งการของตนเอง มีความตอ้งการทีจะพฒันาตนเองให้ทนัต่อการเปลียนแปลงทีเกิดขึน
ในสังคมโลก ดงันนัการพฒันาตนจึงมีความสาํคญัทงัต่อตนเอง ต่อบุคคลอืน และสังคมโดยรวม 

งานวจัิยทเีกียวข้อง 
คณะกรรมการการจดัการองคค์วามรู้และวจิยักองคลงั มหาวทิยาลยัรามคาํแหง (2553) ไดท้าํการ 

ศึกษาความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรกองคลงั สํานกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง พบวา่ 
บุคลากรกองคลงัมีความตอ้งการพฒันาตนเองอยูใ่นระดบัมาก โดยระดบัความตอ้งการพฒันาตนเองสูงสุด
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คือ ตอ้งการเรียนรู้เกียวกบังานในหน้าทีรับผิดชอบ ส่วนระดบัความตอ้งการพฒันาตนเองน้อยทีสุด คือ
ตอ้งการศึกษาหลกัสูตรทีตนเองสนใจแมไ้ม่เกียวขอ้งกบังาน 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 คณะผูว้จิยัไดด้าํเนินการวจิยัโดยใชว้ธีิวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey  Research) 

 ประชากรและตัวอย่าง 

คณะผูว้จิยัทาํการสุ่มเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึงไดก้ลุ่มตวัอยา่ง
เป็นพนกังานประจาํจากสถานประกอบการ 3 แห่ง ไดแ้ก่ บา้นอมัพวารีสอร์ท 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 แอนดส์ปา จาํนวน 20 คน บา้นทา้ยหาดรีสอร์ทแอนดว์อเตอร์สปอร์ต จาํนวน 10 คน  และเรือน 

ปณาลี จาํนวน 2 คน เก็บรวบรวมขอ้มูล ระหวา่งวนัที 1 มีนาคม ถึง 15 พฤษภาคม 2554  
 เครืองมือ 

 เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามมี 3 ตอน ตอนที 1 สอบถามขอ้มูลทวัไป
ของพนกังาน ตอนที 2 สอบถามเกียวกบัความตอ้งการพฒันาตนเองเพือให้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม
กบัหนา้ทีทีรับผดิชอบ และ ตอนที 3 ความคิดเห็นดา้นอืนๆ  
 การวเิคราะห์ข้อมูล 

  สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นสถิติแบบบรรยาย (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ความถี ร้อยละ 
ค่าเฉลียเลขคณิตและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
ตอนท ี1   ข้อมูลทวัไปของผู้พนักงาน 
ตารางท ี1  ร้อยละของพนกังาน จาํแนกตามเพศและระดบัการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม ชาย หญงิ 

มธัยมตน้ 0.0 20.8 20.8 

มธัยมปลาย/ปวช. 8.3 4.2 12.5 

อนุปริญญา/ปวส. 12.5 12.5 25.0 

ปริญญาตรี 4.2 33.3 37.5 

ปริญญาโท 0.0 4.2 4.2 

โดยรวม 25.0 75.0 100.0 
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จากตารางที 1  พบวา่ พนกังานส่วนใหญ่ ร้อยละ 75.0 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 25.0 เป็นเพศชาย  
ในดา้นการศึกษาส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.5 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี อนุปริญญาหรือ ปวส. และร้อยละ 
20.8 จบการศึกษาระดบัมธัยมตน้ ตามลาํดบั 

ตารางท ี2 อายเุฉลียและอายกุารทาํงานของพนกังาน 

 

 

 

จากตารางที 2  พบวา่พนกังานส่วนใหญ่มีอายเุฉลีย 33 ปี และมีอายกุารทาํงานเฉลีย 7 ปี 2 เดือน 

ตารางท ี3  ร้อยละของพนกังานแยกตามตาํแหน่งหนา้ที 

 

 

 

 

 

 จากตารางที 3 พบวา่ พนกังานส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.7 เป็นพนกังานทวัไป รองลงมาคือ ร้อยละ 20.8  
เป็นผูจ้ดัการ และร้อยละ 8.3 เป็นหวัหนา้แผนก ตามลาํดบั 

ตารางท ี4   ร้อยละของส่วนงานทีพนกังานสังกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อายุและอายุการทาํงาน ค่าเฉลยี 
อาย ุ 33 

อายกุารทาํงาน 7 ปี 2 เดือน 

ตําแหน่งหน้าท ี ร้อยละ 

ผูอ้าํนวยการ 4.2 

ผูจ้ดัการ 20.8 

หวัหนา้แผนก 8.3 

พนกังานทวัไป 66.7 
โดยรวม 100.0 

ส่วนงานทสัีงกดั ร้อยละ 

ฝ่ายบริหาร 13.0 

งานบริการส่วนหนา้ (รวมงานสาํรวจเบืองตน้) 13.0 

งานแม่บา้น 30.4 

งานบริการอาหารและเครืองดืม 13.0 

งานช่าง / วศิวกรรม 8.7 

งานการเงินและบญัชี 13.0 

งานแผนกทรัพยากรมนุษย ์ 8.9 

โดยรวม 100.0 
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 จากตารางที 4 พบว่าพนกังานส่วนใหญ่ ร้อยละ 30.4 สังกดังานแม่บา้น รองลงมาคือ ร้อยละ 13.0 
สังกัดฝ่ายบริหาร งานบริการส่วนหน้า (รวมงานสํารวจเบืองตน้) งานบริการอาหารและเครืองดืม งาน
การเงินและบญัชี  และร้อยละ 8.9 สังกดัแผนกทรัพยากรมนุษย ์ตามลาํดบั 

ตารางท ี5  รายไดต่้อเดือนของพนกังานต่อเดือน   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากตารางที 5 พบวา่พนกังานส่วนใหญ่ร้อยละ 54.5 มีรายได ้5,000–10,000 บาทต่อเดือน รองลงมา 
คือร้อยละ 41.0 มีรายได ้10,001 –30,000 บาท ต่อเดือน และร้อยละ 4.5มีรายไดต่้อเดือนตาํกวา่ 5,000 บาท
ตามลาํดบั 

ตารางท ี6 ความตอ้งการพฒันาตนเองของพนกังาน 

 

ความต้องการพฒันาตนเอง X  S.D ความหมาย 

1.  ความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ    

   1.1  ภาษาองักฤษ    

         1.1.1  การฟัง 4.18 1.053 มาก 
         1.1.2  การพดู 4.18 1.006 มาก 

         1.1.3  การอ่าน 4.00 1.000 มาก 

         1.1.4  การเขียน 4.09 0.900 มาก 

โดยรวม 4.11 0.990 มาก 
   1.2  ภาษาจีน    

         1.2.1  การฟัง 3.74 1.054 มาก 

รายได้ต่อเดือนของพนักงาน ร้อยละ 

     ตาํกวา่ 5,000 บาท 4.5 

     5,000 - 10,000 บาท 54.5 

     10,001 – 30,000 บาท 41.0 

     30,001 – 50,000 บาท 0.0 

     50,001 – 100,000 บาท 0.0 

    มากกวา่ 100,000 บาท  0.0 

โดยรวม 100.0 
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ความต้องการพฒันาตนเอง X  S.D ความหมาย 

         1.2.2  การพดู 3.81 1.123 มาก 

         1.2.3  การอ่าน 3.75 1.164 มาก 

         1.2.4  การเขียน 3.75 1.164 มาก 

โดยรวม 3.76 1.126 มาก 

   1.3  ภาษาญปุ่ีน    

         1.3.1  การฟัง 3.86 1.062 มาก 

         1.3.2  การพดู 3.86 1.037 มาก 

         1.3.3  การอ่าน 3.89 1.100 มาก 

         1.3.4  การเขียน 3.89 1.100 มาก 

โดยรวม 3.88 1.075 มาก 
   1.4  ภาษาฝรังเศส    

         1.4.1  การฟัง 3.81 1.078 มาก 

         1.4.2  การพดู 3.80 1.105 มาก 

         1.4.3  การอ่าน 3.79 1.084 มาก 

         1.4.4  การเขียน 3.63 1.165 มาก 

โดยรวม 3.76 1.108 มาก 
   1.5  ภาษาเกาหล ี    

         1.6.1  การฟัง 3.50 0.707 มาก 

         1.6.2  การพดู 3.50 0.707 มาก 

         1.6.3  การอ่าน 3.50 0.707 มาก 

         1.6.4  การเขียน 3.50 0.707 มาก 

โดยรวม 3.50 0.707 มาก 
2. การใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์    

   2.1  Microsoft Word 3.89 0.994 มาก 

   2.2  Microsoft Excel 4.00 0.943 มาก 

   2.3  Microsoft PowerPoint 4.11 0.937 มาก 

   2.4  Work art 4.50 0.707 มากทีสุด 

   2.5  Outlook 4.50 0.707 มากทีสุด 
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ความต้องการพฒันาตนเอง X  S.D ความหมาย 

3. ทกัษะความรู้ด้านวชิาชีพ    

   3.1  งานบริการและเครืองดืม     

-  การจดัโตะ๊รูปแบบต่างๆ    3.94 0.802 มาก 

-  การจบัสเกิร์ตและการพบัผา้เช็ดปาก    3.84 0.765 มาก 

-  การเสิร์ฟอาหารและรูปแบบการบริการ 4.00 0.745 มาก 

-  การจดัการภตัตาคารและการจดัเลียง    3.89 0.900 มาก 

- ทกัษะในการประกอบอาหารและเครืองดืม 4.05 0.805 มาก 
-  ทกัษะในการจดัทาํรายการอาหาร 4.06 0.802 มาก 

โดยรวม 3.96 0.803 มาก 
   3.2  การบริการแผนกส่วนหน้า     

-  การสาํรองหอ้งพกั 3.68 1.003 มาก 

-  การตอ้นรับลูกคา้    3.63 1.012 มาก 

-  การบริการลูกคา้เขา้พกั   3.63 1.012 มาก 

-  การบริการลูกคา้คืนหอ้งพกั   3.70 1.031 มาก 

-  การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 3.95 0.999 มาก 
- การสือสารกบัลูกคา้  3.84 1.015 มาก 

-  ความ รู้ เ กียวกับแหล่งท่อง เ ทียวและ  
สิงแวดลอ้มทีอยูใ่กลเ้คียง 

3.70 1.081 มาก 

โดยรวม 3.73 1.022 มาก 
   3.3  กลุ่มแม่บ้าน     

-  การทาํความสะอาดหอ้งพกั    3.89 0.758 มาก 

-  การปูเตียง 3.78 0.808 มาก 

-  การจดัดอกไม ้ 4.16 0.765 มาก 

-  การทาํความสะอาดบริเวณพืนทีสาธารณะ 3.83 0.786 มาก 

- การเขียนรายงานสถานะหอ้งพกั 4.22 0.808 มาก 

โดยรวม 3.98 0.785 มาก 
4. การพฒันาด้านบุคลกิภาพ    

   4.1  ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 3.90 1.252 มาก 
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ความต้องการพฒันาตนเอง X  S.D ความหมาย 

   4.2  การใหบ้ริการทีตรงกบัความตอ้งการ 4.10 1.179 มาก 

   4.3  ความรู้ความเขา้ใจในการใหบ้ริการ 4.19 1.030 มาก 

   4.4  ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ 3.81 1.250 มาก 

   4.5  การใหบ้ริการดว้ยความเต็มใจ 4.00 1.214 มาก 
   4.6  ความเขา้ใจในวฒันธรรมทีแตกต่าง 3.90 1.300 มาก 

   4.7  ความน่าเชือถือและไวว้างใจ 3.81 1.365 มาก 

   4.8  บุคลิกภาพและการแสดงออกทีเหมาะสม 4.00 1.195 มาก 

   4.9  การแต่งกาย 3.63 1.461 มาก 

   4.10 กิริยามารยาท 3.71 1.384 มาก 
   4.11 การใชค้าํพดู 3.76 1.446 มาก 

โดยรวม 3.89 1.280 มาก 

 

จากตารางที 6 พบว่า พนักงานส่วนใหญ่ต้องการพฒันาตนเองเพือให้มีความรู้ ความสามารถ
เหมาะสมกบัหนา้ทีทีตนเองรับผดิชอบ  ดงันี 

 ความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ  พนกังานตอ้งการพฒันาตนเองในทุกภาษาอยูใ่นระดบัมาก โดย
มีค่าคะแนนเฉลียเรียงตามลาํดบัดงันี คือ ภาษาองักฤษ (X =4.11,S.D =0.990)ภาษาญีปุ่น (X =3.88, S.D = 

1.075) และภาษาจีนและฝรังเศส (X =3.76, S.D = 1.075) 
 การใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ โปรแกรม Work Art และ Outlook เป็นโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ที 

พนักงานต้องการพฒันาตนเองมากทีสุด( X =3.98,S.D=0.785) รองลงมาคือ Microsoft PowerPoint 
(X =4.11, S.D = 0.937) และ Microsoft Excel (X =4.00, S.D = 0.943) ตามลาํดบั 

 ทักษะความรู้ด้านวิชาชีพโรงแรม  พนักงานส่วนใหญ่มีความตอ้งการพฒันาตนเองในส่วนงาน
วิชาชีพด้านการโรงแรมอยู่ในระดบัมาก โดยค่าระดบัคะแนนเฉลียของงานบริการแม่บา้นมากทีสุด ( X =

3.98, S.D = 0.785) รองลงมาคือ การบริการและเครืองดืม (X =3.96, S.D = 0.803) และการบริการแผนก
ส่วนหนา้ (X =3.73, S.D = 1.022) ตามลาํดบั 

การพัฒนาด้านบุคลิกภาพ พนกังานส่วนใหญ่มีความตอ้งการพฒันาดา้นบุคลิกภาพในการบริการ
อยูใ่นระดบัมาก โดยเรืองความรู้ความเขา้ใจในการให้บริการมากทีสุด (X =4.19, S.D = 1.030) รองลงมาคือ 
การใหบ้ริการทีตรงกบัความตอ้งการ (X =4.10, S.D = 1.179) การให้บริการดว้ยความเต็มใจและบุคลิกภาพ
และการแสดงออกทีเหมาะสม (X =4.00, S.D =1.195) 
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ความต้องการพฒันาตนเองให้มีศักยภาพการทาํงานเพมิขนึ ด้านอืนๆ  
1. เทคนิคบริการ การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้และการพดูเพือโนม้นา้วใจลูกคา้ 
2. เทคนิคการแต่งหนา้  
3. การบริหารงานบุคคล 

4. การจดัทาํโปรโมชนัส่งเสริมการขาย  การเพิมยอดขาย 

5. งานดา้นบญัชี และการควบคุม  รายจ่าย 

6. การทาํงานเป็นทีม 

7. การเป็น Trainer 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาครังนีทาํใหท้ราบวา่ สถานประกอบการดา้นทีพกั ในอาํเภออมัพวาและพืนทีใกลเ้คียง 
จงัหวดัสมุทรสงคราม ส่วนมากเป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก ประเภทรีสอร์ทและโฮมสเตย ์พนกังาน
ส่วนใหญ่เป็นคนในทอ้งถิน มีทกัษะและพืนฐานดา้นการโรงแรมไม่มากนัก พนักงานจึงตอ้งการพฒันา
ตนเองในดา้นต่าง ๆ ดงันี 1) ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาองักฤษ เนืองจากลูกคา้ส่วนหนึงทีเขา้มาพกั
ในรีสอร์ทและโฮมสเตยเ์ป็นชาวยุโรปและอเมริกา  2) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Work Art, Program Outlook 

และ Microsoft Power Point  3) ความรู้ดา้นวิชาชีพการโรงแรม ไดแ้ก่  งานแม่บา้น   การบริการอาหารและ
เครืองดืม  การบริการแผนกส่วนหนา้  4) บุคลิกภาพทีเกียวกบัการบริการ ไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจในการ
ให้บริการ การให้บริการทีตรงความตอ้งการของลูกคา้  การให้บริการด้วยความเต็มใจและบุคลิกภาพที
แสดงออกอย่างเหมาะสม ซึงผลการวิจยัทีได้สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของคณะกรรมการการจดัการองค์
ความรู้และวจิยักองคลงั มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ทีวา่บุคลากรมีความตอ้งการพฒันาตนเองในระดบัมากใน
ส่วนของงานในหนา้ทีความรับผดิชอบ ดงันนั คณะผูว้จิยัจึงขอเสนอแนะให้มีการจดัทาํหลกัสูตรต่าง ๆ ตาม
ความตอ้งการพฒันาตนเองของพนกังาน สําหรับใชเ้ป็นคู่มือในการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการให้กบัพนกังาน
ในสถานประกอบการประเภทรีสอร์ท  และโฮมสเตย์ในอําเภออัมพวาและพืนทีใกล้เคียง  จังหวัด
สมุทรสงคราม เพือใหพ้นกังานในสถานประกอบการไดรั้บการพฒันาความรู้ตามทีตอ้งการและสามารถนาํ
ความรู้ทีไดจ้ากการฝึกอบรมไปใชใ้นการปฏิบติังานจริง ซึงจะนาํไปสู่การบริการทีมีประสิทธิภาพมากยงิขึน 

คณะผูว้จิยัขอยกตวัอยา่งหลกัสูตรดงันี 

หลกัสูตรอบรมพนักงานเพอืพฒันาทกัษะความรู้ด้านวชิาชีพ (30 ชัวโมง) 
1. งานบริการอาหารและเครืองดืม ( 6 ชัวโมง) 
 จุดประสงค์ เพือให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจในงานบริการอาหารและเครืองดืม สามารถนาํบทเรียนไป
ใชไ้ดจ้ริง และสามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. การบริการแผนกส่วนหน้า (6 ชัวโมง) 
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  จุดประสงค์ เพือให้ผูเ้รียนมีความเข้าใจในงานของพนักงานส่วนหน้าของโรงแรมในด้านการ
ลงทะเบียนเขา้พกั(check-in) การคืนห้องพกั (check-out) การสํารองห้องพกั(room reservation) และการ
แกปั้ญหาเฉพาะหน้า (guest complaint handling) พนกังานสามารถนาํบทเรียนไปใชไ้ดจ้ริง และสามารถ
ใหบ้ริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. การบริการของแผนกแม่บ้าน (6 ชัวโมง) 
 จุดประสงค์ เพือใหผู้เ้รียนมีความรู้ทงัดา้นงานทาํความสะอาดหอ้งพกัและบริเวณพืนทีสาธารณะ 

4.  จิตวทิยาการบริการ (6 ชัวโมง) 
         จุดประสงค์ เพือให้ผูเ้รียนมีความรู้ด้านจิตวิทยาการบริการ เพือให้สามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นทีพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ทีมาใชบ้ริการ 

5.  ภาษาองักฤษเพอืการสือสารเบอืงต้น (6 ชัวโมง) 
 จุดประสงค์ เพือให้ผูเ้รียนมีทกัษะดา้นภาษาองักฤษในธุรกิจโรงแรมสามารถติดต่อกบัชาวต่างชาติ
ได้อย่างคล่องแคล่ว ออกเสียงถูกต้อง และมีความมนัใจสามารถใช้ภาษาอังกฤษในวิชาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทังการแนะนําสถานทีท่องเทียวในอําเภออัมพวา และพืนทีใกล้เคียง จังหวดั
สมุทรสงคราม 

 

เอกสารอ้างองิ 

การท่องเทียวแห่งประเทศไทย.  (2552). สถานประกอบการในแหล่งท่องเทียวอาํเภออาํพวาและพืนที 
 ใกล้เคียง จังหวดัสมทุรสงคราม.  ออนไลน ์ <http://thai.tourismthailand.org/> วนัทีคน้ขอ้มูล : 20 

  มิถุนายน 2552)     
กุลธน ธนาพงศธ์ร. (2540).  การพัฒนาบุคลากร. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพบ์ริษทั วคิเตอร์พาเวอร์พอยซ์. 
คณะกรรมการการจดัการองคค์วามรู้และวจิยักองคลงั มหาวทิยาลยัรามคาํแหง (2553). ความ ต้องการพัฒนา 
 ตนเองของบุคลากรกองคลัง สาํนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
ณรงศกัดิ บุญเลิศ.  (2543).  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ. เอกสารการสอนชุดวชิาการจดัการ 

 องคก์ารและทรัพยากรมนุษย.์ นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

ธีรฑทั  คงจนัทร์. (2541). การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมในธุรกิจโรงแรม:ศึกษากรณีโรงแรมในเครือ 
 แอคคอร์ กรุงเทพมหานคร.  วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (รัฐศาสตร์), 

  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

ประสิทธิชยั  จิธานนท.์  (2549).  รูปแบบการพัฒนาบุคลากรของบริษัทโกรเฮ่ สยาม จํากัด ตามความ
 ต้องการของพนักงาน. ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลยัราช
ภฏัรําไพพรรณี.ปรียานุช ศรีใย. (2544).  การพัฒนาบุคลากร ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศ ไทย จังหวดั 



วารสารการบริการและการท่องเทียว  ปีที 7 ฉบบัที 2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม  2555) 
 

38 

 เชียงใหม่. วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, สาขาวชิาบริหารธุรกิจ, บณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยั 

 แม่โจ.้ 

พนสั หนันาคินทร์. (2542). การบริหารบุคลากรในโรงเรียน. พิมพค์รังที 5. กรุงเทพฯ : พิฆเณศ.  
มลัลี  เวชชาชีวะ. (2541). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ : สํานกัฝึกอบรม สถาบนับณัฑิตพฒัน
 บริหารศาสตร์. 
เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท,์ วนิดา เลิศพิพฒันานนท ์ และรัตนาภรณ์ ชาติวงศ.์  (2554).  ความพึงพอใจของ 
 นักท่องเทียวทีมีต่อการบริการของรีสอร์ทในอาํเภออัมพวาจังหวดัสมทุรสงคราม, วารสารวชิาการ 

 สมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ปีที 17 ฉบบัที 1 พฤษภาคม 2554. 
เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท,์ วนิดา เลิศพิพฒันานนท ์ และรัตนาภรณ์ ชาติวงศ.์  (2554). ความต้องการพัฒนา 
 ตนเองของบุคลากรด้านการท่องเทียวในแหล่งท่องเทียวอาํเภออัมพวา  และพืนทีใกล้เคียง 
 จังหวดัสมทุรสงคราม. รายงานการประชุมวชิาการระดบัชาติประจาํปี 2555  “ ชุมชนเขม้แขง็  
 สังคมน่าอยู ่ เศรษฐกิจยงัยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 16-18 พฤษภาคม 2555 ณ
 ศูนยป์ระชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอม็เพรส จงัหวดัเชียงใหม่. 
สาํนกังานพฒันาการท่องเทียว. (2552). สถิตินักท่องเทียว.  สืบคน้ขอ้มูลออนไลน ์ 

<http://www.tourism.go.th> (วนัทีสืบคน้ขอ้มูล:24กนัยายน2552) 

 


