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สมรรถนะวิชาชีพและลักษณะบุคลิกภาพของผู้ประกอบอาหารของโรงแรม 3-4 ดาว
จังหวัดขอนแก่น ในการเป็นแรงงานมีทักษะในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะวิชาชีพและลักษณะบุคลิกภาพของผู้ประกอบอาหารของโรงแรม
3 - 4 ดาวในจังหวัดขอนแก่นในการเป็นแรงงานมีทักษะในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การศึกษานี้จึงมุ่งเน้นในการเตรียม
ความพร้อม เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผู้ประกอบอาหารของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดขอนแก่น ให้มีสมรรถนะ
วิชาชีพและลักษณะบุคลิกภาพในการเป็นแรงงานมืออาชีพในระดับสากล โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามสะดวกจากผู้ประกอบอาหารโรงแรม 3-4 ดาวในจังหวัดขอนแก่น จํานวน 331 คน และใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ และความถดถอยพหุคูณ ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่าสมรรถนะวิชาชีพด้านประสิทธิผลส่วนบุคคล ด้านวิชาการ ด้านความสามารถในที่ทํางาน ด้านเทคนิค
และสมรรถนะวิชาชีพโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับลักษณะบุคลิกภาพของผู้ประกอบอาหารอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยสมรรถนะวิชาชีพโดยรวมมีอิทธิพลต่อลักษณะบุคลิกภาพของผู้ประกอบอาหารของโรงแรมมากที่สุด
รองลงมา คือ ด้านเทคนิค ส่วนอีก 3 ด้านไม่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของผู้ประกอบอาหารโรงแรม
คําสําคัญ : สมรรถนะวิชาชีพ ลักษณะบุคลิกภาพ ผู้ประกอบอาหารโรงแรม
Abstract
This study aims to investigate professional competencies and personality characteristics of the
3-4 star hotel chefs in Khon Kaen for being a skilled labor in the ASEAN Economic Community. The study
highlights the need for the preparation on quality improvement and enhancement of the chefs working
in the hotels in Khon Kaen province so that they could develop the professional competencies
and personality characteristics of an international skilled labor. The questionnaire was constructed
for convenient data collection from 331 chefs in 3-4 star hotels in Khon Kaen. Percentage, mean score,
and standard deviation, t-test, f-test (ANOVA), Multiple Correlation analysis and Multiple Regression
analysis were used to analyze basic data and statistically test the hypotheses of the study respectively
The findings indicate that all competency factors of personal effectiveness, academics, workplace,
technical skills, and overall competency were positively correlated with the chefs’ personality
characteristics statistically significant at the level of .05. Significantly, the overall competency factor was
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found to be the most powerful variable on the personality characteristics of the chefs, followed by
the academic competency factor, but none of any effect was found from the other three competencies.
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บทนํา
อุตสาหกรรมบริการด้านอาหารของประเทศไทยมีความสําคัญอย่างมากในปัจจุบนั ซึ่งกําลังมีการเติบโตและการลงทุน
เพื่ออนาคต และประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในความเป็นผู้นําด้านการให้บริการ โดยเฉพาะในด้านการบริการอาหารของโลก
เพื่อเตรียมความพร้อมแก่คนรุ่นใหม่เข้าสู่การทํางานในอุตสาหกรรมการบริการ และมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรม
การบริการ เช่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมที่พักและโรงแรมที่กําลังเติบโตอย่างรวดเร็วของประเทศไทย
ทั้งในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินลงทุน
รวมถึงแรงงานฝีมือ จะเป็นไปโดยเสรีมากขึ้นนั้น ยิ่งเป็นปัจจัยที่กําหนดให้ประเทศไทยต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบ
การศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรที่จะเป็นแรงงานที่มีคณ
ุ ภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับ
อาเซียน เพื่อรองรับทั้งโอกาสและความท้าทายจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตต่อไป (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย,
2559; สํานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ, 2559)
การศึกษาเกี่ยวกับความพร้อมและสมรรถนะด้านวิชาชีพของผู้ให้บริการด้านอาหาร โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจ
โรงแรมมีความสําคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมดังกล่าว เพื่อให้สถาบันการศึกษาด้านการให้บริการและสถานประกอบการธุรกิจ
บริการ สามารถเข้าใจและทราบถึงสมรรถนะด้านวิชาชีพของการให้บริการด้านอาหาร ของการเป็นนักบริการที่มีความรู้
และทักษะความสามารถตรงตามข้อตกลงของคุณสมบัติวิชาชีพการท่องเที่ยว (MRA : Mutual Recognition Arrangements)
ในการเป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือในด้านดังกล่าว เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายเป็นแรงงานเสรี (Free Flow Labor) ในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างแท้จริง ซึ่งสมรรถนะวิชาชีพในการศึกษาในครั้งนี้ หมายถึง การให้บริการวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว
ที่จะหมายถึง บุคคลหรือแรงงานที่มี หรือถือสัญชาติไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยที่จะมี
การรับรองวิชาชีพจากคณะกรรมการกําหนดคุณสมบัติวิชาชีพ ด้านการท่องเที่ยวในการประเมินคุณสมบัติสมรรถนะวิชาชีพ
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559) การศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพ ในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ให้บริการ
ด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในส่วนของผู้ให้บริการด้านอาหารของอุตสาหกรรมที่พักและโรงแรม จึงมีความจําเป็นอย่างมาก
ในปัจจุบันโดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ให้เข้มแข็งอย่างเท่าเทียมกันในแต่ละภูมิภาค ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งยังมีการศึกษาอยู่อย่างจํากัดในประเทศไทย
โดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาค (กรมประชาสัมพันธ์, 2556)
จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดหนึ่งในส่วนของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีศักยภาพทางด้านธุรกิจการบริการ
และธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม และที่สําคัญในปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นกําลังจะทําให้เป็นศูนย์กลางการประชุมและสัมมนา
ของประเทศไทยและของอาเซียน เพราะเป็นจังหวัดที่มีศูนย์กลางทางการค้า ศูนย์การประชุม และศูนย์การศึกษา และเป็น
จุดหมายยอดนิยมสําหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีแบบดั้งเดิมของอีสาน
และจากการเปิดภาคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาคเอกชนเห็นศักยภาพการท่องเที่ยวระดับลุ่มแม่น้ําโขงที่ขอนแก่น
สามารถเป็นศูนย์กลางการเดินทางการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคนี้ได้ (โพสต์ทูเดย์, 2559) ซึ่งปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นทําให้
ขอนแก่นต้องมีความพร้อมทั้งด้านการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในด้านแหล่งท่องเที่ยวและโรงแรม แต่รวมไปถึงธุรกิจห้องอาหาร
ตามภัตตาคารหรือโรงแรม เนื่องจากเมื่อมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมบริการ จึงมีส่วนให้ผู้ที่เดินทางมาต้องเข้าใช้บริการ
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ประกอบกับความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดดังกล่าว ก็ยิ่งเป็นปัจจัยสนับสนุน
ให้ธุรกิจศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้ายังสามารถขยายตัวในต่างจังหวัดได้เป็นอย่างดี (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2559; สสปน,
2559)
จากการที่จังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพทั้งทางด้านการให้การศึกษาด้านการท่องเที่ยวและบริการ และมีสถาน
ประกอบการในการรองรับผู้ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ และการท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้
การศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้ประกอบอาหารของโรงแรมจึงมีส่วนสําคัญอย่างมากที่จะส่งผลต่อการให้บริการของธุรกิจ
ท่องเที่ยวและโรงแรมในเกือบทุก ๆ ด้าน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2559; สสปน, 2559) เพราะสมรรถนะการทํางานของผู้ให้บริการ
อาหารในธุรกิจที่พักและโรงแรมเป็นสิ่งแสดงถึงความเป็นมืออาชีพที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานผ่านไปได้ด้วยดี และควรให้
ความสําคัญไม่น้อยกว่าทักษะด้านอื่น ๆ และยังส่งผลถึงภาพลักษณ์โดยรวมของสถานประกอบการและสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้ใช้บริการได้ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องสมรรถนะของผู้ประกอบอาหารของโรงแรม ในการเตรียมความพร้อม
ให้กับผู้ท่จี ะเป็นแรงงานที่มีทักษะวิชาชีพในอาเซียน โดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบวิชาชีพที่จะประสบความสําเร็จ ก็จะมีทักษะของ
การทํางานที่มีความเป็นมืออาชีพเป็นตัวกําหนด (Kaur I., 2017) อีกทั้งการศึกษาในครั้งนี้จะมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ
และสถานศึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาทักษะวิชาชีพการท่องเที่ยวของไทย ให้สอดคล้องกับข้อตกลงร่วมกันในเรื่อง
คุณสมบัติของวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวของอาเซียนทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งยังมีการศึกษาในประเด็นดังกล่าวอย่างจํากัด
โดยเฉพาะกับผู้ประกอบอาหารของโรงแรมในจังหวัดขอนแก่น
นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น การที่ประเทศไทยเน้นการวัดคุณภาพคน และโอกาสในการศึกษาต่อจากผู้ที่จบ
การศึกษาตรงตามสายอาชีพเป็นหลัก จึงทําให้โอกาสการเรียนรู้ของคนไทยอยู่ในกรอบที่จํากัด ผู้ที่ไม่มีโอกาสได้เรียนตามระบบ
จึงยากที่จะได้เข้ามาเรียนรู้และศึกษาตามสายอาชีพนั้น จากสาเหตุและปัญหาดังกล่าว จึงเป็นที่มาของความจําเป็นในการ
ยกระดับและพัฒนาแรงงานในสายอาชีพต่าง ๆ ให้มีมาตรฐาน สามารถต่อยอดทางการพัฒนาทักษะแรงงาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะวิชาชีพกับลักษณะบุคลิกภาพของผูป้ ระกอบอาหารของโรงแรม 3–4 ดาว
ในจังหวัดขอนแก่น
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของสมรรถนะวิชาชีพที่มีต่อลักษณะบุคลิกภาพของผู้ประกอบอาหารของโรงแรม 3–4 ดาว
ในจังหวัดขอนแก่น
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบอาหารของโรงแรมระดับ 3–4 ดาวในจังหวัดขอนแก่น แต่ไม่มีการระบุ
จํานวนของตําแหน่งงานดังกล่าวทีแ่ น่ชัดจึงไม่สามารถระบุจาํ นวนแต่ละตําแหน่งที่แน่นอนได้ มีแต่เพียงระบุวา่ มีผู้ประกอบอาหาร
โดยรวมเป็นจํานวน 645 คน จากจํานวนทั้งสิ้น 36 โรงแรม (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่น, 2558) กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ประกอบอาหารของโรงแรมระดับ 3–4 ดาว ในจังหวัดขอนแก่น เช่น ตําแหน่ง พนักงานครัวหัวหน้า
แผนกครัวต่าง ๆ และจากการที่ไม่มีสถิติที่ระบุจํานวนประชากรที่แน่นอนในตําแหน่งดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ได้จํานวนคุณสมบัติ
ของกลุ่มตัวอย่างตรงตามวัตถุประสงค์ จึงคัดเลือกตัวอย่างแบบสะดวก อีกทั้งกําหนดขนาดตัวอย่างโดยรวมโดยใช้เกณฑ์การเปิด
ตารางกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie & Morgan (2003) ได้จํานวน 242 คน และเพื่อให้ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างตอบกลับมาที่สมบูรณ์
และเพียงพอต่อการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้สง่ แบบสอบถามจํานวน 400 ฉบับ โดยวิธีโควตาจาก 20 โรงแรม ได้โรงแรมละ 20 คน

อย่างละเท่า ๆ กัน โดยแต่ละโรงแรมจะแบ่งการเก็บข้อมูลอย่างละ 5 คน จากครัวเย็น ครัวร้อน ครัวหลัก และครัวเบเกอรี่
อย่างละเท่ากัน เพื่อให้เกิดการกระจายข้อมูลและมีโอกาสตอบแบบสอบถามเท่ากัน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยสร้างตามความมุ่งหมายและ
กรอบแนวความคิดการวิจัยที่กําหนดขึ้นสําหรับหัวหน้าและพนักงานแผนกครัว แบบสอบถามแผนกครัว แบ่งออกเป็น 3 ตอน
ดังนี้ คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับสมรรถนะวิชาชีพของผู้ประกอบอาหาร
ประกอบด้วย ด้านประสิทธิผลส่วนบุคคล ด้านวิชาการ ด้านในที่ทํางาน และด้านเทคนิค ใช้มาตราวัด 5 ระดับ หรือ Five-Likert
Scales คือ ระดับการให้คะแนนความสําคัญน้อยที่สุดไปจนถึงมากที่สุด และตอนที่ 3 แบบสอบถามลักษณะบุคลิกภาพของ
ผู้ประกอบอาหารประกอบด้วยมิติทางสังคม มิติทางนวัตกรรม มิติความยืดหยุ่นและการตระหนักรู้ และมิติมุ่งเน้นผลงาน
ใช้มาตราวัด 5 ระดับ หรือ Five-Likert Scales คือ ระดับการให้คะแนนความสําคัญน้อยที่สุดไปจนถึงมากที่สุด ซึ่งแบบสอบถาม
ทั้ง 2 ปัจจัยสมรรถนะวิชาชีพและบุคลิกภาพของผู้ประกอบอาหาร ได้ค่า Alpha มากกว่า 0.7 และค่าอํานาจจําแนกเป็นรายข้อ
(Discriminant Power) โดยใช้เทคนิค Item–Total Correlation ซึ่งทุกปัจจัยรายข้อในแบบสอบถามทั้ง 2 ปัจจัยสมรรถนะ
วิชาชีพ และบุคลิกภาพของผู้ประกอบอาหารได้ค่าตามที่ได้กําหนดไว้คือมากกว่า 0.4 ซึ่งเหมาะสมในการนําไปวิเคราะห์ข้อมูล
ต่อไป (Ryan, 1995)
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามตามจํานวนกลุ่มตัวอย่าง โดยขอหนังสือราชการจากคณะการท่องเที่ยว
และการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อขอความอนุเคราะห์และขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และดําเนินการ
แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยแจกแบบสอบถามในวันที่ 1-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
และถูกต้องกลับคืนมา จํานวน 331 ฉบับ คิดเป็น 82.75% ของกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบอาหารของโรงแรมระดับ 3–4 ดาว
ในจังหวัดขอนแก่น ตามรายชื่อและที่อยู่ของโรงแรมที่ได้กําหนดไว้ หลังจากนั้นจึงได้ดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์
ในการตอบแบบสอบถามอีกครั้งหนึ่ง ก่อนทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทํา Data Screening เพื่อความถูกต้องของข้อมูล
ก่อนการวิเคราะห์ Aeker, Kuma & Day (2001) และทําการตรวจสอบผลความน่าเชื่อถือและความสอดคล้องของข้อคําถาม
รายข้อของแบบสอบถาม คือ ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟา ตามวิธีของของครอนบาค (Cronbach)
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามดังนีต้ อนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ตอนที่ 2
การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพของผู้ประกอบอาหาร ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะ
บุคลิกภาพของผู้ประกอบอาหาร โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพทั้ง 5 ด้าน โดยใช้วิธีการประมวลผลทางสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ซึ่งมีการนําเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยายสรุปผลการดําเนินวิจัย โดยกําหนดค่าคะแนนคําตอบแบบสอบถาม
ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 99-100)
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ผลการวิจัย
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 55.9) รองลงมาเป็นเพศชาย
(ร้อยละ 44.1) เพราะส่วนใหญ่โรงแรมจะมีพนักงานครัวที่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายโดยปกติอยู่แล้ว ซึ่งตรงกับผลการวิจัยนี้
และพนักงานครัวส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20–29 (ร้อยละ 38.1) รองลงมา คือ 30–39 ปี (ร้อยละ 26.6) โดยมีระดับการศึกษา
สูงสุด คือ ปริญญาตรี (ร้อยละ 46.5) รองลงมา คือ มัธยมปลาย/ปวส. (ร้อยละ 26.3) ซึ่งช่วงอายุและระดับการศึกษา
ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าเป็นช่วงที่ตรงกับแรงงานที่จบใหม่ ๆ ที่โรงแรมรับเข้าทํางาน เพราะหากุ๊กที่มีประสบการณ์
ในการทํางานมากในแผนกนี้ยาก จึงมีการรับวุฒิตั้งแต่ระดับมัธยมปลายและสายอาชีพ (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขัน้ สูง) สูงขึ้น
ไม่จํากัดเพียงแค่ผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเท่านั้น ด้วยเหตุเป็นสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนและเฉพาะทาง จึงอาจเป็นให้
ช่วงอายุและระดับการศึกษาดังกล่าวมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ และตําแหน่งงานปัจจุบันมากที่สุดจึงเป็น Commis (ร้อยละ 45.3)
รองลงมา คือ Sous chef/รองหัวหน้าพ่อครัว (ร้อยละ 19.9) และประสบการณ์ในการทํางานมากกว่า 5 ปี (ร้อยละ 45.9)
รองลงมา คือ มีประสบการณ์ 1–3 ปี (ร้อยละ 26.6) ตามลําดับ (ตาราง 1)
ตาราง 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างพนักงานโดยรวม (N=331)
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวม
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
20–29 ปี
30–39 ปี
40–49 ปี
มากกว่า 49 ปี
3. ระดับการศึกษา
มัธยมต้น
มัธยมปลาย/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
4. ตําแหน่งงานปัจจุบัน
หัวหน้าพ่อครัว / Executive Chef
รองหัวหน้าพ่อครัว / Sous Chef
กุ๊ก / Commis
อื่นๆ
5. ประสบการณ์การทํางาน
น้อยกว่า 1 ปี
1–3 ปี
4–5 ปี
มากกว่า 5 ปี

ร้อยละ
44.10
55.90
38.10
26.60
19.00
16.30
7.90
26.30
46.50
19.30
15.70
19.90
45.40
19.00
13.00
26.60
14.50
45.90

ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะวิชาชีพกับลักษณะบุคลิกภาพของผู้ประกอบอาหารของโรงแรม
3–4 ดาวในจังหวัดขอนแก่น พบว่าสมรรถนะวิชาชีพทุกด้าน คือ สมรรถนะประสิทธิผลส่วนบุคคล สมรรถนะทางวิชาการ
สมรรถนะในที่ทํางาน สมรรถนะทางเทคนิค และสมรรถนะวิชาชีพโดยรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับลักษณะบุคลิกภาพ

ของผู้ประกอบอาหาร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัยนี้แสดงให้ถึงความสําคัญของปัจจัยสมรรถนะวิชาชีพ
ที่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยลักษณะบุคลิกภาพของผู้ประกอบอาหารของโรงแรม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในทุกด้าน ดังนั้น
จากผลการวิจัยข้างต้นนี้ได้ช่วยบรรลุวัตถุประสงค์ที่ 1 คือ การศึกษาถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพ
และลักษณะบุคลิกภาพของผู้ประกอบอาหารของโรงแรม 3–4 ดาวในจังหวัดขอนแก่น และยังสามารถช่วยยืนยันสมมติฐาน
ข้อที่ 1 คือ สมรรถนะวิชาชีพมีความสัมพันธ์กับลักษณะบุคลิกภาพของผู้ประกอบอาหารของโรงแรม 3–4 ดาวในจังหวัดขอนแก่น
(ตาราง 2)
ตาราง 2 ความสัมพันธ์ของสมรรถนะวิชาชีพและลักษณะบุคลิกภาพของผู้ประกอบอาหารของธุรกิจโรงแรม
ระดับ 3 – 4 ดาวในจังหวัดขอนแก่น ตามความคิดเห็นของผู้ประกอบอาหาร (Correlation Matrix)

ตัวแปร
ลักษณะบุคลิกภาพ
ประสิทธิผลส่วน
บุคคล
วิชาการ
ในที่ทํางาน
เทคนิค
สมรรถนะวิชาชีพ
โดยรวม

ลักษณะ
บุคลิกภาพ
1.00
0.816
(Sig = .000)
0.803
(Sig = .000)
0.815
(Sig = .000)
0.865
(Sig = .000)
0.886
(Sig = .000)

ประสิทธิผล
ส่วนบุคคล
0.816

0.803

0.815

0.865

สมรรถนะ
วิชาชีพ
โดยรวม
0.886

1.00

0.864

0.865

0.784

0.944

1.00

0.846

วิชาการ

ในที่ทํางาน

1.00

เทคนิค

0.787
0.786
1.00

0.940
0.939
0.902
1.00

Note: Two – Tail Probability p< 0.05
จากนั้นผู้วิจัยจึงทําการประเมินสมการถดถอย ซึ่งก่อนการวิเคราะห์และประเมินสมการถดถอยของผู้ประกอบ
อาหารของโรงแรมระดับ 3–4 ดาวในจังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยได้ดูผลการวิเคราะห์จากกราฟ Histogram และ Normal
Probability Plot พบว่า ข้อมูลมีการแจกแจงปกติ จึงทําการตรวจสอบต่อไปว่า อาจเกิดปัญหา Multicollinearity โดยใช้
ค่า VIF ซึ่งตัวแปรอิสระแต่ละตัวมีความสัมพันธ์กัน โดยค่า VIF ที่ได้ ควรน้อยกว่า 10 จะแสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์
กัน แต่ไม่กอ่ ให้เกิดปัญหา Multicollinearity และในส่วนของการพิจารณาค่าการยอมรับ (Tolerance) กับค่า VIF โดยค่า
Tolerance จะมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 ถ้าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรเป็นอิสระกัน แต่ถ้าเข้าใกล้ 0 แสดงว่าเกิดปัญหา Collinearity
นั่นคือ ถ้าค่า Tolerance <0.1 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่น ดังนั้น จากตาราง 3 ผลการยอมรับได้อยู่ระหว่าง
.318-.334 จึงเป็นค่าที่ยอมรับได้ ดังนั้นจึงนําผลของค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ คือ สมรรถนะวิชาชีพที่มีความสัมพันธ์
กับตัวแปรตาม คือ ลักษณะบุคลิกภาพของผู้ประกอบอาหารโรงแรมระดับ 3–4 ดาวในจังหวัดขอนแก่น มีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 มาวิเคราะห์
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การถดถอยแบบพหุคูณโดยใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธี Stepwise ซึ่งเป็นการนําตัวแปรอิสระทุกตัวเข้าสู่โมเดลพร้อมกันครั้งเดียว
และวิเคราะห์ทีละตัว (สมบัติ ท้ายเรือคํา, 2551)
จากผลการวิเคราะห์ในตาราง 3 จึงแสดงผลการประเมินสมการถดถอยและค่าสัมประสิทธิ์ของการกําหนด
(Coefficient of Determination-R2) พบว่า F-test (F=692.856. Sig=.000) ปฏิเสธ Null Hypothesis (H0=0)
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปว่าตัวแปรอิสระ 2 ตัวร่วมกันพยากรณ์ 80.7% (Adjusted R Square=.807)
โดยที่ด้านสมรรถนะวิชาชีพโดยรวม (Beta = .568) มีผลต่อลักษณะบุคลิกภาพมากที่สุดรองลงมาเป็นสมรรถนะด้านเทคนิค
(Beta=.353) ตามลําดับ ส่วนสมรรถนะด้านประสิทธิผลส่วนบุคคล ด้านวิชาการ และในที่ทํางานไม่มีผลต่อลักษณะบุคลิกภาพ
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 (ตาราง 3)
ตาราง 3 อิทธิพลของสมรรถนะวิชาชีพที่มีต่อลักษณะบุคลิกภาพของผู้ประกอบอาหารของโรงแรมระดับ 3–4 ดาว
ในจังหวัดขอนแก่น ตามความคิดเห็นของผู้ประกอบอาหารโรงแรม
ตัวแปรอิสระ
(สมรรถนะวิชาชีพ)
Constant
สมรรถนะวิชาชีพโดยรวม
สมรรถนะด้านเทคนิค

B
.412
.579
.334

ตัวแปรตาม
(ลักษณะบุคลิกภาพ)
SE.B Beta
t
.108
3.824
.057 .568 10.151
.053 .353 6.315

Collinearity Statistics
p
.000
.000
.000

Tolerance
.334
.318

VIF
4.020
3.129

Note: Two-Tail Probability p<.05. F = 692.856 Adjusted RSquare= .807 Durbin-Watson = 1.683
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยสมรรถนะวิชาชีพและลักษณะบุคลิกภาพของผู้ประกอบอาหารของโรงแรม 3–4 ดาวในจังหวัดขอนแก่น
เพื่อเป็นแรงงานมีทักษะในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีประเด็นที่จะสรุปและอภิปรายตามดังนี้
ผลการวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพมีความสัมพันธ์ต่อลักษณะบุคลิกภาพของผูป้ ระกอบอาหารของโรงแรม 3–4 ดาว
ในจังหวัดขอนแก่นตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่าสมรรถนะวิชาชีพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับลักษณะบุคลิกภาพของผู้ประกอบ
อาหารโรงแรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัยนี้แสดงให้ถึงความสําคัญของปัจจัยสมรรถนะวิชาชีพที่มี
ความสัมพันธ์กันกับปัจจัยลักษณะบุคลิกภาพของผู้ประกอบอาหารของโรงแรมอย่างมีนัยสําคัญ เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ปฏิบัติงาน
พนักงานหรือบุคคลากร โดยเฉพาะในวิชาชีพผู้ประกอบอาหารโรงแรมจําเป็นที่จะต้องมีความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน
และเข้าใจขั้นตอนของการดําเนินงานทางด้านต่างๆ ของโรงแรม รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาสร้างสรรค์และประยุกต์
ร่วมใช้กับการดําเนินงานในการประกอบอาหาร เพื่อให้กระบวนการทํางานดังกล่าวเกิดความสะดวกในการให้บริการลูกค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันและตรงกับความต้องการของทั้งลูกค้าและธุรกิจโรงแรมที่มีการแข่งขันกันอย่างมากในปัจจุบัน
ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาที่ว่าความสัมพันธ์ของสมรรถนะวิชาชีพและลักษณะบุคลิกภาพจะมีความสัมพันธ์
ต่อการปฏิบัติงานจริงที่ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการ และนอกจากนั้นยังเป็นที่ยอมรับในวิชาชีพ
ดังกล่าว ซึ่งผลการวิจัยในเรื่องนี้มีส่วนร่วมในการสร้าง (Theory Contribution) วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและประเด็น
ที่เกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพของผู้ประกอบอาหารที่มีอยู่อย่างจํากัด ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษาถึงความสัมพันธ์

ของลักษณะของบุคลิกภาพของการเป็นผู้ประกอบอาหารในการเป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือวิชาชีพที่ดีตามมาตรฐานสากลต่อไป
(นงค์นุช ศรีธนาอนันต์, 2548; ศิริพร ประโยค, 2546)
ผลการวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของสมรรถนะวิชาชีพที่มีต่อลักษณะบุคลิกภาพของผู้ประกอบอาหารของโรงแรมระดับ
3–4 ดาวในจังหวัดขอนแก่น ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ที่พบว่าปัจจัยด้านสมรรถนะวิชาชีพโดยรวม มีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติต่อลักษณะบุคลิกภาพของผู้ประกอบอาหารของโรงแรมมากที่สุด และรองลงมา คือ สมรรถนะด้านเทคนิคของวิชาชีพ
ผู้ประกอบอาหาร เนื่องจากความรู้ ทักษะ และความเข้าใจในปัจจัยดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่ส่งผลต่อความสามารถ
ของทักษะการมีฝีมือและประสบการณ์ในวิชาชีพของผู้ประกอบอาหารโรงแรม กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือทั้งสองปัจจัยดังกล่าว
จึงถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่ส่งผลอย่างมากต่อการพัฒนาคุณภาพแรงงานในวิชาชีพผู้ประกอบอาหารโรงแรมในระดับสากล
นั่นคือธุรกิจโรงแรม และสถาบันการศึกษาที่ให้การฝึกอบรมวิชาชีพต่าง ๆ ควรต้องมีการจัดการบูรณาการทั้งสายวิชาการ
ควบคู่ไปกับสายวิชาชีพดังกล่าว เพื่อผลิตพนักงานโรงแรมโดยเฉพาะในตําแหน่งผู้ประกอบอาหารให้มีคุณภาพและทักษะฝีมือ
ด้านวิชาชีพให้ตรงมาตรฐานสากล โดยเฉพาะในการเข้าสู่การเป็นแรงงานผู้มีทักษะฝีมือในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นต้น
(เอมอร ดิสปัญญา และสุวิชชา ศรีถาน, 2560; สุวิชชา ศรีถาน, 2557; สุริยาวุธ ธรณี ปรีดา ไชยา และเอมอร ดิสปัญญา, 2557)
จากสถานการณ์ที่สําคัญดังกล่าวข้างต้น เมื่อมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการโดยเฉพาะ
ในจังหวัดขอนแก่น ที่จะทําให้เป็นเมืองท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์ จึงมีส่วนให้ผู้ที่เดินทางมาต้องเข้าใช้บริการในด้านอาหาร
ของโรงแรมมากขึ้นและส่งผลให้ผู้ประกอบการโรงแรมระดับ 3–4 ดาวในจังหวัดขอนแก่น จําเป็นต้องมีแผนการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ให้บริการในธุรกิจดังกล่าว คือ การตระหนักถึงปัจจัยด้านสมรรถนะวิชาชีพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะบุคลิกภาพของผู้ประกอบ
อาหารของโรงแรมโดยเฉพาะทั้งในปัจจัยสมรรถนะวิชาชีพโดยรวมและด้านเทคนิควิชาชีพในการทํางานต่าง ๆ เช่น ประสิทธิผล
ของความสําเร็จในการทํางาน ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นการปฏิบัติงาน การมีความรู้และทักษะในการทํางาน รวมถึงศิลปะของ
การประกอบและคิดค้นสร้างสรรค์รายการอาหารพร้อมกับการประดับตกแต่งสัดส่วนของอาหาร (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2559;
สสปน, 2559) เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพก็จะช่วยให้โรงแรม
และสถานศึกษามีเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างหรือผลิตพนักงานในตําแหน่งผู้ประกอบอาหารรุ่นใหม่ให้มีสมรรถนะวิชาชีพ
ที่ต้องการพัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ
และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยคํานึงถึงความเป็น
เอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรฐานวิชาชีพใน 8 กลุ่ม ตามข้อตกลงเบื้องต้นของวิชาชีพดังกล่าว (Mutual
Recognition Arrangements) ในอาเซียน (เอมอร ดิสปัญญา และสุวิชชา ศรีถาน, 2560; สุริยาวุธ ธรณี ปรีดา ไชยา และเอมอร
ดิสปัญญา, 2557)
นอกจากนั้น จากการสรุปข้อมูลของการสัมภาษณ์ของผู้ตอบแบบสอบถามหมายเลข S227, S228, S325, S058,
S061 และ S119 ได้สนับสนุนผลการวิจัยดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของสมรรถนะวิชาชีพ ที่มีต่อลักษณะบุคลิกภาพของ
ผู้ประกอบอาหารโรงแรม โดยได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอบอาหารโรงแรมในปัจจุบันควรมีโอกาสได้ปฏิบัติงาน
ในส่วนหน้าหรือต้องพบกับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการโดยตรง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวมีความคิดเห็นว่า ปัจจัยด้านความสะอาด
ความชํานาญขณะปฏิบัติงาน ความคล่องแคล่วว่องไว และการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและ
ทันท่วงทีเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้สมรรถนะวิชาชีพมีอิทธิพลต่อลักษณะบุคลิกภาพของผู้ประกอบอาหารโรงแรมเป็นอย่างมาก
เนื่องจากจะช่วยสร้างความน่าเชือ่ ถือ ความไว้วางใจในการใช้บริการ และความพึงพอใจและประทับใจของลูกค้าที่มีต่อ
การให้บริการอาหารและการประกอบอาหารของโรงแรมได้เป็นอย่างดี ดังนั้นผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของ
สมรรถนะวิชาชีพโดยรวมทั้งในด้านประสิทธิผลส่วนบุคคล ด้านวิชาการ ด้านในที่ทํางาน และโดยเฉพาะด้านเทคนิคมีอิทธิพล
ต่อลักษณะบุคลิกภาพของผู้ประกอบอาหารโรงแรมอย่างแท้จริง
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ข้อเสนอแนะ
1. ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและสถาบันการศึกษา สามารถนําข้อมูลวิจัยนี้ไปปรับใช้ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพและศักยภาพของผู้ประกอบอาหารของโรงแรม เช่น การเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยเฉพาะ
ในประเด็นสมรรถนะวิชาชีพและทางเทคนิคการทํางาน ที่มีผลต่อบุคลิกภาพของผู้ประกอบอาหารโรงแรมโดยตรง เนื่องจากปัจจุบัน
ศาสตร์ของการทําอาหารมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และเพื่อให้สมรรถนะวิชาชีพของผู้ประกอบอาหารมีการพัฒนา
2. ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและสถาบันการศึกษา ควรมีความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานและนักศึกษา
ผู้ที่จะเป็นแรงงานมีทักษะฝีมือ โดยเฉพาะแผนกที่ขาดแคลน เช่น แผนกครัว ด้วยการส่งเสริมให้มีการเพิ่มอัตราการจ้างและ
บรรจุพนักงานมากขึ้น เนื่องจากในจังหวัดขอนแก่น ธุรกิจโรงแรมและที่พักยังขาดบุคลากรด้านการผลิตอาหารอย่างมืออาชีพ
ระดับสากล ซึ่งโรงแรมจํานวนมากยังขาดพนักงานในแผนกครัวหรือผู้ประกอบอาหารมืออาชีพที่ไม่เพียงพอต่อการรองรับ
ผู้มาใช้บริการ โดยเฉพาะในช่วงฤดูการท่องเที่ยวที่มีผู้ไปใช้บริการจํานวนมากในคราวเดียวกัน จึงอาจส่งผลให้การทํางาน
ในด้านการประกอบอาหารโรงแรมล่าช้า ไม่ทันท่วงทีต่อการให้บริการแก่ลูกค้าจํานวนมากอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
3. ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมในจังหวัดขอนแก่น ควรให้ความสําคัญเรื่องการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษของผู้ประกอบ
อาหารโรงแรม เพื่อให้สามารถรับรู้และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายบุคคลที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ
และศาสนา จึงควรมีการจัดอบรมภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในกลุ่มผู้ประกอบอาหารโรงแรมในระดับสากล เพื่อยกระดับความรู้
ความเข้าใจ และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีในการสื่อสาร ด้านการบริการและการประกอบอาหารแก่ลูกค้านานาชาติ
ของโรงแรมมากขึ้น
4. ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมควรสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานในการดูแลรักษาสุขอนามัย และความปลอดภัย
ของผู้ประกอบอาหารที่มีต่อลูกค้าในขณะที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานในแผนกครัว ซึ่งผู้ประกอบอาหารควรรักษา
มาตรฐานทั้งคุณภาพของอาหารและความสะอาด เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ดีของโรงแรม
5. ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมควรมีการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบอาหาร ให้มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า
โดยยึดหลักจริยธรรมและโดยภาพรวม เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกปลอดภัยและมั่นใจกับการเลือกใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะ
ด้านอาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆ ของโรงแรม
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