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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาระดบัสมรรถนะหลกัในการปฏิบติังานของพนกังาน กรณีศึกษา
โรงแรมในพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 2) ศึกษาระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานโรงแรม
ในพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา และ 3) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งสมรรถนะหลกัในการปฏิบติังาน
กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานโรงแรมในพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ประชากร คือ 
พนกังานแผนกตอ้นรับท่ีปฏิบติังานภายในโรงแรมในพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ านวน 213 คน 
สถิติท่ีใช ้คือ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั  
 ผลการวิจยั พบว่า พนกังานโรงแรม มีระดบัความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลกัในการปฏิบติังานของ
โรงแรมในพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ดา้นบริการท่ีดี รองลงมา คือ ดา้นการท างานเป็นทีม ดา้นการยึดมัน่ในความถูกตอ้ง
ชอบธรรมและจริยธรรม และดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียล าดบัสุดทา้ย คือ 
ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ และมีระดบัความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานโรงแรมในพื้นท่ี
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นความพึงพอใจของทุกฝ่าย รองลงมาคือ ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน และดา้นการบรรลุ
เป้าหมายความส าเร็จ ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียล าดบัสุดทา้ย คือ ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร นอกจากน้ี
พบว่า สมรรถนะหลกัในการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของพนกังานโรงแรมในพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มี
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั .653 
 

ค าส าคญั: ความสัมพนัธ,์ สมรรถนะหลกั, ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน, โรงแรม 
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Abstract 
 

 This research purposed to 1) understand the core competency of the hotel employees in Hatyai, 2) 
study the work efficiency of hotel employees in Hatyai, and 3) investigate the correlation between the core 
competency and hotel staff work efficiency. Respondents were 213 reception staff from the hotels in Hatyai. 
The statistical tools were frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson correlation 
coefficient.  
 The finding disclosed that the staff were highly concerned about the core competency of hotel 
operation. Service mind was the prior concern followed by teamwork, integrity, expertise, and achievement 
motivation, respectively. On the other hand, the work efficiency of the hotel staff was also another concern. 
Everybody’s satisfaction was the prior concern followed by the operational procedure, the goal 
achievement, and supplying and use of the resources, respectively.  Moreover, the core competency showed 
a moderately positive correlation with the work efficiency of the hotel staff as the statistically significant 
level at .01 (r) =.653    
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจการใหบ้ริการส าหรับผูม้าใชบ้ริการโดยเป็นธุรกิจท่ีจะตอ้ง มีการด าเนินการ
ให้บริการตลอด 24 ชัว่โมงและไม่มีวนัหยดุ จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีผูบ้ริหารและพนกังาน ปฏิบติังานอยา่งครบถว้น 
เพียงพอ สม ่าเสมออยูต่ลอดเวลา เพื่อใหบ้ริการแก่ผูม้าใชบ้ริการในโรงแรม พนกังานทุกระดบัซ่ึงเป็นทรัพยากร
ท่ีส าคญัท่ีสุดจะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมเพื่อใหมี้ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และพฒันาดูแลเอาใจใส่ผูรั้บบริการ
ไดอ้ยา่งทัว่ถึง เพื่อใหมี้มาตรฐานในการใหบ้ริการตรงตามมาตรฐานสากลของโรงแรม ดังนั้น ความร่วมมือ
ร่วมใจของพนกังานทุกระดบั โดยเฉพาะพนกังาน บริการจึงเป็นส่ิงส าคญั เพราะความประทบัใจของผูม้าใช้
บริการเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการด าเนินการธุรกิจโรงแรม การท่ีพนกังานมีแรงจูงใจในการท างานจะท าให้
การท างานนั้น มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ซ่ึงจากงานวิจยัหลายช้ินระบุวา่ ปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจใน  การ
ปฏิบติังานของพนักงานโรงแรมปฏิบติังานนั้นมีหลายดา้น เช่น ความรู้สึกผูกพนั หรือเป็นส่วนหน่ึงของ
องคก์ร สภาพการท างาน สวสัดิการ ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา การมีระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
ท างาน อนัจะส่งผลต่อสมรรถนะและประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร (พิชญา วฒันรังสรรค,์ 2558) 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาระดบัสมรรถนะหลกัในการปฏิบติังานของพนกังาน กรณีศึกษาโรงแรมในพื้นท่ีอ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 2.  เพื่อศึกษาระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน กรณีศึกษาโรงแรมในพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา 
 3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะหลกัในการปฏิบติังานกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของพนกังาน กรณีศึกษาโรงแรมในพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 

สมมติฐานของการวจิัย 
 สมรรถนะหลกัในการปฏิบติังานของพนกังานโรงแรมในพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ดา้น
การบริการท่ีดี ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  ดา้นการท างานเป็นทีม และดา้น
การยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของพนกังานโรงแรมในพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 

ขอบเขตของการวจิัย  
 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
  ในการศึกษามุ่งเนน้เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะหลกัในการปฏิบติังานกบัประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานของพนกังาน กรณีศึกษาโรงแรมในพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซ่ึงตวัแปรอิสระและ
ตวัแปรตาม ดงัน้ี 
  ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) คือ สมรรถนะหลกัในการปฏิบติังานของพนกังานโรงแรม
ในพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ประกอบดว้ย ดา้นการบริการท่ีดี ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน 
ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ  ดา้นการท างานเป็นทีม และดา้นการยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม 
  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานโรงแรมในพื้นท่ี
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ประกอบดว้ย ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน ดา้นการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ 
ดา้นความพึงพอใจของทุกฝ่าย และดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร 
 2. ขอบเขตด้านประชากร 

พนกังานแผนกตอ้นรับท่ีปฏิบติังานภายในโรงแรมในพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา บริเวณ
ถนนนิพทัธ์อุทิศ 1 ถนนนิพทัธ์อุทิศ 2 และถนนนิพทัธ์อุทิศ 3 มีจ านวน 18 โรงแรม โดยมีจ านวนทั้งส้ิน 213 คน 
 3. ขอบเขตด้านพืน้ที่  
  พื้นท่ีท่ีใชใ้นการศึกษา คือ โรงแรมในพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา บริเวณถนนนิพทัธ์
อุทิศ 1 ถนนนิพทัธ์อุทิศ 2 และถนนนิพทัธ์อุทิศ 3 
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 4. ขอบเขตด้านเวลา  
  ด าเนินการวิจยั รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล ในระหว่างเดือนกนัยายน – ธนัวาคม 2563 โดย
ใชเ้วลาในการการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 10 วนั 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 

แนวคดิเกีย่วกบัสมรรถนะ 
 ส านักงานขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) (2553) สมรรถนะส าหรับขา้ราชการพลเรือนทุกคน (Core 
Competency) หมายถึง คุณลกัษณะร่วมของขา้ราชการพลเรือนไทยทุกคน ท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อหล่อหลอมและ
ก าหนดค่านิยมและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์ประกอบไปดว้ย สมรรถนะ 5 ประการ คือ 1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
การบริการท่ีดี 3) การสัง่สมความเช่ียวชาญ 4) จริยธรรม 5) ความร่วมแรงร่วมใจ  
 

แนวคดิเกีย่วกบัประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 แนวคิดของอีเมอร์สัน (Harrington Emerson, 1913 อา้งถึงใน เอกวินิต พรหมรักษา, 2555) แสดง
หลกัประสิทธิภาพ 4 ประการ ดงัน้ี 1) ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน 2) ดา้นการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ 3)
ดา้นความพึงพอใจของทุกฝ่าย 4) ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร  
 

งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
  พิชญา วฒันรังสรรค ์(2558) ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานโรงแรม
ระดับ 4 ดาว ย่านสยามสแควร์ ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงานโรงแรม
โดยรวม อยู่ในระดบัสูง เรียงตามล าดบั คือ ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการท างานให้บรรลุเป้าหมาย
และประสบความส าเร็จ ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานดา้นการใหบ้ริการ  
 พชรวิทย ์จนัทร์ศิริสิร (2560) ศึกษาการพฒันาสมรรถนะหลกัและประสิทธิภาพในการท างานของ
ขา้ราชการครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบั
สมรรถนะหลกั ของขา้ราชการครูโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ความคิดเห็นเก่ียวกบั
ประสิทธิภาพ ในการท างานของขา้ราชการครูในภาคตะวนัออก เฉียงเหนือภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะหลกักบัประสิทธิภาพการท างานโดยรวมมีความสัมพนัธ์กนั
ทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

วธีิด าเนินการวจิัย 
 

ประชากร 
พนกังานแผนกตอ้นรับท่ีปฏิบติังานภายในโรงแรมในพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา บริเวณ

ถนนนิพทัธ์อุทิศ 1 ถนนนิพทัธ์อุทิศ 2 และถนนนิพทัธ์อุทิศ 3 มีจ  านวน 18 โรงแรม ซ่ึงปฏิบติังานในต าแหน่ง
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ผูจ้ดัการพนกังานตอ้นรับ หวัหนา้รอบของพนกังานตอ้นรับ พนกังานตอ้นรับ พนกังานยกกระเป๋า เจา้หนา้ท่ี
ดูแลแขกพิเศษ ผูต้รวจสอบบญัชีภาคกลางคืน และพนักงานเก็บเงินส่วนหน้า โดยมีจ านวนทั้งส้ิน 213 คน 
โดยผูว้ิจยัท าการเกบ็ขอ้มูลจากประชากรทั้งหมด 
  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย แบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่   
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานโรงแรม โดยลกัษณะค าถามเป็นแบบ
เลือกตอบ (Check List) จ านวน 6 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะหลกัในการปฏิบติังานของพนักงานโรงแรมในพื้นท่ี
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 
จ านวน 25 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานโรงแรมในพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา โดยลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จ านวน 20 ขอ้ 
 

การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  
 1. ศึกษาเอกสารและงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดสมรรถนะแนวคิดสมรรถนะหลกั (Core Competency) 
แนวคิดประสิทธิภาพการปฏิบติังาน และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นการก าหนดกรอบแนวคิดและขอบข่าย
ดา้นเน้ือหาท่ีใชใ้นการสอบถาม 
 2. ด าเนินการสร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดและรูปแบบทีก าหนดไว ้แลว้น าแบบสอบถามท่ี
สร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง และน าขอ้เสนอแนะจากอาจารยท่ี์
ปรึกษางานวิจยั มาแกไ้ขปรับปรุงใหเ้หมาะสม ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีพฒันาแลว้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นโรงแรม 
3 ท่าน ไดแ้ก่ 
  2.1 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วิวฒัน์  จันทร์ก่ิงทอง ต าแหน่งงาน อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
การตลาด มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 
  2.2 นางสาวธญัวรรณน์  เล่าเจริญด ารงคก์ลุ ต าแหน่งงาน ผูจ้ดัการทัว่ไป โรงแรมสยามเซ็นเตอร์ 
  2.3 Miss Nean Chee Wong ต าแหน่งงาน กรรมการสมาคมโรงแรมหาดใหญ่ สงขลา และ
กรรมการผูบ้ริหารโรงแรมแกรนดพ์ิง้คห์าดใหญ่ 
 3.  ผูว้ิจยัน าผลการพิจารณา มาวิเคราะห์หาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ดว้ยวิธีการหาดชันีความสอดคลอ้ง
ระหว่างขอ้ค าถามกบัประเด็นหลกัของเน้ือหาตามโครงสร้าง และภาษาไดค่้า IOC (Index of Item objective 
Congruence) ซ่ึงแต่ละขอ้มีค่า 0.50 ข้ึนไป  หลงัจากนั้นผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปเสนอ
อาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยัอีกคร้ัง พร้อมทั้งแกไ้ขปรับปรุงแบบสอบถามใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 4. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มพนกังาน
โรงแรมท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มประชากร จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ดว้ยการวดั
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ความคงท่ีภายใน (Internal Consistency) โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha 
Coefficient) ซ่ึงไดก้ าหนดเกณฑค์วามเหมาะสมของค่าสมัประสิทธ์แอลฟา ( Coefficient) ท่ีเหมาะสมไวท่ี้
ระดบัสูงกวา่ 0.70 ข้ึนไป  
 5. ผลของการทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเก่ียวกบัสมรรถนะหลกัในการปฏิบติังาน ได้
ค่า -Coefficient เท่ากบั .918 และประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ไดค่้า -Coefficient เท่ากบั .958 โดยถือว่า
แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือตามหลกัสถิติ 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ผูว้ิจยัติดต่อประสานงานกบัผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลของโรงแรมทั้ง 18 โรงแรม บริเวณถนนนิพทัธ์
อุทิศ 1 ถนนนิพทัธ์อุทิศ 2 และถนนนิพทัธ์อุทิศ 3 ในพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เพื่อแนะน าตวัและ
ขออนุญาตเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 2. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มประชากรซ่ึงเป็น
พนกังานโรงแรมแผนกตอ้นรับ จ านวน 213 คน และรับแบบสอบถามกลบัคืน มาตรวจสอบความสมบูรณ์ 
แลว้ด าเนินการวิเคราะห์ สรุปผลการวิเคราะห์ตามขั้นตอนการวิจยั 
 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานโรงแรม วิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถ่ี (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) 
 2.  ประเมินระดบัสมรรถนะหลกัในการปฏิบติังาน และระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน
โรงแรมในพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา วิเคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 3. ความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะหลกัในการปฏิบติังานกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พนกังาน กรณีศึกษาโรงแรมในพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์
ของเพียร์สัน (Pearson’s Product-moment Correlation Coefficient) 
 

ผลการวจิัย 
 

 1. พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 93.43 มีอายุต  ่ากว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.44 
ซ่ึงมีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 55.40 โดยมีการศึกษาในระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.23 มี
ต  าแหน่งงานเป็นพนกังานตอ้นรับ คิดเป็นร้อยละ 58.22 และส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานนอ้ยกวา่ 10 
ปี คิดเป็นร้อยละ 60.09 
 2. พนกังานมีระดบัความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลกัในการปฏิบติังานของพนกังานโรงแรมในพื้นท่ี
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.01,) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
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ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ดา้นบริการท่ีดี ( X = 4.12) รองลงมา คือ ดา้นการท างานเป็นทีม ( X = 4.05) ดา้นการยดึมัน่
ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม ( X = 3.97) ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน ( X = 3.96) และ
ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ ( X = 3.96) 
 3. พนกังานมีระดบัความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานโรงแรมในพื้นท่ีอ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.91) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้น
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นความพึงพอใจของทุกฝ่าย ( X = 4.13) รองลงมาคือ ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน    
( X = 4.00) ดา้นการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ ( X = 3.79) และดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร ( X = 3.71)  
 4. ความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะหลกัในการปฏิบติังานกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน
โรงแรมในพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ดงัตาราง 1  
 

ตาราง 1  
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมในพืน้ท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
(n=213) 

สมรรถนะหลกัในการปฏิบติังาน 

ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
ดา้น

กระบวนการ
ปฏิบติังาน 

ดา้นการบรรลุ
เป้าหมาย
ความส าเร็จ 

ดา้นความ
พึงพอใจ
ของทุกฝ่าย 

ดา้นการจดัหา
และใชปั้จจยั
ทรัพยากร 

โดยรวม 

1.  ดา้นบริการท่ีดี .440** .393** .285** .359** .504** 
2.  ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน .392** .451** .165* .416** .490** 
3.  ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ .244** .340** .253** .339** .408** 
4.  ดา้นการท างานเป็นทีม .455** .395** .373** .388** .551** 
5.  ดา้นการยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบ
 ธรรมและจริยธรรม 

.365** .355** .206** .332** .431** 

โดยรวม .515** .531** .350** .504** .653** 
*p < .05, **p < .01 

 

 จากตาราง 1 พบว่า สมรรถนะหลกัในการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบั
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานโรงแรมในพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยรวมอยา่งมีนยั 
ส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั .653 หากพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่   
 1. สมรรถนะหลกัในการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบัประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานดา้นกระบวนการปฏิบติังานของพนกังานโรงแรม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั .515 
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 2. สมรรถนะหลกัในการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบัประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานดา้นการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จของพนกังานโรงแรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั .531 
 3. สมรรถนะหลกัในการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบัประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานดา้นความพึงพอใจของทุกฝ่ายของพนกังานโรงแรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั .350 
 4. สมรรถนะหลกัในการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบัประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากรของพนกังานโรงแรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลาง มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั .504 
 

อภิปรายผล 
 

 1. ระดบัความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลกัในการปฏิบติังานของพนักงานโรงแรมในพื้นท่ีอ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
  ประชากร มีระดบัความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลกัในการปฏิบติังานของพนกังานโรงแรมในพื้นท่ี
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของเสาวลกัษณ์ ฉายรุ้ง 
(2557) ศึกษาสมรรถนะการปฏิบติังานของบุคลากรในธุรกิจโรงแรมเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ผลการศึกษา 
พบว่า ระดบัสมรรถนะของบุคลากรโรงแรมเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
พิจารณาเป็นรายดา้น ไดแ้ก่  
  1) ดา้นบริการท่ีดี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของอุบลวรรณ ปานกลาง 
(2556) ศึกษาสมรรถนะการท างานของพนกังานโรงแรมในนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เปรียบเทียบกบัเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ผลการศึกษา พบว่า การบริการลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
มีสมรรถนะอยูใ่นระดบัสูง 
  2) ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของจิตรลดา  ศรีบุญเรือง (2556) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะกบัประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่าระดบัสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม ดา้นความเช่ียวชาญในงาน อยูใ่นระดบัมาก 
  3) ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของพชัรา  ยอดสิงห์ 
(2558) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งสมรรถนะหลกักบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรโรงพยาบาล
มะเร็งอุบลราชธานี ผลการศึกษา พบวา่ ระดบัสมรรถนะของบุคลากร ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ อยูใ่นระดบัมาก 
  4) ดา้นการท างานเป็นทีม โดยภาพรวมอยู่ในระดบั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของอุบลวรรณ  
ปานกลาง (2556) ศึกษาสมรรถนะการท างานของพนักงานโรงแรมในนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เปรียบเทียบกบัเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี จากการศึกษา พบว่า ระดบัสมรรถนะ
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ในการท างานต าแหน่งพนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ของโรงแรมระดบั 3 ดาว ในนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการท างานร่วมกบัผูร่้วมงานอยา่งมีประสิทธิภาพ อยูใ่นระดบัมาก 
  5) ดา้นการยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของเอมภิกา ไทยกรณ์ (2557) การศึกษาสมรรถนะของพนกังานบริการโรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ผลการศึกษา พบว่า พนักงานบริการโรงแรมมีสมรรถนะในการให้บริการ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม อยู่ใน
ระดบัมาก 
 2. ระดบัความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานโรงแรมในพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา 
  ประชากร มีระดบัความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานโรงแรมในพื้นท่ีอ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของพิชญา วฒันรังสรรค์  
(2558) ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานโรงแรมระดบั 4 ดาว ยา่นสยามสแควร์ ผล
การศึกษา พบวา่ ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานโรงแรมโดยรวม อยูใ่นระดบัสูง 
  พิจารณาตามแต่ละดา้น ไดแ้ก่ 
  1) ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของจิตรลดา 
ศรีบุญเรือง (2556) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งสมรรถนะกบัประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลยั 
ราชภฏัมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก 
  2) ดา้นการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
พิชญา วฒันรังสรรค ์(2558) ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานโรงแรมระดบั 4 ดาว 
ย่านสยามสแควร์ ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงานโรงแรม ประสิทธิภาพ    
การปฏิบติังานดา้นการท างานให้บรรลุเป้าหมายและประสบความส าเร็จ อยูใ่นระดบัมาก 
  3) ดา้นความพึงพอใจของทุกฝ่าย โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของพิชญา 
วฒันรังสรรค ์ (2558) ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานโรงแรมระดบั 4 ดาว ยา่น
สยามสแควร์ ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานโรงแรม ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
ดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก 
  4) ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของยงคย์าน มัน่ค  าศรี (2556) ศึกษาแนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน 
โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ ผลการศึกษา พบว่า ความพร้อมของสภาพแวดลอ้มในการท างานทั้ง
ทรัพยากรและอุปกรณ์ อยูใ่นระดบัมาก 
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 3. ความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะหลกัในการปฏิบติังานกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พนกังานโรงแรมในพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
  สมรรถนะหลกัในการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบัประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานของพนกังานโรงแรมในพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยรวมอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั .653 หากพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่   
  1) สมรรถนะหลกัในการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบัประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานดา้นกระบวนการปฏิบติังาน ของพนักงานโรงแรมในพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของพชัรา  ยอดสิงห์ (2558) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
สมรรถนะหลกักบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ผลการศึกษา 
พบว่า สมรรถนะของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
อยูใ่นระดบัสูง  
  2) สมรรถนะหลกัในการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบัประสิทธิภาพ
การปฏิบติังาน ดา้นการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จของพนักงานโรงแรมในพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของพชรวิทย ์จนัทร์ศิริสิร (2560) ศึกษาการพฒันา
สมรรถนะหลกัและประสิทธิภาพในการท างานของขา้ราชการครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการวิจยั 
พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะหลกักบัประสิทธิภาพการท างานโดยรวมมีความสัมพนัธ์
กนัทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
  3) สมรรถนะหลกัในการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบัประสิทธิภาพ
การปฏิบติังาน ดา้นความพึงพอใจของทุกฝ่ายของพนกังานโรงแรมในพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของกลัยาลกัษณ์ สงหม่ืนไวย ์(2556) ศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งสมรรถนะหลกัและผลการปฏิบติังาน ของพนกังานเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา ผล
การศึกษา พบว่า สมรรถนะหลกัโดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลต าบลใน
เขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
  4) สมรรถนะหลกัในการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบัประสิทธิภาพ
การปฏิบติังาน ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากรของพนกังานโรงแรมในพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ สอดคลอ้งงกบัการศึกษาของณัฏฐ์นรินทร์ สุขล้ิม (2562) ศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างสมรรถนะกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ ขา้ราชการในสังกดัราชการส่วนภูมิภาคประจ าจงัหวดั
ตรัง ผลการศึกษา พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการใน
สงักดัราชการส่วนภูมิภาคประจ าจงัหวดัตรัง พบวา่ มีความสมัพนัธ์ทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 
 ความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลกัในการปฏิบติังานของพนักงานโรงแรมในพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา  
 ผูใ้หบ้ริการท่ีดีเม่ือผูใ้ชบ้ริการขอรับค าปรึกษาเก่ียวกบัการใชบ้ริการจะตอ้งใหบ้ริการไดอ้ยา่งชดัเจน 
ผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ใจไดง่้าย ไม่วกไปวนมาให้เขา้ใจยาก มีความรู้และมีความเช่ียวชาญในหน้าท่ีท่ีตน
รับผิดชอบ เพื่อสามารถให้บริการได้อย่างถูกตอ้ง โดยไม่ผิดพลาด มีเกณฑ์มาตรฐานส าหรับวดัผลการ
ปฏิบติังานของพนกังานไดอ้ยา่งเป็นธรรมและชดัเจนใหม้ากท่ีสุด ทุกคนจะตอ้งมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
ความคิดเห็นร่วมกนัภายในทีม เป็นการเสนอแนะเพื่อการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน มีการ
ปฏิบติัตนใหมี้คุณธรรม จริยธรรมและจิตบริการท่ีดีต่อผูรั้บบริการอยูต่ลอดเวลา 
 
 ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานโรงแรมในพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา 
 หน่วยงานจะตอ้งใหสิ้ทธิเสรีภาพกบัพนกังานอยา่งเตม็ท่ีต่อการแสดงความคิดเห็นในการปฏิบติังาน
ได้อย่างเต็มท่ี พนักงานทุกคนจะต้องมีเป้าหมายในการปฏิบัติงาน และมีการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้มีการปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององคก์ร มีการก าหนด
เกณฑก์ารปฏิบติังานท่ีไดม้าตรฐาน และมีการน าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชส้ าหรับส่งเสริมในการปฏิบติังาน 
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาวิจยัในเชิงคุณภาพเก่ียวกบัสมรรถนะหลกัของพนกังานโรงแรม โดยเนน้ศึกษาปัญหา
และสาเหตุเก่ียวกบัการปฏิบติังาน รวมทั้งศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบติังานของพนกังาน
เพื่อน าผลการศึกษามาเป็นขอ้มูลในการจดัท าแผนพฒันาบุคลากร 
 2. ควรศึกษาความตอ้งการในการพฒันาสมรรถนะของพนกังานโรงแรม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง
และสามารถน าผลการศึกษาไปใชใ้นการก าหนดรูปแบบการพฒันา ตลอดจนหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการ
ด าเนินการพฒันาไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงกบัความตอ้งการของพนกังานโรงแรม 
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