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บทคัดย่อ 

 การก าหนดขีดความสามารถหลักและขีดความสามารถการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวและ
บริการประเภทโรงแรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อการก าหนดขีดความสามารถหลักของบุคลากร 
(Employee Core Competency) และขีดความสามารถการบริหารจัดการ (Managerial competency) ของบุคลากร
ในธุรกิจ เพื่อน าไปปรับใช้เป็นแนวคิดพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการด าเนินธุรกิจด้านต่างๆ ก่อให้เกิดความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันต่อไป ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยที่ผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
และการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) โดยที่การวิจัยเชิงคุณภาพจะน ามาใช้ในขั้นตอนของการสัมภาษณ์
ผู้บริหารและพนักงานต าแหน่งระดับบังคับบัญชาซึ่งเป็นพนักงานดีเด่น ซึ่งจะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง 
(Semi-Structured Interview) และการวิจัยเชิงปริมาณจะถูกน ามาใช้ในขั้นตอนของการส ารวจ (Survey) ความคิดเห็น
ของผู้บริหารระดับสูงและพนักงานที่ด ารงต าแหน่งระดับผู้บริหาร โดยแบบสอบถามที่จัดท าขึ้นจะถูกน าไปส ารวจโดยมี
จ านวนประชากรทั้งหมด 42 คน ซึ่งเป็นพนักงานในต าแหน่งระดับผู้บริหาร จ านวน 6 คน และต าแหน่งผู้จัดการระดับ
แผนก จ านวน 36 คน ซึ่งมีความรับผิดชอบในต าแหน่งผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร , ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดและการ
ขาย, ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน, ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายซ่อมบ ารุงรักษา, ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ
ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการลูกค้า จากธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ประเภทโรงแรม จ านวน 7 แห่ง 
ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติความถี่, ร้อยละ
, ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 
           1. ขีดความสามารถหลักของบุคลากร (Employee Core Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ของ
บุคลากร มีจ านวนท้ังสิ้น 5 ด้าน ประกอบด้วย  1) การมุ่งเน้นลูกค้า 2) การมุ่งเน้นคุณภาพ 3) การวัดและ บริหารผลงาน 
4) การท างานเป็นทีม และ 5) การมุ่งสู่ผลส าเร็จ  
  2. ขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency) ที่มีความจ าเป็นต่อการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากรในต าแหน่งผู้บริหาร มีจ านวน 10 ด้าน ประกอบด้วย 1) การมีส านึกของความ รับผิดชอบ 2) 
การวางแผนและการบริหารทรัพยากร 3) การพัฒนาบุคลากร 4) การมุ่งลูกค้าเป็นเป้าหมาย   
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5) การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6) ทักษะในการเจรจาต่อรอง 7) การบริหารจัดการและการประเมินเพื่อให้เกิด
ผลส าเร็จของงาน 8) การประยุกต์ใช้ความรู้ 9) การบริหารจัดการเครือข่ายความสัมพันธ์ และ10)ความสามารถที่จะท า
ได้แม้มีสถานการณ์กดดัน 
ค าส าคัญ : ขีดความสามารถหลัก, ขีดความสามารถการบริหารจัดการ, ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ประเภทโรงแรม 
 

Abstract 
  A Study of Define Of Employee Core Competencies and Managerial Competencies 
to Development in Tourism Business And Hospitality (Hotel Service) in Phranakhon Si Ayutthaya 
province. This study have three purpose which are follows; The first is to study to acknowledge and 
understand the principles, concepts, and theory of competency, the second is to define employee’s 
core competency and managerial competency, and the last is to use the result for apply to 
competency based management in human resource management activities for causing further 
competitive advantage . 
  The study use two method of research. The first is qualitative research is used in 
the process of interview; semi-structured interview, the management and the best performer of 
management levels and the second is quantitative research is used in the process of survey of 
management and employees who have position in management level. The questionnaires are 
surveyed by finite population that has 42 persons and divided into 6 groups ; Are responsible for the 
management position of General Manager , General Manager , Marketing and Sales , General Manager 
of Finance and Accounting , General Manager Maintenance , General Manager of Human Resources . 
And general manager, public relations and customer service, From Tourism Business And Hospitality 
(Hotel Service) in Phranakhon Si Ayutthaya province under Tourism Association Phranakhon Si 
Ayutthaya province. 
  The study has found the following results. 1. Employee Core Competency that the 
results is founded 5 competencies that employees, consist 1) Customer Focus 2) Quality Focus 3) 
Performance Measurement and Management 4) Team Work and 5) Result Focus 2. Managerial 
Competency that the results is founded 10 competencies that employees, consist 1) Sense of 
Accountability 2) Resources Planning and Management 3) Human Resources Development 4) 
Customer Focus 5) Stakeholders Management 6) Negotiation Skill 7) Performance Measurement and 
Management 8) Knowledge Applicability 9) Networking Relationship Management and 10) 
Effectiveness Under Pressure      
Keywords : Core Competencies, Managerial Competencies, Tourism Business And Hospitality (Hotel 
Service) 
 
1. บทน า 
 จากปัญหาทางเศรษฐกิจในปี  2557 ก่อให้ เกิด
ขีดจ ากัดในการขยายตัวของเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก 
ส่งผลต่อทุกภาคส่วน แม้ว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจยัง
อยู่ในเกณฑ์ดี  อัตราเงินเฟ้อยังมีแนวโน้มทรงตัว โดย
ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและ

บริการตามมา [1] โดยจากรายงานเศรษฐกิจไทย ไตร
มาสแรกของปี 2557 (ส านักยุทธศาสตร์และการวางแผน
เศรษฐกิจมหภาค, 2557, หน้า 1) พบว่าธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและบริการมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลง
ร้อยละ 3.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 5.7 ในไตรมาส
ก่อนหน้า เป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 9 ไตรมาส ตาม
จ านวนและรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลงร้อย
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ละ 5.8 และร้อยละ 4.2  โดยมีสาเหตุส าคัญจาก
สถานการณ์ทางการเมือง มาตรการเพิ่มคุณภาพ
นักท่องเที่ยวของจีน รวมทั้งการชะลอตัวของเศรษฐกิจจนี 
อย่างไรก็ตาม จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางผ่าน
ท่าอากาศยานในภูมิภาคเพิ่มขึ้น และนักท่องเที่ยวจาก
ยุโรป อเมริกาใต้ และแอฟริกา ยังคงขยายตัว ส ารวจจาก
จ านวนนักท่องเที่ยวในไตรมาสแรกของปี 2557 ต่ ากว่าที่
คาดการณ์ ได้รับผลกระทบจากความอ่อนไหวต่อ
สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ และส่งผลให้จ านวน
นักท่องเที่ยวรวม 27.0 ล้านคน ลดลงจาก 27.5 ล้านคน [2] 
     จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจดังกล่าวข้างต้น ส่งผล
ในภาพรวมแก่ทุกภาคส่วน ทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ในระดับประเทศ ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการในระดับ
ภูมิภาค และระดับจังหวัดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมทั้ง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤต
ดังกล่าวเช่นเดียวกัน 
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ความส าคัญกับการ
ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งสร้างรายได้
ส าคัญให้แก่ท้องถิ่นและชุมชนมาเป็นเวลานาน ด้วยจุด
แข็งของจังหวัดเป็นที่ตั้งของโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับ
ชาติและศาสนาอันเก่าแก่แห่งกรุงศรีอยุธยา ท าให้เป็นจุด
ขายหลักที่ส าคัญของการท่องเที่ยวและบริการที่มีโอกาส
ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จ านวน 
1,309,987 คน คิดเป็นรายได้เข้าสู่จังหวัดถึง 9,943.32 
ล้านบาท (ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, 2553) [3] แม้ว่าย้อนหลังไปในระยะ 
5 ปีที่ผ่ านมาประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจาก
วิกฤตการณ์ทางการเมือง รวมทั้ งผลกระทบจาก
เหตุการณ์มหาอุทกภัยที่ท าให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการไปกว่า 6,000 
ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ธุรกิจท่องเที่ยวของ
ผู้ประกอบการ ที่จะต้องกลับมาซ่อมแซมและปรับปรุง
สภาพความเสียหายทั้ งตั วอาคาร ให้กลับมาเป็น
เหมือนเดิม อีกส่วนคือ การสูญเสียโอกาส รายได้จากการ
ท่องเที่ยวช่วงน้ าท่วมของธุรกิจต่างๆ (การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2558) 
เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์
การพัฒนา ให้พร้อมรับกับเง่ือนไขและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่
จะเกิดขึ้น [4] ดังนั้น การรองรับผลกระทบที่จะเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนา เพื่อใช้เป็นโอกาส
ในการขยายตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ โดยเฉพาะบริบทการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคตามโครงสร้างประชากร
โลกที่เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น เป็นโลกแห่งการ
ท่องเที่ยวและการแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดี และการ
เปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมและค่านิยม [5] ซึ่งคน
ตะวันตกให้ความสนใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมตะวันออก
เ พิ่ ม ม า ก ขึ้ น  ท า ใ ห้ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย แ ล ะ จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยาน่าจะแสวงหาโอกาสในการพัฒนา
สินค้าและบริการที่มีวัฒนธรรมเป็นจุดขาย เพื่อสร้างเป็น
สินค้าใหม่ให้กับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [6] 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     2.1 เพื่อศึกษาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในสภาพ
ทั่วไป กระบวนการทางธุรกิจ และการแข่งขันของธุรกิจ
การท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเภทโรงแรม ภายใต้หลักการ แนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับ
ขีดความสามารถ (Competency) และก าหนดขีด
ความสามารถหลักของธุรกิจ [7] 
     2.2 เพื่อก าหนดขีดความสามารถหลัก (Employee 
Core Competency) และขีดความสามารถด้านการ
บริหารจัดการของบุคลากรในธุรกิจการท่องเที่ยวและ
บริการ ประเภทโรงแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
     การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาข้อมูลจากผู้บริหารธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและบริการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประเภท
โรงแรมที่มีเจตนารมณ์สอดคล้องกัน อันมีความมุ่งเน้นใน
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมตัวกันภายใต้สมาคม
ธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยก าหนดให้
มีระเบียบข้อบังคับของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และแบ่งประเภท ธุรกิจ จ านวน 7 แห่ง 
จากพนักงานต าแหน่งระดับบังคับบัญชา ได้แก่ ผู้จัดการ
ทั่วไปฝ่ายบริหาร ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดและการ
ขาย ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงินผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายซ่อมบ ารุงรักษา  ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
และ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการลูกค้า [8] 
     โดยใช้เครื่องมือประเภทแบบสอบถามส าหรับการ
สั ม ภ า ษณ์  ไ ด้ แ บ่ ง อ อก เป็ น  2  ชุ ด  คื อ  ชุ ด ที่  1                     
เป็นแบบสอบถามที่ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหารเพื่อก าหนดขีด 
ความสามารถหลักของบุคลากร จ านวน 1 ชุด และชุดที่ 
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2  เ ป็ น แ บ บ ส อ บ ถ า ม เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร ก า ห น ด ขี ด 
ความสามารถการบริหารจัดการของพนักงานต าแหน่ง
ระดับผู้บริหาร ซึ่งเป็นพนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเดน่ 
จ านวน 1 ชุด โดยรายละเอียดในการสัมภาษณ์แบ่งเป็น    
2  ส่วน ดังต่อไปนี้ 
     ชุดที่ 1 แบบสอบถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ส าหรับ
การก าหนดขีดความสามารถหลักของบุคลากร 
 ได้แก่ การด าเนินธุรกิจของธุรกิจการท่องเที่ยว และ
บริการ ประเภทโรงแรม 
 ชุดที่ 2 แบบสอบถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ส าหรับ
การก าหนดขีดความสามารถการบริหารจัดการ  
 ได้แก่ ลักษณะงาน 
     สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่ออธิบายลักษณะ
ทั่วไปของประชากร ใช้สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive 
Statistic) การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย  (Arithmetic Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
4. ผลการศึกษา 
     1. ผลการศึกษาขีดความสามารถหลักของบุคลากรที่
เป็นพนักงานในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการใน  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประเภทโรงแรมต้องพึงมีประกอบด้วย
ทั้งหมด 5 ขีดความสามารถ เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์ค่า
คะแนนเฉลี่ยที่ก าหนดขึ้น ช้ีให้เห็นว่าขีดความสามารถนั้นมี
ความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานใน  ระดับที่ 1 คือมีความจ า
เป็นมากที่สุด และจากการวิเคราะห์พบว่า ขีดความสามารถ
หลักของบุคลากรที่ จ าเป็นต้องนั้นจะมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับที่มีความจ าเป็นมากที่สุด คือ 4.40-5.00 ทั้งนี้สามารถ  
เรียงล าดับขีดความสามารถหลักของบุคลากรทั้ง 5 ขีด
ความสามารถจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ ล าดับที่ 1 การ

มุ่งเน้นลูกค้า (X̅=5.00) ล าดับที่ 2  การมุ่งเน้นคุณภาพ (X̅ 

= 4.60) ล าดับที่ 3 การวัดและบริหารผลงาน(X̅ = 4.50) 

ล าดับที่ 4 การท างานเป็นทีม (X̅ = 4.40) ล าดับที่ 5 การ

มุ่งสู่ผลส าเร็จ (X̅ = 4.40) 
     2. การวิเคราะห์ขีดความสามารถการบริหารจัดการ 
(Managerial Competency) ของบุคลากรในต าแหน่ง
ผู้บริหารของธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประเภทโรงแรม ซึ่งเป็นธุรกิจที่เข้า

รวมกลุ่มกันอยู่ภายใต้สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 7 แห่ง ตามเง่ือนไขการแปล
ผลการศึกษาที่ก าหนดไว้ คือขีดความสามารถใดซึ่งมี
คะแนนอยู่ในช่วงระหว่าง 4.20 – 5.00 แสดงถึงขีด
ความสามารถนั้นเป็นขีดความสามารถที่มีความจ า
เป็ นมากที่ สุ ด  และอยู่ ใ น  10  ล าดั บแรกของขี ด
ความสามารถที่มีความส าคัญของการวิ เคราะห์ใน
ภาพรวม คือ การวิเคราะห์โดยรวม การวิเคราะห์เฉพาะ
ต าแหน่งผู้บริหาร การวิเคราะห์เฉพาะต าแหน่งผู้จัดการ
ทั่วไปฝ่ายบริหาร จะเห็นว่าโดยภาพรวมขีดความสามารถ
ซึ่งมีระดับความส าคัญและจ าเป็นมากที่สุดตามล าดับ 
ดั งนี้  ล าดับที่  1 การมีส านึกของความรับผิดชอบ                 
(X̅=4.76 ) ล าดับที่  2 การวางแผนและการบริหาร
ทรัพยากร (X̅ = 4.50) ล าดับที่ 3 การพัฒนาบุคลากร 
(X̅=4.47 ) ล าดับที่  4  การมุ่ งลูกค้า เป็น เป้ าหมาย             
(X̅=4.44) ล าดับที่  5 การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย             
(X̅=4.40 ) ล าดับที่  6  ทักษะในการเจรจาต่อรอง               
(X̅=4.33) ล าดับที่ 7 การบริหารจัดการและการประเมิน
เพื่อให้เกิดผลส าเร็จของงาน (X̅ = 4.33) ล าดับที่ 8          
ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ค ว า ม รู้  (X̅=4 . 3 1 ) ล า ดั บ ที่  9            
การบริหารจัดการเครือข่ายความสัมพันธ์ (X̅ = 4.30) 
และล าดับที่ 10 ความสามารถท่ีจะท าได้แม้มีสถานการณ์
กดดัน(X̅ = 4.28) 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
     การบริ ห ารทรั พยากรมนุษย ในปั จ จุ บั น ได้ มี          
การน าเครื่องการบริหารต่างๆเข้ามาช่วย เพื่อให้ระบบ
การบริห ารทรัพยากรมนุษย์ ของแต่ ล ะองค์ ก รมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์
และกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจขององค์กรได้ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานของขีดความสามารถ 
(Competency Based Management) เป็นอีก
เครื่องมือหนึ่ งซึ่ ง เป็นที่ยอมรับ โดยผู้บริหารและผู้
บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ [9] ว่าเป็นเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพ และในหลายธุรกิจได้เริ่มท าการศึกษาและ
น ามาประยุกต์ใช้ภายในธุรกิจ ซึ่งธุรกิจการท่องเที่ยวและ
บริการ ประเภทโรงแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น
อีกหนึ่ งประเภทธุรกิจที่ ได้มีการศึ กษาและน าขี ด
ความสามารถ (Competency) ไปประยุกตใช้ใน           
การด าเนินธุรกิจต่อไป 
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     ในการวิจัย เพื่ อก าหนดขีดความสามารถด้ าน            
การบริหารจัดการที่จ าเป็นต่อพนักงานในต าแหน่งระดับ
ผู้บริหารของธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ประเภท
โรงแรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ศึกษาถึง
กระบวนการการน าแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจโดย
เริ่มจากการประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อก าหนดถึง
วัตถุประสงค์ของการน าขีดความสามารถมาใช้ในองค์กร 
และขอบเขตของการก าหนดขีดความสามารถ ซึ่ ง
ผู้บริหารได้ลงความเห็นว่ าขีดความสามารถที่ จะ
ท าการศึกษาก าหนดขีดความสามารถหลักของบุคลากร 
(Employee Core Competency) ซึ่งเป็นขีด
ความสามารถที่จะช่วยสนับสนุนความส าเร็จในการ
ด าเนินธุรกิจของธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ประเภท
โรงแรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากเป็น                 
ขีดความสามารถเป็นเอกลักษณ์ของบุคลากรในธุรกิจที่จะ
ท าให้สามารถสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขันทางธุรกจิ              
ซึ่งขีดความสามารถหลักนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และปรัญชาการบริหารงานของธุรกิจ และ                  
ขีดความสามารถท่ีผู้บริหารให้ความสนใจในการจัดท าอีก
หนึ่งกลุ่มคือ ขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ 
(Managerial Competency) ของพนักงานในต าแหน่ง
ระดับผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหารได้มีมุมมองและมีความคิดเห็น
ว่า ในปัจจุบันธุรกิจมีความได้เปรียบในการแข่งขันจาก               
การเติบโตของเทคโนโลยีในด้านช่องทางการตลาดมาก
ขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด จากการส ารวจข้อมูลของ Com 
Score บริษัทวัดข้อมูลทางการตลาดดิจิตอลระดับโลก 
และจาก Google Analytics ท าการส ารวจพฤติกรรม
ผู้บริโภคใน การใช้และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ พบว่า 
ตั้งแต่ปี 2554 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีจ านวนผู้ใช้งาน 
Google ในการค้นหาข้อมูล เพิ่มขึ้นกว่า 1 พันล้านคนต่อ
เดือน และมีผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook 
กว่า 800 ล้านคน ทั่วโลกส าหรับประเทศไทยศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) [10] ในปี 2557 ท าการศึกษาภาวะการใช้งาน
อิน เตอร์ เ น็ ตของประ เทศ ไทยมี จ านวนผู้ ใ ช้ ง าน
อินเตอร์เน็ตมากกว่า 21 ล้านคน [11] จากโอกาส
ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
พัฒนาบุคลากรในต าแหน่งระดับผู้บริหารให้สามารถวาง
แผนการบริหารจัดการงานของธุรกิจการท่องเที่ยวและ
บริการ ประเภทโรงแรม โดยการพัฒนาประชาสัมพันธ์
ธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ

การด าเนินธุรกิจยิ่งขึ้น เมื่อก าหนดวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตของการศึกษาการก าหนดขีดความสามารถแล้ว 
ผู้ศึกษาจึงได้น าเสนอวิธีการในการด าเนินการศึกษาแก่
คณะผู้บริหาร โดยการศึกษาเพื่อก าหนดขีดความสามารถ
หลักของบุคลากรจะท าการศึกษาโดยท าการสัมภาษณ์
ผู้บริหารเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และปรัชญาการ
บริหารงาน และน าร่างรายการขีดความสามารถดังกล่าว
มาจัดท าแบบสอบถามเพื่อส ารวจความคิดเห็นของ
ผู้บริหารซึ่งมีต าแหน่งผู้จัดการทั่วไปฝ่าย ส าหรับการ
ก าหนดร่างรายการขีดความสามารถด้านการบริหาร
จัดการนั้นได้ท าการสัมภาษณ์จากพนักงานในต าแหน่ง
ระดับบังคับบัญชาซึ่งมีผลการปฏบิัติงานดเีด่น และน าร่าง
รายการขีดความสามารถมาจัดท าแบบสอบถามเพื่อ
ส ารวจความคิดเห็นของพนักงานในต าแหน่งผู้บริหาร 
     จากการศึกษาก่อนหน้านี้ โดย วรางค์ศิริ ทรงศิล 
(2550) ได้ท าการเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ และปรัชญา
การบริหารงานท าให้สามารถก าหนดร่างรายการขีด
ความสามารถ โดยการก าหนดขีดความสามารถในงาน 
(Functional Competency) และขีดความสามารถหลัก
ของบุคลากร (Employee Core Competency) ซึ่งได้
ใช้วิธีการศึกษาในลักษณะเดียวกันคือ เป็นการศึกษา      
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์
เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) 
และการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
[12]ด้วยการจัดท าแบบสอบถามไปยังผู้ที่ เกี่ยวข้อง 
จากนั้นน าร่างรายการขีดความสามารถดังกล่าวมาจัดท า
แบบสอบถามเพื่อส ารวจความคิดเห็นผู้บริหาร และผลที่
ได้จากการศึกษา พบว่า ขีดความสามารถหลักของ
บุคลากรที่จ าเป็นต้องมีนั้นจะมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับที่มีความจ าเป็นมากท่ีสุดดังนี้ การมีส านึกของความ
รับผิดชอบ  การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การมุ่งสู่ผลส าเร็จ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ
ก า ร ท า ง า น เ ป็ น ที ม  แ ล ะ สุ ด ท้ า ย ก า ร ศึ ก ษ า ขี ด
ความสามารถด้านการบริหารจัดการของบุคลากรใน
ต าแหน่งระดับบังคับบัญชา [13] ซึ่งจะท าให้พนักงานใน
ต าแหน่งระดับบังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีผลงานที่ เป็นเลิศนั้น สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจและสรุปผลได้ดังนี้ การ
แก้ไขปัญหา การเป็นผู้น าและสร้างแรงบันดาลใจ การ
ตัดสินใจการมุ่งเน้นลูกค้า การพัฒนาบุคลากร การ
ประสานความร่วมมือ ความสามารถท่ีจะท างานได้ แม้จะ
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อยู่ในสถานการณ์ที่กดดัน และความสามารถในการ
วิเคราะห์ข้อมูล [14] 
     กระบวนการศึกษานี้ท าให้สามารถก าหนดขีด
ความสามารถหลักและขีดความสามารถด้านการบริหาร
จัดการของบุคลากร ซึ่งการศึกษานี้ได้มีเพียงการก าหนด
ค านิยามหรือความหมายของขีดความสามารถของขีด
ความสามารถต่ างๆ แต่ยั งมี ได้มีการจัดระดับขีด
ความสามารถ (Competency/Proficiency Level) 
และตัวช้ีวัดพฤติกรรม (Behavioral Indicator) ของขีด
ความสามารถแต่ละตัว [15] ซึ่งหากมีการด าเนินการ
ศึกษาเพื่อขยายผลต่อไปนั้นก็จะต้องมีการก าหนด
ความหมายและระดับพฤติกรรมที่ชัดเจน อีกทั้งต้องมีการ
สื่อสารให้พนักงานทุกคนในองค์กรได้รับทราบและ
ยอมรับจากพนักงานทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงการ
ก าหนดแนวทางในการน าขีดความสามารถที่ก าหนดได้นี้
ไปประยุกต์ใช้กับระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ                 
ภาคธุรกิจต่อไป   
 
6. ข้อเสนอแนะ   
     เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้มีข้อจ ากัดในด้านระยะเวลา
การให้ข้อมูลของผู้บริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ 
ประเภทโรงแรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและก าหนดขีดความสามารถได้เพียงขีด
ความสามารถหลักของบุคลากร (Employee Core 
Competency) และขีดความสามารถด้านการบริหาร
จัดการ (Managerial Competency) ซึ่งได้เพียง               
จัดท าความหมายหรือค านิยามขีดความสามารถแต่             
ละตัวแต่ยังไม่มีการก าหนดระดับขีดความสามารถ
(Competency/Proficiency Level) และตัวช้ีวัด
พฤติกรรมของแต่ละระดับ [16] ดังนั้น การศึกษาขีด
ความสามารถต่อไปควรจะท าการศึกษาก าหนดระดับขีด
ความสามารถ (Competency/Proficiency Level) 
และตัวช้ีวัดพฤติกรรมของแต่ละระดับ จากนั้นจึงท า                  
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ  ( Competency 
Assessment) ของบุคลากรโดยพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่าเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ หาก
ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวังอาจแสดงถึง
บุคลากรอาจยังขาดขีดความสามารถบางประการหรือมี
ขีดความสามารถยังไม่ถึงระดับที่องค์กรคาดหวัง หรืออาจ
พิจารณาระดับขีดความสามารถปัจจุบันได้โดยการ

ประเมินขีดความสามารถ (Competency Assessment)                
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์บนพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรม 
(Behavioral Based Event Interview) ซึ่งจะท าให้
ท ร า บ ช่ อ ง ว่ า ง ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ที่ ค า ด ห วั ง 
(Competency Gap) [17] และน าผลการประเมิน
ดังกล่าวมาจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลต่อไป  
     1. สรุปผลการศึกษาการก าหนดขีดความสามารถ
หลักของบุคลากรการศึกษาเพื่อหาขีดความสามารถหลัก
ของบุคลากร ท าการศึกษาเบื้องต้นเพื่อให้ได้มาซึ่งบาง
รายการขีดความสามารถ โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ระดับสูง ซึ่ ง ในครั้ งนี้ ได้ท าการสัมภาษณ์กรรมการ
ผู้จัดการเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทจากการ
วิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ และปรัชญาการบริหารงาน
ท าให้สามารถก าหนดร่างรายการขีดความสามารถ และ
น าร่ างรายการขีดความสามารถดังกล่าวมาจัดท า
แบบสอบถามเพื่อส ารวจความคิดเห็นผู้บริหาร และจาก
การวิ เคราะห์ข้อมูลซึ่ งได้จากการส ารวจพบว่าขีด
ความสามารถหลักของบุคลากรที่จ าเป็นต้องมีนั้นจะมีค่า
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับที่มีความจ าเป็นมากที่สุดดังนี้ 
การมุ่งเน้นลูกค้า การมุ่งเน้นคุณภาพ การวัดและบริหาร
ผลงานการท างานเป็นทีมและการมุ่งสู่ผลส าเร็จ  
     2. สรุปผลการศึกษาการก าหนดขีดความสามารถ
ด้านการบริหารจัดการของบุคลากรในต าแหน่งระดับ
ผู้บริ หาร  ได้ท าการศึกษา เพื่ อหาร่ า งรายการขีด
ความสามารถเพื่อใช้ในการจัดท าแบบส ารวจ โดยท าการ
สัมภาษณ์พนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเลิศอีกทั้งยังมี
พฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงาน [18] โดยท า
การสัมภาษณ์เกี่ยวกับลักษณะงานในความรับผิดชอบ 
วิธีการท างานที่ท า ให้สามารถปฏิบัติงานได้ประสบ
ผลส าเร็จ [19] อีกทั้งยังมีผลงานที่โดดเด่น และการ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาและ อุปสรรคในการท างาน
รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น จนได้ร่างรายการขีด
ความสามารถซึ่งน ามาใช้ในการจัดท า แบบสอบถามเพื่อ
ส ารวจหาขีดคามสามารถด้านการบริหารจัดการ ซึ่ง
ส ารวจในกลุ่มพนักงานในต าแหน่งระดับผู้บริหาร  
     สรุปผลได้ ดังนี้ การมีส านึกของความรับผิดชอบ  
การวางแผนและการบริหารทรัพยากร การพัฒนา
บุคลากร  การมุ่งลูกค้าเป็นเป้าหมาย การบริหารผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย  ทักษะในการเจรจาต่อรอง บริหารจัดการ
และการประเมินเพื่อให้ เกิดผลส าเร็จของงาน การ
ประยุ กต์ ใ ช้ ความรู้ ก า รบริ ห ารจั ดการ เครื อข่ า ย
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ความสัมพันธ์ และความสามารถ ที่ จะท า ได้ แม้ มี
สถานการณ์กดดัน  
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