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การวิจัยนีมี้วตัถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนากรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จัดการสาขา

ส าหรับธุรกิจการบริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร และ (2) เพื่อศกึษาแนวทางการใช้
กรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จัดการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคารและ
ร้านอาหาร การวิจัยระยะท่ี 1 การพัฒนากรอบสมรรถนะวิชาชีพโดยใช้เทคนิคเดลฟาย  โดย
ผู้ เช่ียวชาญ  จ านวน 18 คน พบว่า สมรรถนะทั่วไปมี  18 สมรรถนะ ประกอบด้วย ความรู้ 5 
สมรรถนะ ทกัษะ 4 สมรรถนะ และคณุลกัษณะ 9 สมรรถนะ และสมรรถนะเฉพาะมี 14 สมรรถนะ 
ประกอบด้วย ความรู้ 3 สมรรถนะ ทกัษะ 8 สมรรถนะ และคณุลกัษณะ 3 สมรรถนะ การวิจยัระยะ
ท่ี 2 การศึกษาแนวทางการใช้กรอบสมรรถนะวิชาชีพโดยด าเนินการจดัประชุมเพื่อสนทนากลุ่ม  
โดยผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 8 คน พบว่า สมรรถนะทัว่ไปมีแนวทางการใช้ ประกอบด้วย ด้านความรู้ 
ได้แก่ การออกแบบและพฒันาหลกัสตูรให้เป็นอตัลกัษณ์ของตนเอง รูปแบบการจดัการเรียนการ
สอนและการฝึกอบรม การวดัผลและการประเมินผลผู้ เรียนอย่างชัดเจน  ด้านทักษะ ได้แก่ การ
เรียนรู้สู่การฝึกปฏิบัติจริง การใช้คู่มือและแอปพลิเคชั่น  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้าง
ความสุขในการท างาน ด้านคุณลักษณะ ได้แก่ โครงการสร้างคนดีและคนเก่ง และสมรรถนะ
เฉพาะมีแนวทางการใช้ ประกอบด้วย ด้านความรู้ ได้แก่ การออกแบบและพฒันาหลกัสตูร รูปแบบ
การจดัการเรียนการสอนและการฝึกอบรม ด้านทกัษะ ได้แก่ การฝึกปฏิบตัิจริงให้เป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ด้านคุณลักษณะ ได้แก่ โครงการสร้างคนดีและคนเก่ง 
โครงการสร้างสรรค์งานบริการ 
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The purposes of this research were as follows: (1) to develop a professional 

competency framework among store managers at a dining restaurant chain; and (2) to 
study the guidelines for using a professional competency framework among store 
managers at a dining restaurant chain. The research found that; in terms of general 
competency there were eighteen aspects of performance, consisting of five aspects of 
knowledge; four aspects of skill; nine aspects of attribute; functional competency there 
were fourteen aspects of performance, fourteen aspects of knowledge; three aspects of 
skill; eight aspects of attribute; and general competency guidelines for the use of 
designing and developing the curriculum for their own identity, a teaching and training 
management model, clear measurement and the evaluation of learners, practice-based 
learning, manuals, applications, learning activities, creating happiness at work, and 
project use was to create good and talented people. In terms of functional competency, 
there were guidelines for the use of curriculum design and development, teaching and a 
training management model, practical training was unique, used by the Human 
Resources Development, project use of to create good and talented people, and the 
service creation project. 

 
Keyword : professional competency framework, store managers, dinning restaurant 
chain 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภมิูหลัง 
ธุรกิจการบริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหารเข้ามามีบทบาทส าคญัในการ

ด ารงชีวิตประจ าวนัของมนุษย์ทุกกลุ่ม ทุกเพศ และทุกวยัมาตัง้แต่ยคุโบราณ ยคุกลาง ยคุปฏิวตัิ
อุตสาหกรรม ยุคสงครามโลกครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2 (McCool, Smith, และ Tucker, 1994, p. 27) 
เพื่อตอบสนองความต้องการของแรงงานภาคเกษตรกรรมและอตุสาหกรรม รวมทัง้เป็นสวสัดิการ
แก่ชมุชนต่างๆ โดยการจดับริการอาหารมีการพฒันามาอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่ระบบการปรุงอาหาร
ในครัว การบริการของพนกังาน และสถานท่ีให้บริการ เพื่อให้มีความเหมาะสมกบัผู้ ใช้บริการต่าง
กลุม่กนัจนกลายมาเป็นธุรกิจบริการท่ีส าคญัในปัจจบุนั นอกจากนีธุ้รกิจดงักลา่วยงัมีการพฒันาไป
ตามเศรษฐกิจ สงัคม และวัฒนธรรมถูกน ามาผสมผสานกับวิถีชีวิตของผู้ คนในชาติต่างๆ และ
ยึดถือกันว่าการให้บริการแบบยุโรปหรือแบบตะวันตกเป็นต้นแบบของการบริการแบบสากล  
ซึง่ธุรกิจการบริการด้านอาหารนภตัตาคารและร้านอาหารมุ่งตอบสนองความต้องการจ าเป็นของ
มนษุย์ในการด ารงชีวิต การท างานตลอดวนั การเดินทางท่องเท่ียว และการพกัผ่อนหย่อนใจ โดย
ให้บริการอ านวยความสะดวกตามสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่ และเน่ืองจากบคุคลกลุม่ตา่งๆ มีความ
ต้องการและการบริโภคท่ีแตกต่างกัน ผู้ประกอบธุรกิจต้องวางแผนการด าเนินงานท่ีดี  เพื่อสร้าง
ความพงึพอใจให้แก่ลกูค้าและท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ (ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2554, น. 1) 

ส าหรับประเทศไทยมีแนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจการบริการด้านอาหารใน
ภตัตาคารและร้านอาหารมีจ านวนเพิ่มมากขึน้ เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีคงทนตอ่สภาวะเศรษฐกิจได้ดี 
แม้ในยามท่ีเศรษฐกิจถดถอยธุรกิจประเภทนีก็้สามารถท่ีจะด าเนินธุรกิจอยู่ได้ และมีความ
เก่ียวข้องกับปัจจยัส่ี ซึ่งประชาชนทัว่ไปต้องรับประทานอาหารทุกวนั (ส านกัส่งเสริมและพฒันา
ธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2557, น. 1) การขยายตวัของธุรกิจนีมี้จ านวนเพิ่มมากขึน้ทัง้ใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ อันเน่ืองมาจากวิถีการด าเนินชีวิตของบุคคลในสังคม
เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบนัมีแนวโน้มการรับประทานอาหารนอก
บ้านเพิ่มมากขึน้ ท าให้การประกอบธุรกิจประเภทนีไ้ด้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ซึง่เห็นได้จาก
ความสะดวกสบายของบรรยากาศท่ีสวยงาม มีพนักงานคอยให้บริการเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น 
ร้านอาหารภายในประเทศและต่างประเทศ ร้านอาหารหรูระดบัภตัตาคาร ร้านอาหารในรูปแบบ  
แฟรนไชส์ ร้านอาหารบริการดว่น และร้านอาหารรายย่อย รวมทัง้ร้านอาหารในรูปแบบการบริการ
จัดอาหารและเคร่ืองดื่ม ไอศกรีมและเค้ก จัดเตรียมไว้ให้ลูกค้าบริการตนเองจากชัน้วางอาหาร
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แบบมีท่ีนัง่หรือไม่มีท่ีนัง่ให้ลกูค้าแบบรับประทานอาหารภายในร้านน ากลบั หรือสัง่ให้จดัส่งท่ีบ้าน 
เป็นต้น (ส านักส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , 2558, น. 1) ในช่วงปี พ.ศ. 
2552-2556 มีผลตอบแทนจากการลงทนุท่ีดีอย่างต่อเน่ือง โดยมีรายได้รวม ก าไรขาดทนุสทุธิรวม
และสินทรัพย์รวม เพิ่มขึน้ต่อเน่ือง 5 ปี โดยมีรายได้รวมเพิ่มขึน้ ร้อยละ 170 หรือเฉลี่ยร้อยละ 34 
ต่อปี และก าไรสุทธิเพิ่มขึน้ ร้อยละ 2,417 หรือเฉลี่ยร้อยละ 483 ต่อปี โดยมีการเติบโตโดดเด่น
ในช่วงปี 2553 แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจนีมี้ความสามารถในการท าก าไรและในขณะท่ีสภาพคล่อง
ของธุรกิจอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีพอใช้ (ส านกัสง่เสริมและพฒันาธุรกิจ กรมพฒันาธุรกิจการค้า, 2558, น. 
3) และเน่ืองจากเป็นธุรกิจพืน้ฐานส าหรับการด ารงชีวิต จงึท าให้ธุรกิจประเภทนีมี้ความทนทานตอ่
ความผันผวนของเศรษฐกิจได้อย่างดี  ผลประกอบการของธุรกิจส่วนมากจะค่อนข้างคงท่ีและ
สามารถฟืน้ตวัได้อย่างรวดเร็วถ้าได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง โดยแนวโน้ม
ในไตรมาส 2/2557 ท่ีผ่านมามีการคาดว่าจะมีแนวโน้มดีขึน้ตามฤดกูารท่องเท่ียว ซึง่ประชาชนจะ
ใช้จ่ายเพิ่มการบริโภคมากยิ่งขึน้ประกอบกับแนวโน้มพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้าน
ของคนไทย และจ านวนนักท่องเท่ียวจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาประเทศไทยจะมีส่ วน
สนับสนุนธุรกิจให้ดียิ่งขึน้ รวมทัง้แนวโน้มสถานการณ์ทางการเมืองท่ีมีแนวโน้มไปในทางท่ีดีขึน้  
โดยเฉพาะในเดือนเมษายน 2557 ท่ีผา่นมา ท่ีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาประเทศไทยเพิ่มขึน้ จะเป็น
ปัจจยัให้ธุรกิจเติบโตต่อไปในอนาคต (ส านักส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพฒันาธุรกิจการค้า , 
2557, น. 2-4) 

การเติบโตของธุรกิจท่ี มีจ านวนเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วท าให้แรงงานในประเทศไทย 
ขาดแคลนเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะภาคอตุสาหกรรมท่ีต้องอาศยัแรงงานคนแทนเคร่ืองจกัรต้อง
ใช้ความละเอียดรอบคอบและความช านาญพิเศษ เช่น ธุรกิจด้านการบริการลูกค้า ธุรกิจด้าน
อาหาร ธุรกิจด้านการท่องเท่ียวและบริการ ธุรกิจด้านสขุภาพ ธุรกิจดงักลา่วเทคโนโลยีไม่สามารถ
ใช้ทดแทนแรงงานคนได้ (กฤติน กลุเพ็ง, 2557, น. 9) การพฒันาบคุลากรจึงเป็นเร่ืองท่ีองค์การให้
ความส าคัญเป็นอย่างมาก ดงัเช่น กรเอก กาญจนาโภคิน (2555, น. 5) กล่าวถึงปัจจัยท่ีท าให้
ธุรกิจเจริญเติบโตได้อย่างยัง่ยืน คือ การให้ความส าคญักบัระบบการบริหารจดัการแบบองค์รวม
ควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พนักงานสาขาต้องมีคุณภาพและมาตรฐานพอเพียงใน
ขณะท่ีผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารขนาดเล็กมกัเผชิญกับปัญหาเร่ืองการขาดแคลนพนกังาน 
เน่ืองจากธุรกิจการบริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหารจ าเป็นต้องใช้แรงงานท่ีมีความรู้
และทักษะ โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารท่ีเปิดกิจการใหม่ต้องการพนักงานท่ีมีประสบการณ์จาก
ธุรกิจร้านอาหารแบรนด์อ่ืนๆ มาก่อน สง่ผลให้มีการซือ้ตวัพนกังานเกิดขึน้ ซึง่ผู้ประกอบการไม่คอ่ย



  3 

ให้ความส าคญักบัการสร้างพนกังานใหม่มาทดแทน สาเหตจุากการขาดความรู้ ความเข้าใจ ไม่มี
เวลาและสถานท่ี รวมทัง้มีค่าใช้จ่ายสูง  เช่นเดียวกับ อิงค์ควิตี :้ INC Quity Entrepreneur’s 
Handbook (2557, ออนไลน์) กลา่วไว้ว่า ผู้ประกอบการและผู้บริหารภายในองค์การทัง้หลายต่าง
ทราบเป็นอย่างดีว่าปัจจยัท่ีเป็นองค์ประกอบส าคญัของการท าธุรกิจ คือ พนกังานสายปฏิบตัิการ 
ซึ่งมีจ านวนมากท่ีสดุภายในองค์การ และเป็นท าหน้าท่ีขบัเคลื่อนองค์การเปรียบเสมือนฟันเฟือง
ส าคญัของเคร่ืองจักรกลในการด าเนินงานทางธุรกิจ โดยทุกบริษัทจะขาดบุคคลผู้ อยู่เบือ้งหลัง
เหลา่นีไ้ปไมไ่ด้ เพราะความส าเร็จไม่ได้ขึน้อยูท่ี่ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารแตเ่พียงฝ่ายเดียว 

นอกจากนี ้ลกัษณะของธุรกิจแตกต่างกันจะมีสมรรถนะของพนักงานแตกต่างกันด้วย 
เช่นเดียวกับ ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์, ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์, และ ศกัรินทร์ ช่อไสว (2555, น. 1) 
กลา่วไว้วา่ การพฒันาเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมของประเทศไทยในปัจจบุนัมีประเด็นหลกัส าคญั
ต่อการพัฒ นาประเทศและควรได้ รับการพัฒ นาอย่างเร่งด่ วน  คือ  อัตราก าลังคนใน
ภาคอตุสาหกรรมไม่เพียงพอ อีกทัง้ความรู้ ทกัษะ และความสามารถของแรงงานนัน้ไม่สอดคล้อง
กบัความต้องการของภาคอตุสาหกรรม สง่ผลให้ผู้ มีคณุวฒุิจบการศกึษาระดบัปริญญาว่างงาน ซึง่
สะท้อนให้เห็นถึงการพฒันาบุคลากรหรือทรัพยากรมนษุย์ของประเทศไทยท่ีไม่สอดคล้องกบัการ
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ดงันัน้ การพัฒนาก าลงัคนด้านทักษะฝีมือแรงงาน 
มาตรฐานอาชีพจ าเป็นต้องมีการจัดท าสมรรถนะวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพต่างๆ ให้มีความ
สอดคล้องกบัความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชน โดยพฒันาและปรับปรุงหลกัสตูรสมรรถนะ
เพื่อจดัการเรียนการสอนในระดบัอาชีวศกึษาอิงสมรรถนะวิชาชีพ สามารถผลิตก าลงัคนท่ีมีทกัษะ 
ความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรมตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
นอกจากนี ้ระบบอตัราผลตอบแทน ความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ รวมทัง้แหลง่องค์ความรู้ตา่งๆ 
สามารถขบัเคลื่อนการพฒันาด้านก าลงัคนของประเทศไทย เพื่อให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน
กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม และตอบสนองต่อความต้องการของภาคเอกชนต่อไปใน
อนาคต 

การพฒันาศกัยภาพของมนษุย์จงึเป็นประเด็นหลกัในการพฒันาประเทศชาติให้สามารถ
แข่งขนัและหลดุพ้นกับดกัรายได้ปานกลางสู่รายได้สูงเก่ียวกับการพฒันาผลิตภาพแรงงาน โดย
ทิศทางของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา เป็นองค์การหลกัท่ีผลิตและพฒันาก าลงัคน
อย่างมีคณุภาพเพื่อตอบสนองความต้องการก าลงัคนของประเทศและภาคเอกชน ซึ่งการจดัการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้จัดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
มาตรา 20 ระบุว่า การอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพให้จดัในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษา
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ของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 
ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง (พระราชบัญญัติ
การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม, 2542, น. 12) ได้ร่วมมือกบัสถานประกอบการ
ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 8 
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดโดยรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคีเป็น 
การจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับ  
สถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐในเร่ืองการจัดหลกัสูตรการเรียนการสอน  
การวดัและประเมินผล โดยผู้ เรียนใช้เวลาสว่นหนึ่งในสถานศกึษาอาชีวศกึษาหรือสถาบนัและเรียน
ภาคปฏิบตัิในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรับเพื่อประโยชน์ในการผลิตและ
พฒันาก าลงัคน สถานศกึษาอาชีวศกึษาหรือสถาบนัสามารถจดัการศกึษาตามวรรคหนึ่งในหลาย
รูปแบบรวมกันก็ได้ ทัง้นี ้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันนัน้ ต้องมุ่งเน้นการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีเป็นส าคญั (พระราชบญัญตัิการอาชีวศกึษา พ.ศ. 2551, 2551, น. 1-24) มาตรฐาน
การจดัการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการจดัการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (2557, น. 4) ระบุให้การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีต้องมี
มาตรฐานไม่ต ่ากว่า “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับ” ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละ
ระดับ มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนและองค์ประกอบอ่ืนๆ ตามมาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดให้มีการประเมินเพื่อ
พฒันามาตรฐานการจดัการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีในสถานศกึษาทัง้ของรัฐและเอกชนท่ีจดัการ
อา ชี วศึ กษ าระบบทวิภ าคี อย่ า งต่ อ เน่ื อ งอย่ าง น้ อยทุ ก  5 ปี  และแนบ ท้ ายป ระกาศ
กระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการจดัการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี (2557, น. 1-4) กลา่วถึง
คุณภาพของผู้ ส าเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิ  ประเภทวิชาและสาขาวิชาในการจัดการ
อาชีวศกึษาระบบทวิภาคีต้องครอบคลมุอย่างน้อยสามด้าน ทัง้ด้านคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ ด้าน
สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทั่วไปและด้านสมรรถนะวิชาชีพตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติท่ีก าหนดและมีคุณลักษณะพิเศษ ได้แก่ (1) 
สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาท่ีฝึกอาชีพได้ทันที  และ (2) มีสมรรถนะเป็นไปตามมาตรฐาน
คณุวฒุิอาชีวศกึษาแตล่ะสาขาในแตล่ะระดบั 

สมรรถนะวิชาชีพเป็นความสามารถในการประยกุต์ใช้ความรู้ ทกัษะ คณุธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของ
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ภาคอตุสาหกรรมและสถานประกอบการ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ (1) สมรรถนะหลกั 
(Core competency) (2) สมรรถนะทั่วไป (General competency) และ (3) สมรรถนะเฉพาะ 
(Functional competency) โดยสมรรถนะในแตล่ะระดบัจะมีความเหมาะสมกบับคุลากรแรงงานท่ี
อยู่ในกลุ่มอตุสาหกรรม ซึง่เป็นตวัก าหนดทกัษะและความสามารถและคณุลกัษณะท่ีแรงงานควร
จะมี (ชยัพฤกษ์ เสรีรักษ์ และคนอ่ืน ๆ, 2555, น. 1) ผู้วิจยัได้ศกึษางานวิจยั เร่ือง การศกึษาปัจจยั
ส่วนบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับสมรรถนะของผู้ จัดการร้าน กล่าวถึงธุรกิจการบริการด้านอาหารใน
ภตัตาคารและร้านอาหารเน้นขายสนิค้าและการบริการมีสาขากระจายอยู่ทัว่ประเทศ โดยผู้จดัการ
สาขา (Store manager) เป็นผู้ มีความส าคัญเป็นอย่างมาก ท าหน้าท่ีรับผิดชอบภายในสาขา 
(ณัฐิกา เศรษฐบุตร, 2551, น. 3) สอดคล้องกับ ข้อมูลจากรายงานการประชุมของกลุ่มธุรกิจ 
การบริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหารขนาดใหญ่ (Quick service restaurant: QSR) 
เม่ือวนัศกุร์ท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2560 เวลา 13.00-15.00 น. ณ MC Academy บริษัท แมคไทย จ ากดั 
ประกอบด้วย 9 แบรนด์ ได้แก่ (1) บริษัท นารายณ์ พิซเซอเรีย จ ากัด: Narai pizzeria (2) บริษัท 
เคที  เรสทัวรองท์ จ ากัด : Santa Fe’ (3) บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จ ากัด : Cheter Grill (4) บริษัท 
เอส แอนด์ พีซินดิเคท จ ากดั (มหาชน): S&P (5) บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (CRG): 
KFC (6) บริษัท แมคไทย จ ากดั: McDonalds (7) บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน): 
MK (8) บ ริษั ท  โออิ ชิ  ก รุ๊ป  จ ากัด  (มหาชน ) : Oishi และ (9) บ ริษัท  ฟู้ ดแพชชั่น  จ ากัด : 
Bar-BQ-Plaza ท่ีได้ผลสรุปว่า สมรรถนะเป็นสิ่งส าคญัและมีความจ าเป็นกบัผู้จดัการสาขาส าหรับ
ธุรกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคารและร้านอาหาร โดยเป็นตัวก าหนดกรอบในการ
บริหารงาน การพัฒนาพนักงาน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน รวมทัง้สร้าง
ผลประโยชน์สงูสดุให้ทีมและองค์การ หลากหลายองค์การน าสมรรถนะมาใช้วดัประสิทธิภาพการ
ท างานจากคน ต้นทุน และคณุภาพองค์การ สามารถก าหนดกรอบให้ผู้จดัการสาขามีพฤติกรรม
และความเช่ียวชาญไปในทิศทางเดียวกันกับองค์การต้องการ มีแนวทางการพฒันาความพร้อม
ของผู้ ท่ีจะเติบโตไปเป็นผู้ จัดการสาขาอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การร่างและการจัดท าหลักสูตร
ฝึกอบรมให้กับผู้ จัดการสาขา โดยคาดหวังประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสนับสนุนการ
เจริญเติบโตของธุรกิจได้อยา่งเต็มท่ี 

การประชุมของกลุ่มธุรกิจการบริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหารขนาดใหญ่ 
(Quick service restaurant: QSR) ยังได้สรุปถึงองค์ประกอบของสมรรถนะของผู้ จัดการสาขา
ส าหรับธุรกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคารและร้านอาหาร ประกอบด้วย (1) ความรู้ 
(Knowledge) (2) ทกัษะ (Skill) และ (3) คณุลกัษณะ (Attribute) แบ่งออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ (1) 
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สมรรถนะหลัก (Core competency) เป็นการก าหนดความเช่ือท่ีมีผลต่อพฤติกรรม (Mindset) 
และคุณลักษณะท่ีจ าเป็นส าหรับแนวทางหลักในการพัฒนาบุคลากรทัง้องค์การ เพื่อให้การ
ปฏิบตัิงานระหว่างผู้จดัการสาขาและทีมงานเป็นไปในทิศทางเดียวกนัตามท่ีองค์การต้องการ  (2) 
สมรรถนะทั่วไป (General competency) เป็นทักษะและความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานท่ีมี
ความส าคญัและจ าเป็นกบับคุลากรสายงานในกลุม่อาชีพธุรกิจการบริการด้านอาหารในภตัตาคาร
และร้านอาหาร มีความสมัพนัธ์กบัภาพรวมของสาขา สามารถท าให้การบริหารสาขาได้ผลตามท่ี
คาดหวงั และ (3) สมรรถนะเฉพาะ (Functional competency) เป็นหวัใจส าคญัของกลุม่ธุรกิจการ
บริการด้านอาหารในภัตตาคารและร้านอาหารขนาดใหญ่  (Quick service restaurant: QSR) 
ประกอบด้วย บุคลากร (People) การขาย (Sale) การบริการ (Service) มาตรฐานการควบคุม
คุณภาพ (Quality standard) เป็นต้น และเป็นตัวชีว้ัดสมรรถนะในการท างานของสายงานนัน้ 
เน่ืองจากต าแหน่งผู้ จัดการสาขาต้องมีความสามารถในการจูงใจและทักษะในการบริหารงาน 
เพื่อให้สามารถบริหารผลงานของสาขาได้ 

จากประเด็นทัง้หมดท่ีกล่าวมา ทัง้การเจริญเติบโตของธุรกิจการบริการด้านอาหารใน
ภัตตาคารและร้านอาหาร การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพซึ่งเป็นประเด็นหลักในการพัฒนา
ประเทศชาติ เห็นได้ว่าการเติบโตเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วของธุรกิจดงักลา่วสง่ผลให้แรงงานขาดแคลน
และขาดศักยภาพ ซึ่งแนวทางการผลิตแรงงานและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของแรงงาน
ภาคเอกชนให้มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลกัษณะ (Attribute) สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด คือ การยกระดบัและพฒันาสมรรถนะขัน้พื น้ฐานเพื่อสามารถแข่งขนัใน
ตลาดแรงงานได้ ขีดความสามารถดงักล่าวเรียกว่า “สมรรถนะ” จะท าให้องค์การทราบว่าภายใต้
ความเปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลาจะสามารถบรรลเุปา้หมายตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ รวมทัง้สถาบนั
การอาชีวศกึษาได้ให้ความส าคญัเก่ียวกบัการฝึกอบรมวิชาชีพในสถานศกึษาของรัฐ เอกชน และ
สถานประกอบการ ด าเนินการสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศกึษากบัสถานประกอบการธุรกิจ
การบริการด้านอาหารในภัตตาคารและร้านอาหาร ท าการจัดการเรียนการสอนรูปแบบของ
การศึกษาระบบทวิภาคี  (Dual vocational training: DVT) เรียน รู้ภาคทฤษฎีในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาควบคู่กับการฝึกภาคปฏิบัติจากสถานท่ีจริงในสถานประกอบการ  มอบหมายให้
ผู้จดัการสาขาฝึกงานภาคปฏิบตัิ สอนงาน และให้ค าแนะน าเก่ียวกับขัน้ตอนการปฏิบตัิงานครัว
และบริการในแตล่ะต าแหน่งให้กบัผู้ เรียน เพื่อให้สามารถผลิตและพฒันาก าลงัคนอย่างมีคณุภาพ
เพื่อตอบสนองความต้องการก าลังคนของประเทศและภาคเอกชน  นอกจากนีย้ังไม่มีงานวิจัย 
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ท่ีศกึษาเก่ียวกบัการพฒันากรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการด้าน
อาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร 

ผู้วิจยัจึงสนใจศึกษา การพฒันากรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จัดการสาขาส าหรับธุรกิจ
การบริการด้านอาหารในภัตตาคารและร้านอาหาร โดยศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะทัง้ 
3 สว่น ประกอบด้วย (1) ความรู้ (Knowledge) (2) ทกัษะ (Skill) และ (3) คณุลกัษณะ (Attribute) 
ตามกรอบแนวคิดของ Spencer และ Spencer (1993, pp. 9-11); ไชยยศ ร่มร่ืนบญุกิจ (2556, น. 
39); ชิสากัญญ์  ปภาพันธ์เกียรติ  (2556, น. 18); ตรัยคุณ  รอตเกษม (2556, น. 17); และ 
เปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา (2556, น. 16) และศึกษาเฉพาะระดับของสมรรถนะทัง้ 2 ระดับ 
ประกอบด้วย (1) สมรรถนะทัว่ไป (General competency) และ (2) สมรรถนะเฉพาะ (Functional 
competency) ตามกรอบแนวคิดของ Sherman (2004, p. 4); วรารัตน์ เขียวไพรี (2550, น. 35-
39); ธ ารงศกัดิ์ คงคาสวสัดิ์ (2551, น. 20); อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์  (2554, น. 116-117); ชัยพฤกษ์ 
เสรีรักษ์ และคนอ่ืน ๆ (2555, น. 1-2) และ ไชยยศ ร่มร่ืนบุญกิจ (2556, น. 43) ทัง้นีผู้้ วิจัยไม่ได้
ท าการศึกษาสมรรถนะหลกั (Core competency) เน่ืองจากเป็นการก าหนดลกัษณะเฉพาะของ 
แตล่ะองค์การเอง ซึง่ขึน้อยูก่บัวฒันธรรม คา่นิยม คณุธรรม และจริยธรรมท่ีมีความแตกตา่งกนัของ
แต่ละองค์การ ข้อค้นพบจากงานวิจยัในครัง้นีท้ าให้การปฏิบตัิงานของผู้จดัการสาขาและทีมงาน
ภายในร้านเป็นไปในทิศทางเดียวกนัตามท่ีองค์การต้องการ และตอบสนองต่อความต้องการของ
ธุรกิจและสถานศกึษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัตอ่ไป 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
1. เพื่อพัฒนากรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้ จัดการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการด้าน

อาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร 
2. เพื่อศึกษาแนวทางการใช้กรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขาส าหรับธุรกิจการ

บริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ระยะท่ี 1 การพฒันากรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการ

ด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร 
1.1 ผู้วิจยัด าเนินการวิจยั โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) 
1.2 ผู้ ให้ข้อมลู เป็นผู้ เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกับงานด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

และธุรกิจการบริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร จ านวน 18 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
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ได้แก่ (1) อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 6 คน (2) ผู้บริหารสถานศึกษาในอาชีวศึกษา 
จ านวน 3 คน และ (3) ผู้บริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการด้านธุรกิจการบริการด้านอาหารใน
ภตัตาคารและร้านอาหาร จ านวน 9 คน 

1.3 ประเด็นท่ีศึกษา คือ กรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขาส าหรับธุรกิจการ
บริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร ประกอบด้วย (1) ความรู้ (Knowledge) (2) ทกัษะ 
(Skill) และ (3) คณุลกัษณะ (Attribute) 

2. ระยะท่ี 2 การศึกษาแนวทางการใช้กรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขาส าหรับ
ธุรกิจการบริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร 

2.1 ผู้วิจยัด าเนินการวิจยั โดยด าเนินการจดัประชมุเพื่อสนทนากลุ่ม (Focus group 
discussion) 

2.2 ผู้ ให้ข้อมลู เป็นผู้ เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกับงานด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
และธุรกิจการบริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร จ านวน 8 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
ได้แก่ (1) อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 3 คน (2) ผู้บริหารสถานศึกษาในอาชีวศึกษา 
จ านวน 2 คน และ (3) ผู้บริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการด้านธุรกิจการบริการด้านอาหารใน
ภตัตาคารและร้านอาหาร จ านวน 3 คน 

2.3 ประเด็นท่ีศึกษา คือ แนวทางการใช้กรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้ จัดการสาขา
ส าหรับธุรกิจการบริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ประโยชน์เชิงวิชาการ สถานศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

ได้สารสนเทศเก่ียวกบักรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการด้านอาหาร
ในภตัตาคารและร้านอาหาร เพื่อน าสมรรถนะท่ีได้ไปปรับใช้ในการพฒันาหลกัสตูรการเรียนการ
สอน และพฒันาความสามารถของผู้ เรียน ผลิตผู้ เรียนให้มีความสอดคล้องกบัความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสถานประกอบการในอนาคต 

2. ประโยชน์เชิงปฏิบตัิการ สถานประกอบการภาคเอกชน สามารถน ากรอบสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้ จัดการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคารและร้านอาหาร  
มาก าหนดเป็นกลยทุธ์ในการวางแผนส าหรับการสรรหาและคดัเลือกพนกังานท่ีมีความสามารถให้
เข้ามาปฏิบตัิงานภายในองค์การตรงกับความต้องการของธุรกิจ และพัฒนาหลกัสูตรฝึกอบรม
ส าหรับผู้จดัการสาขาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ รวมทัง้จดัท าแผนการพฒันา ระบบการติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้จดัการสาขารายบคุคลได้อยา่งชดัเจนตอ่ไป 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. กรอบสมรรถนะวิชาชีพ หมายถึง การประยกุต์ใช้ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) 

และคุณลักษณะ (Attribute) ท่ีอยู่ภายในตัวบุคคล สามารถถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของ
พฤติกรรมและการกระท าต่างๆ เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตามมาตรฐานหรือ
เปา้หมายขององค์การท่ีก าหนดไว้ รวมทัง้ท าให้ผลการปฏิบตัิงานมีความโดดเดน่หรือสงูกวา่บคุคล
อ่ืนภายในองค์การ แบง่ออกเป็น 2 ระดบั ได้แก่ 

1.1 สมรรถนะทัว่ไป (General competency) หมายถึง ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ 
(Skill) และคณุลกัษณะ (Attribute) โดยทัว่ไปของแรงงานในทุกต าแหน่งจ าเป็นต้องมี สอดคล้อง
กับลักษณะงานของสายงานธุรกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคารและร้านอาหาร เพื่อให้
พนกังานทกุคนสามารถปฏิบตัิงานได้ตามความคาดหวงัขององค์การ 

1.2 สมรรถนะเฉพาะ (Functional competency) หมายถึง ความรู้ (Knowledge) 
ทักษะ (Skill) และคุณลกัษณะ (Attribute) โดยทั่วไปของแรงงานเฉพาะต าแหน่งผู้ จัดการสาขา
จ าเป็นต้องมี สอดคล้องกบัลกัษณะงานของสายงานธุรกิจการบริการด้านอาหารในภตัตาคารและ
ร้านอาหาร เพื่อให้ผู้จดัการสาขาสามารถบริหารและจดัการสาขา บคุลากร ผลการปฏิบตัิงาน และ
ขบัเคลื่อนธุรกิจได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ผู้จดัการสาขา หมายถึง ผู้ปฏิบตัิงานสาขาในต าแหน่งหวัหน้างานของธุรกิจการบริการ
ด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร ท าหน้าท่ีบริหารและจดัการสาขา บริหารผลงานพนกังาน
ซึง่เป็นผู้อยูภ่ายใต้บงัคบับญัชาให้สามารถปฏิบตัิงานได้ตามเปา้หมายท่ีก าหนด 

3. ธุรกิจการบริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร หมายถึง กิจการร้านอาหารท่ี
ประกอบธุรกิจเพื่อการขายอาหารและการบริการให้กับลกูค้า เพื่อตอบสนองตามความต้องการ
ของลกูค้าท่ีเข้ามาใช้บริการภายในร้านได้อยา่งพงึพอใจ 

4. แนวทางการใช้กรอบสมรรถนะวิชาชีพ หมายถึง การก าหนดวิธีการน ากรอบสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้จดัการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร ทัง้ 2 
ระดบั ได้แก่ (1) สมรรถนะทัว่ไป (General competency) และ (2) สมรรถนะเฉพาะ (Functional 
competency) ไปใช้ในการก าหนดทิศทางการพฒันานกัเรียนอาชีวศกึษา นกัศกึษามหาวิทยาลยั 
และสถานศึกษาท่ีท าการเปิดการสอนหลกัสตูรเก่ียวกับธุรกิจการบริการด้านอาหารในภตัตาคาร
และร้านอาหาร รวมทัง้พฒันาบุคลากรของสถานประกอบการในต าแหน่งผู้ จดัการสาขาส าหรับ
ธุรกิจการบริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหารตอ่ไป 
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กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
การพฒันากรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการด้านอาหาร

ในภัตตาคารและร้านอาหาร เป็นการด าเนินการวิจัยในลักษณะของการวิจัยเชิงบรรยาย 
(Descriptive research) ผู้วิจยัได้ศกึษาและประยกุต์แนวคดิส าคญัตา่งๆ ได้ดงันี ้

1. แนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะวิชาชีพ ได้ศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะทัง้ 3 ส่วน 
ได้แก่ (1) ความรู้ (Knowledge) (2) ทักษะ (Skill) และ (3) คุณลักษณะ (Attribute) ตามกรอบ
แนวคิดของ Spencer และ Spencer (1993, pp. 9-11); ไชยยศ ร่มร่ืนบุญกิจ (2556, น. 39); 
ชิสากัญญ์ ปภาพันธ์เกียรติ (2556, น. 18); ตรัยคุณ รอตเกษม (2556, น. 17) และ เปรมกมลย์ 
ทินกร ณ อยธุยา (2556, น. 16) เป็นการประยกุต์ใช้องค์ประกอบทัง้ 3 ส่วนท่ีอยู่ภายในตวับุคคล 
สามารถถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของพฤติกรรม เพื่อให้ผลการปฏิบตัิงานมีความโดดเดน่หรือสงู
กว่าบุคคลอ่ืนภายในองค์การ และบรรลุผลส าเร็จตามมาตรฐานหรือเป้าหมายขององค์การท่ี
ก าหนดไว้ 

การศึกษาสมรรถนะทั ง้  2 ระดับ  ได้แก่  (1) สมรรถนะทั่ ว ไป  (General 
competency) และ (2) สมรรถนะเฉพาะ (Functional competency) ตามกรอบแนวคิดของ 
Sherman (2004, p. 4); วรารัตน์ เขียวไพรี (2550, น. 35-39); ธ ารงศกัดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2551, น. 
20); อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์  (2554, น. 116-117); ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ และคนอ่ืน ๆ (2555, น. 1-2) 
และ ไชยยศ ร่มร่ืนบุญกิจ (2556, น. 43) สมรรถนะทัว่ไปเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ ทกัษะ และ
คณุลกัษณะโดยทัว่ไปของทกุต าแหน่งงานจ าเป็นต้องมี เพื่อให้พนกังานทกุคนสามารถปฏิบตัิงาน
ได้ตามความคาดหวงัขององค์การ และสมรรถนะเฉพาะเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และ
คณุลกัษณะโดยทัว่ไปเฉพาะต าแหน่งผู้จดัการสาขาจ าเป็นต้องมี เพื่อให้ผู้จดัการสามารถบริหาร
และจดัการบคุลากร ผลการปฏิบตัิงาน และขบัเคลื่อนองค์การได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. แนวคิดเก่ียวกับผู้ จัดการ ได้ศึกษาตามกรอบแนวคิดของ Senge (1999, p. 7); 
Robbins และ Coulter (2009, p. 386); เปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา (2556, น. 101-118); 
Bateman และ Snell (2009, pp. 22-23);   ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี (2550, น. 23-25);   เนตร์พัณณา 
ยาวิราช (2552, น. 11-12); สรุพฒัน์ มงัคะลี (2557, น. 37); Hellriegel, Jackson, และ Slocum 
(2001, pp. 14-18); Yukl (2010, pp. 264-267); อนุ ชิต  ฮุนสวัสดิกุล  (2550, น. 43-46) และ 
ชัชวลิต สรวารี (2550, น. 171-173) ผู้จัดการเป็นผู้ปฏิบตัิงานในต าแหน่งหัวหน้างาน ท าหน้าท่ี
บริหารและจดัการองค์การ และบริหารผลงานของผู้ ใต้บงัคบับญัชาให้สามารถปฏิบตัิงานได้ตาม
เปา้หมายท่ีก าหนด 
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3. แนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจร้านอาหาร ตามกรอบแนวคิดของ กมล รัตนวิระกลุ (2549, 
น. 10-73); ชลธิชา บุนนาค (2553, น. 4-13); McCool และคนอ่ืน ๆ (1994, pp. 8-10); และ 
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2554, น. 4-8) ธุรกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคารและร้านอาหาร 
เป็นธุรกิจท่ีด าเนินการขายอาหารและการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าท่ีเข้ามาใช้
บริการให้เกิดความพงึพอใจมากท่ีสดุ 

4. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ตามกรอบแนวคิดของ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 
(2556, น. 31-32);    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี (2557, น. 4); ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตัิการ พ.ศ. 2556 (2556, น. 29-32); ส านกัมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2557, น. 25-36); ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2558, น. 
15-24) เพื่อก าหนดเป็นวิธีการน ากรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้ จัดการสาขาไปใช้ในการพัฒนา
นกัเรียนอาชีวศกึษา นกัศกึษามหาวิทยาลยั และผู้จดัการของสถานประกอบการตอ่ไป 

จากการศึกษาแนวคิดส าคญัดงักล่าวข้างต้น สามารถสรุปกรอบแนวคิดในงานวิจัยได้ 
ดงัภาพประกอบ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 

ศกึษาแนวคิด เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
1. สมรรถนะวิชาชีพ 
2. ผู้จดัการ 
3. ธุรกิจร้านอาหาร 
4. การจดัการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 
5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ศกึษาความคิดเหน็ของผู้ เช่ียวชาญ 
โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) 

เพ่ือก าหนดกรอบสมรรถนะวิชาชีพ 
ของผู้จดัการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการ 
ด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร 

 

ศกึษาแนวทางการใช้กรอบสมรรถนะวิชาชีพ 
ของผู้จดัการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการ 
ด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร 
โดยด าเนินการจดัประชมุเพ่ือสนทนากลุม่ 

(Focus group discussion) 
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บทที่ 2  
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนากรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้ จัดการสาขาส าหรับธุรกิจ 
การบริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร ผู้ วิจยัได้ศึกษาแนวคิด เอกสาร และงานวิจยั  
ท่ีเก่ียวข้องจากนกัวิชาการตา่งๆ โดยประมวลและสงัเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางการวิจยัดงันี ้

1. แนวคดิเก่ียวกบัสมรรถนะวิชาชีพ 
1.1 ความหมายของสมรรถนะวิชาชีพ 
1.2 องค์ประกอบของสมรรถนะวิชาชีพ 
1.3 ระดบัของสมรรถนะวิชาชีพ 
1.4 ประโยชน์ของสมรรถนะวิชาชีพ 
1.5 วิธีการก าหนดสมรรถนะวิชาชีพ 
1.6 แนวทางในการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ 
1.7 รูปแบบการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ 

2. แนวคดิเก่ียวกบัผู้จดัการ 
2.1 ความหมายของผู้จดัการ 
2.2 บทบาทหน้าท่ีของผู้จดัการ 
2.3 ระดบัของผู้จดัการในองค์การ 
2.4 สมรรถนะของผู้จดัการ 
2.5 การสรรหาและคดัเลือกผู้จดัการ 

3. แนวคดิเก่ียวกบัธุรกิจร้านอาหาร 
3.1 ประเภทของธุรกิจ 
3.2 การวางโครงสร้างและต าแหน่งงาน 
3.3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการประกอบธุรกิจ 
3.4 ปัญหาในการด าเนินธุรกิจ 
3.5 ปัจจยัแห่งความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ 

4. แนวคดิเก่ียวกบัการจดัการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 
4.1 กรอบมาตรฐานคณุวฒุิอาชีวศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2556 
4.2 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 
4.3 มาตรฐานการจดัการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 
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4.4 มาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีห รือ 
สายปฏิบตัิการ 

4.5 หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2556 
4.6 หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู พทุธศกัราช 2557 
4.7 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา 

คหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

5.1 งานวิจยัในประเทศ 
5.2 งานวิจยัตา่งประเทศ 

1. แนวคดิเก่ียวกับสมรรถนะวิชาชีพ 
การศึกษาเร่ืองสมรรถนะเร่ิมขึน้เม่ือปี ค. ศ. 1973 โดย McClelland แห่งมหาวิทยาลยั

ฮาร์วาร์ด ได้ตีพิมพ์บทความเร่ือง Testing for competence rather than intelligence โดยสร้าง
แบบทดสอบเพื่อวัดทัศนคติและนิสัยของผู้ ประสบความส าเร็จและผู้ ไม่ประสบความส าเร็จ  
เป็นการพิสจูน์ถึงลกัษณะนิสยัทางพฤติกรรมและคณุลกัษณะท่ีมีประสิทธิผลมากกว่าการทดสอบ
ความถนดัในการตดัสินใจวา่ใครจะประสบความส าเร็จในการปฏิบตัิงาน ส าหรับคนท่ีปฏิบตัิงานได้
ดีกว่าจะท าสิ่งต่างๆ เช่น มีการตดัสินใจท่ีดี สงัเกตเห็นปัญหาและตดัสินใจท่ีจะจดัการกบัปัญหา 
และมีการตัง้เป้าหมายท่ีท้าทาย ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวแตกต่างจากความถนัด ทักษะ ค วาม
เช่ียวชาญทางทักษะ และประสบการณ์  (Spencer และ Spencer, 1993, p. 3) McClelland ได้
ศกึษาถึงความแตกตา่งของคณุลกัษณะส าหรับผู้ มีผลการปฏิบตัิงานปานกลาง สามารถวดัได้และ
น ามาใช้ในกระบวนการจ้างงานให้ดีขึน้ โดยการประเมินพนกังานและการปรับปรุงผลการปฏิบตัิ
จากคณุลกัษณะตา่งๆ เหลา่นีเ้ป็นท่ีมาของค าวา่ “สมรรถนะ” ซึง่เป็นลกัษณะนิสยัหรือคณุลกัษณะ
ท่ีช่วยก าหนดผลการปฏิบตัิงาน (Zwell, 2000, p. 22) ส าหรับประเทศไทยสมรรถนะเป็นแนวคิด
ส าคญัอย่างมากในการพฒันาบคุลากรภายในองค์การ สามารถก าหนดได้จากปัจจยัส าคญัหลาย
ประการ ดังเช่น กิตติ จันทรา (2556, น. 32) ความสามารถ ศักยภาพ หรือสมรรถนะเป็นตัวท่ี
ก าหนดรายละเอียดของพฤติกรรมการแสดงออกเป็นการตอบค าถามว่า “ท าอย่างไรท่ีจะท าให้งาน
ท่ีได้รับมอบหมายประสบผลส าเร็จ (How)” มากกว่าการตอบค าถามว่า “อะไรเป็นสิ่งท่ีหวัหน้างาน
คาดหวังหรือต้องการ (What)” นอกจากนี  ้ชิสากัญญ์ ปภาพันธ์เกียรติ (2556, น. 20) และ 
ตรัยคุณ รอตเกษม (2556, น. 19) กล่าวว่า การก าหนดสมรรถนะนัน้จะต้องทราบบทบาทหรือ
หน้าท่ีหลกัเพื่อน าไปสูง่านเฉพาะตอ่ไป เน่ืองจากการปฏิบตัิงานเฉพาะได้อยา่งมีประสทิธิภาพและ
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ประสิทธิผลยิ่งนัน้ขึน้อยู่กบัปัจจยัน าเข้า ได้แก่ ความรู้ ทกัษะ และเจตคติในการปฏิบตัิงาน โดยมี
การศึกษาสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานนัน้ๆ ว่าเป็นอย่างไร เพื่อก าหนดผลลัพธ์หรือผลท่ี
ต้องการได้ หลังจากนัน้จะต้องมีการประเมินสมรรถนะท่ีใช้ว่าเป็นไปตามท่ีก าหนดหรือไม่  
ซึง่จะต้องมีการก าหนดเกณฑ์การวดัและประเมินผลอยา่งเป็นระบบ 

1.1 ความหมายของสมรรถนะวิชาชีพ 
สมรรถนะมีอยู่หลากหลายมิติ โดยมีข้อจ ากดัของเง่ือนไขแตกต่างกนัไปไม่ว่าจะเป็น

มุมมองด้านความสามารถหรือขีดความสามารถ ซึ่งมีนักวิชาการทัง้ในและต่างประเทศได้ให้
ความหมายแตกตา่งกนั สรุปได้ดงันี ้

Dubois (2000, p. 45) ให้ความหมายของสมรรถนะไว้ว่า สมรรถนะเป็น
บคุลิกลกัษณะของบคุคลท่ีเป็นรากฐานของการปฏิบตัิงานท่ีประสบความส าเร็จ โดยสมรรถนะอาจ
เป็นทกัษะ ความรู้ แนวความคิด แรงจงูใจหรือบทบาทในสงัคม รวมถึงคณุลกัษณะท่ีโดดเด่นของ
บุคคลในอันท่ีจะท าให้สามารถสร้างผลการปฏิบัติท่ีดีเยี่ยมในงานท่ีรับผิดชอบภายใต้บทบาท
หน้าท่ีและสภาพการท างานท่ีก าหนด ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวอาจเรียกรวมกันว่า “อุปนิสัย” 
(Attribute) ท่ีประกอบด้วยความรู้ ทกัษะ พรสวรรค์ บทบาททางสงัคม ภาพลกัษณะ และแรงจงูใจ 
ซึง่อปุนิสยัดงักลา่วจะเป็นตวักระตุ้นพฤตกิรรมอนัจะเป็นการแสดงออกของตวัสมรรถนะท่ีวดัได้ 

Sherman (2004, p. 13) ได้น าเสนอความหมายของสมรรถนะ 2 ลักษณะ คือ 
(1) สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถของบคุคลในการปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้
ขอบเขตของงานท่ีรับผิดชอบ และ (2) สมรรถนะ หมายถึง คณุลกัษณะท่ีบคุคลต้องการเพ่ือผลการ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดย Sherman ได้ให้ความส าคัญกับความหมายท่ีสองเพราะเป็น
ปัจจัยท่ีส าคญัต่อความส าเร็จของงานโดยแสดงออกทางพฤติกรรมอันน าไปสู่ปัจจัยน าออกทัง้
สนิค้า บริการและผลลพัธ์ท่ีองค์การต้องการ 

Dubious และ Rothwell (2004, p. 16) กล่าวว่า สมรรถนะเป็นคุณลักษณะท่ี
บุคคลสามารถน ามาใช้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อท่ีจะให้เกิดผลการปฏิบัติงานตามท่ีต้องการ  
ซึ่งคุณลักษณะเหล่านีร้วมถึงความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ แรงจูงใจทางสังคม ลักษณะนิสัย 
ส่วนบุคคล ตลอดจนรูปแบบความคิดและวิธีการคิด ความรู้สึกและการกระท าท่ีเป็นรากฐานของ
การปฏิบตัิงานท่ีประสบความส าเร็จ 

Delahaye (2005, p. 136) กล่าวถึงสมรรถนะมีลักษณะคล้ายวัตถุประสงค์ 
ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม (Learning objectives) เพียงแต่ต้องครอบคลุมถึงทักษะ ความรู้ 
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ความสามารถและทศันคต ิตลอดจนสามารถจะตรวจวดัสมรรถนะได้โดยการสงัเกตการปฏิบตัิจริง
หลายๆ ครัง้ในสภาพแวดล้อมของการท างานด้วย 

Ozcelik และ Ferman (2006, p. 72) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ 
ทกัษะ และคณุลกัษณะท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิงาน ความสามารถท่ีเพียงพอในการท างานเพื่อให้
ประสบความส าเร็จ 

วรารัตน์ เขียวไพรี (2550, น. 35) ให้ความหมายของสมรรถนะไว้ว่า สมรรถนะ
เป็นการก าหนดทกัษะ และความรู้พืน้ฐานท่ีบคุลากรภายในองค์การจ าเป็นต้องมี เพื่อช่วยสง่เสริม
และสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมบรรลุผลส าเร็จตามกลยุทธ์ และรักษาขีดความสามารถในการ
แข่งขนัขององค์การอยา่งยัง่ยืน การพฒันาสมรรถนะแบง่ออกเป็น 3 กลุม่ คือ สมรรถนะของบคุคล 
สมรรถนะตามหน้าท่ีหรือต าแหน่งงาน และสมรรถนะหลกัขององค์การ ซึ่งต้องมีความสอดคล้อง
เช่ือมโยงกนัในแตล่ะระดบั รวมทัง้สอดคล้องกบักลยทุธ์ขององค์การ 

กนกอร ปราชญ์นคร (2550, น. 90) กล่าวว่า สมรรถนะเป็นความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะท่ีจ าเป็นของบุคคลในการท างานให้ประสบผลส าเร็จมีผลงานได้ตามเกณฑ์ หรือ
มาตรฐานท่ีก าหนดหรือสูงกว่า สมรรถนะเป็นส่วนประกอบขึน้จากความรู้ ทักษะ และเจตคติ 
แรงจงูใจ หรือ ความรู้ ทกัษะและเจตคต ิแรงจงูใจ ก่อให้เกิดสมรรถนะ 

ธ า รงศักดิ์  ค งคาสวัสดิ์  (2551, น . 20) กล่ าวถึ งคุณ สมบัติ  สม รรถนะ 
ความสามารถท่ีมีความเหมาะสมกบังานท่ีปฏิบตัิ และสามารถประยกุต์ใช้ความสามารถดงักล่าว
จนงานบรรลผุลส าเร็จ 

พรพิศ อินทะสรุะ (2551, น. 15) กล่าวว่า สมรรถนะเป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ี
เกิดจากความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และคณุลกัษณะสว่นบคุคล ท าให้บคุคลปฏิบตัิงานได้ส าเร็จ 
และบรรลผุลสมัฤทธ์ิขององค์การ 

ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2552, น. 4) กลา่วถึงสมรรถนะเป็น
คณุลกัษณะเชิงพฤตกิรรมท่ีเป็นผลมาจากความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และคณุลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีท า
ให้บคุคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเดน่กวา่เพื่อนร่วมงานอ่ืนๆ ในองค์การ 

ธ ารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2553, น. 6) ให้ความหมายของสมรรถนะ หมายถึง 
ความรู้ ความสามารถ ความช านาญ แรงจงูใจหรือคณุลกัษณะท่ีเหมาะสมของบคุคลท่ีจะสามารถ
ปฏิบตัิงานให้ประสบผลส าเร็จ 
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กิตติ จันทรา (2556, น. 25) กล่าวไว้ว่า สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ และคุณลักษณะส่วนบุคคลท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลท่ีสามารถวัดหรือสังเกตได้จาก
พฤตกิรรมการท างานให้ประสบความส าเร็จ และบรรลผุลสมัฤทธ์ิขององค์การ 

ชิสากัญญ์ ปภาพันธ์เกียรติ (2556, น. 14) และ ตรัยคุณ รอตเกษม (2556, น. 
13) ให้ความหมายของสมรรถนะ คือ ความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะ คณุลกัษณะท่ีโดดเดน่ของบคุคล
ในอนัท่ีจะท าให้สามารถสร้างผลการปฏิบตัิท่ีดีเยี่ยมในงานท่ีรับผิดชอบภายใต้บทบาทหน้าท่ีและ
สภาพการท างานท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลเุปา้หมายได้ตามมาตรฐานท่ีองค์การ
คาดหวงัไว้  

ไชยยศ ร่มร่ืนบุญกิจ (2556, น. 35) ให้ความหมายของสมรรถนะ หมายถึง 
ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Attribute) ท่ีจ าเป็นในการ
ท างานท่ีสง่ผลตอ่การแสดงพฤติกรรมของบคุคลในการน าความรู้ ทกัษะ และความช านาญไปใช้ใน
การปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นสิ่งท่ีเป็นความเช่ียวชาญไม่อาจลอกเลียนแบบได้ 
อนัจะสง่ผลให้เกิดความส าเร็จตามมาตรฐานหรือสงูกวา่มาตรฐานท่ีองค์การก าหนดเอาไว้ 

เปรมกมลย์ ทินกร ณ อยธุยา (2556, น. 11) กลา่ววา่ สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ 
ทกัษะ ความสามารถ และคณุลกัษณะอ่ืนๆ ของบคุคลท่ีแสดงออกในเชิงพฤติกรรม ท่ีจ าเป็นต้องมี
การปฏิบัติงานต าแหน่งหนึ่งๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ โดยมีผลงานท่ีได้
มาตรฐานหรือสงูกวา่มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ หรือมีผลงานโดดเดน่กวา่บคุคลอ่ืน 

พิ รพัฒ น์  วรรณ์ แสงแ ก้ ว  (2556, น . 30) กล่ าวถึ งสม รรถนะ  หมายถึ ง 
การประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะส่วนบุคคลหรือพฤติกรรม 
(Attribute) ของแตล่ะบคุคลในการปฏิบตัิงานให้บรรลผุลส าเร็จตามเปา้หมาย  

สรุปได้ว่า สมรรถนะ หมายถึง คณุลกัษณะและความสามารถสว่นบคุคลท่ีอยูภ่ายใน
ตัวบุคคล โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attribute) 
สามารถถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมและการกระท าต่างๆ เพื่อให้ผลการปฏิบตัิงาน
บรรลุผลส าเร็จตามมาตรฐานหรือเป้าหมายขององค์การท่ีก าหนดไว้ รวมทัง้ท าให้ผลการ
ปฏิบตัิงานมีความโดดเดน่หรือสงูกวา่บคุคลอ่ืนภายในองค์การ 

1.2 องค์ประกอบของสมรรถนะวิชาชีพ 
Spencer และ Spencer (1993, pp. 9-11) ได้ศึกษางานวิจัยของ McClelland 

เก่ียวกบัสมรรถนะว่าเป็นบคุลิกลกัษณะพืน้ฐานของมนษุย์ โดยเปรียบเทียบสมรรถนะเป็นเสมือน
ภูเขาน า้แข็ง ประกอบด้วย (1) สมรรถนะท่ีอยู่เหนือน า้ หมายถึง สิ่งท่ีสังเกตเห็นได้ง่าย ได้แก่ 
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ความรู้ (Knowledge) และทกัษะ (Skill) และ (2) สมรรถนะท่ีอยู่ใต้น า้ หมายถึง สิ่งท่ีสงัเกตเห็นได้
ยากซึ่งเป็นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ การรับรู้ตนเอง (Self-concept) อุปนิสยั (Traits) และ
แรงจงูใจ (Motive) สามารถอธิบายได้ดงันี ้

1. สมรรถนะท่ีอยูเ่หนือน า้ ได้แก่ 
1.1 ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ข้อมลูหรือองค์ความรู้เฉพาะเจาะจงของ

บุคคลนัน้ๆ โดยการวัดความรู้ผ่านการทดสอบบ่อยครัง้ท่ีไม่สามารถวัดความสามารถในการ
ปฏิบตัิงานได้เพราะการทดสอบเป็นการวดัความจ า และการวดัความสามารถในสถานการณ์ตา่งๆ 
ไม่ได้วัดความสามารถในการใช้ความรู้นัน้เป็นพืน้ฐาน และการทดสอบความรู้เป็นเพียงการ
คาดการณ์ความสามารถท่ีจะท าแตไ่ม่ได้วดัการกระท าของบคุคลนัน้จริง 

1.2 ทกัษะ (Skill) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบตัิงานทางร่างกาย เช่น 
หมอฟันสามารถใส่ฟันให้โดยไม่ท าให้คนไข้กลวั หรือความสามารถในกระบวนการทางความคิด 
(Mental or cognitive) เช่น ความคดิในเชิงวิเคราะห์ ความคดิรวบยอด (Conceptual thinking) 

2. สมรรถนะท่ีอยูใ่ต้น า้ ได้แก่ 
2.1 การรับรู้ตนเอง (Self-concept) หมายถึง ทัศนคติ (Attitudes) ค่านิยม 

(Values) หรือภาพลักษณ์ (Self-image) เช่น การเป็นคนท่ีมีความเช่ือมั่นในตนเองสูงก็จะเป็น
บคุคลท่ีเช่ือว่าตนเองสามารถท าในสิ่งท่ีมีประสิทธิภาพได้ในหลายๆ สถานการณ์ สว่นค่านิยมเป็น
แรงบนัดาลใจให้แสดงพฤติกรรมท่ีสามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้ เช่น บคุคลท่ีมีค่านิยมในการเป็น
ผู้น าก็แสดงพฤตกิรรมอย่างผู้น า 

2.2 อุปนิสัย (Traits) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพ (Physical) และ
ลกัษณะนิสยัของบุคคลท่ีแสดงออกมาต่อสถานการณ์ต่างๆ ในรูปแบบนัน้สม ่าเสมอ เช่น การมี
ปฏิกิริยารวดเร็วและสายตาดีเป็นคณุสมรรถนะทางร่างกายของนกับิน หรือความสามารถในการ
ควบคมุตนเองและความคิดริเร่ิมท าให้สามารถแก้ไขปัญหาภายใต้ภาวะกดดนัตา่งๆ เป็นสมรรถนะ
ของผู้บริหารท่ีจะประสบความส าเร็จ 

2.3 แรงจงูใจ (Motive) หมายถึง สิ่งท่ีบคุคลคิดค านึงหรือต้องการ ซึง่เป็นแรง
ขบัและส่งเสริมให้เลือกท่ีจะแสดงออกพฤติกรรมเพื่อให้บรรลเุป้าหมายท่ีต้องการ และเป็นเหตใุห้
แต่ละบุคคลแสดงพฤติกรรมแตกต่างกัน  เช่น  คนท่ี มีลักษณะมุ่ งมั่นต่อความส าเร็จสูง 
(Achievement) จะเป็นคนท่ีตัง้เปา้หมายให้กบัตนเองอยา่งท้าทาย ดงัภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 โมเดลภเูขาน า้แข็ง 

ท่ีมา: Spencer และ Spencer (1993, p. 11) 

จากภาพประกอบ 2 อธิบายถึงองค์ประกอบของสมรรถนะมีทัง้หมด 2 ส่วน 
ประกอบด้วย  

1. ส่วนท่ีมองเห็นชัด เป็นส่วนท่ีอยู่เหนือน า้ (เทียบกับภูเขาน า้แข็ง) 
สามารถปรับปรุงและพฒันาได้ ประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) และทกัษะ (Skill) 

2. ส่วนท่ีซ่อนเร้น เป็นส่วนท่ีมองเห็นไม่ชัดอยู่ใต้น า้ (เทียบกับภูเขา
น า้แข็ง) เรียกว่า คุณลักษณะส่วนบุคคล (Attribute) หมายถึง คุณลักษณะพิเศษส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย การรับรู้ตนเอง (Self-concept) อปุนิสยั (Trait) และแรงขบั (Motive) 

คนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิในงานสงูจะสามารถปรับปรุงการท างานได้อย่างต่อเน่ือง
ในคุณภาพ ผลิตภาพ สร้างรายได้ให้กับธุรกิจและมีนวัตกรรมใหม่เกิดขึน้  โดยการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ได้ผลเปรียบเทียบคุณภาพหรือมาตรฐานในการท างานจะต้องมี  “เกณฑ์ท่ีใช้อ้างอิง” 
(Criterion reference) โดยเกณฑ์ดงักลา่วจะต้องผา่นการท านายอยา่งมีนยัส าคญั เช่น วิธีการทาง
สถิติ ซึง่เกณฑ์ท่ีใช้อ้างอิงสว่นมากจะมี 2 ลกัษณะ คือ (Spencer และ Spencer, 1993, p. 13) 

1. เกณฑ์การปฏิบตัิงานสงูสดุ (Superior performance) เป็นการปฏิบตัิงานท่ีสงู
กวา่มาตรฐานหรือสามารถปฏิบตัิงานให้ได้ดีท่ีสดุ 

2. เกณฑ์การปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิผล (Effective performance) เป็นระดบั
การท างานขัน้ต ่าท่ีสามารถยอมรับได้ 

สว่นท่ีมองเหน็ชดั 

สว่นท่ีซอ่นเร้น 

ความรู้ (Knowledge) 

ทกัษะ (Skill) 

คณุลกัษณะสว่นบคุคล (Attribute) 
1. การรับรู้ตนเอง (Self-concept) 
2. อปุนิสยั (Trait) 
3. แรงจงูใจ (Motive) 
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ไชยยศ ร่มร่ืนบุญกิจ (2556, น. 39) ได้สรุปองค์ประกอบของสมรรถนะท่ีเป็นปัจจยั
ท าให้เกิดสมรรถนะตามแนวคิดของ McClelland (1973) ทัง้ 5 ประการ ประกอบด้วย (1) ความรู้ 
(Knowledge) (2) ทั ก ษ ะ  (Skill) (3) ค ว าม คิ ด เห็ น เ ก่ี ย ว กั บ ต น เอ ง  (Self-Concept) (4) 
บคุลิกลกัษณะประจ าตวัของบคุคล (Traits) และ (5) แรงจงูใจในการท างาน (Motive) โดยเม่ือรวม
สว่นของภเูขาน า้แข็งท่ีลอยอยูเ่หนือน า้กบัสว่นของภเูขาน า้แข็งท่ีอยูใ่ต้น า้เข้าด้วย พบวา่ สมรรถนะ
ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ (1) ความรู้ (Knowledge) (2) ทักษะ (Skill) และ  (3) คุณลักษณะ 
สว่นบคุคล (Attribute) 

ชิสากัญญ์ ปภาพันธ์เกียรติ (2556, น. 18) และ ตรัยคุณ รอตเกษม (2556, น. 17) 
กล่าวว่า สมรรถนะเป็นลกัษณะเฉพาะของบุคคล ประกอบไปด้วย ความรู้ ทักษะ ลกัษณะนิสยั 
แนวคิดส่วนบุคคล และแรงจูงใจ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็นสมรรถนะท่ีเห็นและพฒันาได้ง่าย 
และสมรรถนะท่ีอยู่ลึกลงไปและพัฒนาได้ยากกว่า โดยสมรรถนะนัน้จะต้องมีความสมัพันธ์เชิง
เหตุผล และมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิเป็นสิ่งผลักดันให้บุคคลสามารถปรับปรุงการท างานได้อย่าง
ตอ่เน่ืองและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีใช้การอ้างอิง 

เปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา (2556, น. 16) กล่าวถึงองค์ประกอบ 2 ประการ คือ 
คณุลกัษณะภายในหรือสมรรถนะท่ีมองไม่เห็น ได้แก่ ทัศนคติ ค่านิยม ความมุ่งมัน่ แรงผลกัดนั 
หรือแรงจงูใจ และคณุลกัษณะภายนอกหรือสมรรถนะท่ีมองเห็นได้ ได้แก่ ความรู้ ทกัษะ พฤตกิรรม
การแสดงออก เป็นต้น และสมรรถนะนัน้สามารถฝึกฝน เรียนรู้ วดั ประเมิน และพฒันาได้ 

ผู้ วิจัยศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะทัง้  3 ส่วน ประกอบด้วย (1) ความรู้ 
(Knowledge) คือ ข้อมูลทางความคิดหรือองค์ความรู้ของบุคคล  (2) ทักษะ (Skill) คือ ความ
ช านาญในการปฏิบตัิงานของบุคคล และ (3) คณุลกัษณะ (Attribute) คือ ค่านิยม (Values) หรือ
ภาพลักษ ณ์  (Self-image) เฉพาะของบุคคล  โดยองค์ป ระกอบ เหล่า นี จ้ะ ต้องพัฒ นา 
ให้มีความสอดคล้องกนั เพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ ตามกรอบแนวคิด
ของ Spencer และ Spencer (1993, pp. 9-11); ไชยยศ ร่มร่ืนบุญกิจ (2556, น. 39); ชิสากัญญ์ 
ปภาพันธ์เกียรติ (2556, น. 18); ตรัยคุณ รอตเกษม (2556, น. 17); และ เปรมกมลย์ ทินกร ณ 
อยธุยา (2556, น. 16) 

1.3 ระดับของสมรรถนะวิชาชีพ 
Spencer และ Spencer (1993, p. 15) กล่าวถึงประเภทของสมรรถนะสามารถ 

แบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ ประเภทผิวเผินทั่วไป (Threshold) และประเภทท่ีบ่งบอกได้ถึง
ความแตกตา่ง (Differentiating) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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1. สมรรถนะแบบผิวเผินทัว่ไป (Threshold competency) เป็นลกัษณะท่ีส าคญั
ทั่วไป หมายถึง ความรู้หรือทักษะพืน้ฐาน เช่น สมรรถนะในการอ่าน โดยเป็นประสิทธิภาพขัน้
ต ่าสดุซึ่งไม่สามารถแยกผู้ ท่ีมีสมรรถนะสงูกว่าได้จากผู้ปฏิบตัิงานท่ีมีเกณฑ์เฉลี่ยปานกลาง เช่น 
สมรรถนะแบบทัว่ไปส าหรับพนกังานขายจะต้องมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ เป็นต้น 

2. สมรรถนะท่ีบ่งบอกได้ถึงความแตกต่าง (Differentiating competency) 
สมรรถนะประเภทนีส้ามารถแยกผู้ ท่ีเหนือกว่าออกจากผู้ปฏิบัติท่ีมีเกณฑ์เฉลี่ยปานกลาง เช่น 
การก าหนดเปา้หมายส าหรับบคุคลให้สงูกว่าความต้องการขององค์การ ซึง่เป็นสมรรถนะท่ีบอกให้
เห็นถึงความแตกตา่งของผู้ ท่ีเหนือกวา่พนกังานขายทัว่ไป 

นอกจากนี ้ได้น าเสนอรูปแบบหรือสมรรถนะว่าสามารถจดัเป็น 2 กลุ่มหลกั คือ (1) 
กลุ่มท่ีสงัเกตเห็นได้ เช่น สมรรถนะด้านความรู้และทกัษะ ซึ่งมีโอกาสพฒันาได้ค่อนข้างง่าย และ 
(2) กลุ่มท่ีซ่อนเร้น ได้แก่ สมรรถนะด้านแรงจงูใจ และลกัษณะนิสยั เป็นสิ่งท่ีอยู่ลกึลงไปและมีผล
ตอ่บคุลิกภาพของบคุคลท่ียากจะเข้าถึงและพฒันา 

Sherman (2004, p. 4) แบง่สมรรถนะออกเป็น 2 ระดบั ได้แก่ 
1. สมรรถนะทั่วไป (Threshold competency) เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากความรู้ 

ความสามารถ ทกัษะและคณุลกัษณะท่ีจ าเป็นพืน้ฐานต่อการปฏิบตัิงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ โดย
ไม่ท าให้บคุคลเกิดความแตกตา่งจากเพื่อนร่วมงานภายในองค์การ 

2. สมรรถนะท่ีท าให้บุคคลแตกต่างจากผู้ อ่ืน (Differentiating competency) 
องค์การให้ความส าคญัมากกว่าสมรรถนะประเภทแรก โดยเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากการใช้ความ
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและลักษณะท่ีเป็นค่านิยม แรงจูงใจ และทัศนคติท่ีส่งผลให้เกิด
ความส าเร็จดีเยี่ยมในการปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงถึงความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเทคนิคในการ
ปฏิบตัิงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

วรารัตน์ เขียวไพรี (2550, น. 35-39) แบง่สมรรถนะออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ 
1. สมรรถนะของบุคคล (Person-based competency) หมายถึง ทักษะและ

ความรู้พื น้ฐานของพนักงานท่ีควรมีเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายประสบ
ความส าเร็จ ก่อให้เกิดการบรรลผุลส าเร็จตามกลยทุธ์ขององค์การ และยงัเป็นคณุลกัษณะท่ีช่วย
สนับสนุนความพยายามในการฝึกอบรมระหว่างการปฏิบตัิงาน สมรรถนะจึงเป็นคุณลกัษณะท่ี
บคุคลหรือกลุ่มคนครอบครองท าให้เกิดพฤติกรรมสามารถสร้างผลงานท่ีดีกว่าบคุคลหรือกลุ่มคน
อ่ืนๆ จ าแนกองค์ประกอบได้ 5 ลกัษณะ ได้แก่ 
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1.1 แรงจงูใจ หมายถึง แรงบนัดาลใจของบคุคลแตล่ะคนในการเลือกผลกัดนั
และขบัเคลื่อนพฤตกิรรมมุง่ไปยงัเปา้หมาย 

1.2 คุณลักษณะ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพและการตอบสนองต่อ
เหตกุารณ์ตา่งๆ ได้แก่ ปฏิกิริยาของสายตาท่ีดี และปฏิกิริยาของกล้ามเนือ้ 

1.3 แนวคดิของตนเอง หมายถึง ทศันคติ คา่นิยม และเอกลกัษณ์ของตนเอง 
1.4 ความรู้ หมายถึง ข้อมูลของบุคคลท่ีมีอยู่ในลกัษณะของเนือ้หาเฉพาะ

เร่ืองใดเร่ืองหนึง่ หรือสาขาใดสาขาหนึง่ 
1.5 ทักษะ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบตัิงานท่ีมาจากร่างกายและ

จิตใจ เกิดเป็นความเช่ียวชาญ ช านาญพิเศษในด้านตา่งๆ 
2. สมรรถนะตามหน้าท่ีห รือต าแหน่ งงาน  (Job competency) หมายถึ ง 

คณุลกัษณะ ความรู้ ทกัษะของบคุคลท่ีช่วยสนบัสนนุ และสง่เสริมให้บคุคลปฏิบตัิงานในต าแหน่ง
งานหรือหน้าท่ีรับผิดชอบนัน้ สามารถท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย และสร้างผลงานสูงกว่า
มาตรฐานการพฒันาสมรรถนะตามหน้าท่ี หรือต าแหน่งงานมีแนวทาง ดงันี ้

2.1 การก าหนดต าแหน่งงานและกลุม่เปา้หมาย 
2.2 การก าหนดเกณฑ์การปฏิบตัิงาน เป็นผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัจะได้รับจากการ

ปฏิบตัิงาน ได้แก่ ข้อมูลยอดขาย หรือก าไรของผู้จดัการ ข้อมูลสิทธิบตัรส าหรับต าแหน่งนักวิจัย 
ความพงึพอใจของลกูค้าส าหรับต าแหน่งงาน มีผลตอ่องค์การ และเปา้หมายการเงินอยา่งไร 

2.3 การวิเคราะห์ต าแหน่งแต่ละต าแหน่ง ตัวอย่างต าแหน่งวิศวกรท่ีจะ
บรรลุผลส าเร็จเร่ิมอาชีพท่ีไหน ปฏิบัติงานอะไรบ้าง เก่ียวข้องกับใคร ปฏิบัติแต่ละงานใช้เวลา
เท่าใด สาระส าคญัของต าแหน่งงานมีผลตอ่องค์การ และเปา้หมายการเงินอยา่งไร 

2.4 การรวบรวมข้อมูลจากผู้ครองต าแหน่ง โดยการสมัภาษณ์ การส ารวจ 
การสงัเกตการใช้คณะผู้ เช่ียวชาญ หรือวิธีการอ่ืน ค าถามท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู มีดงันี ้

2.4.1 งานท่ีได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิผลควรท าอยา่งไร ท่ีไหน และ
อยา่งไร 

2.4.2 ทักษะ ความรู้ แรงจูงใจ และอ่ืนๆ ท่ีท าให้เกิดประสิทธิภาพ 
มีอะไรบ้าง 

2.4.3 การท าให้ผู้ ครองต าแหน่งมีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ ควรท า
อยา่งไร 

2.5 การวิเคราะห์สมรรถนะในอนาคตเป็นการหาค าตอบ ดงันี ้
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2.5.1 ผู้ปฏิบตัิงานต้องพฒันาอะไรบ้าง เพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลง 
ในอนาคต 

2.5.2 ผู้ เก่ียวข้องกบัการพฒันานีป้ระกอบด้วย ใครบ้าง 
2.5.3 ประสบการณ์ท่ีต้องพฒันามีอะไร และท าอยา่งไรบ้าง 

2.6 การก าหนดสมรรถนะท่ีผู้ ครองต าแหน่งต้องมี เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ประสบความส าเร็จ การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ผู้ครองต าแหน่งมีสมรรถนะและสามารถ
ปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ สามารถเลือกใช้โปรแกรมการฝึกอบรมระหว่างการปฏิบัติงาน  
การฝึกอบรมทีมงานหรือกลุม่ การสร้างเสริมประสบการณ์และการหมนุเวียนสบัเปลี่ยนงาน 

3. สมรรถนะหลักขององค์การ (Core competency) หมายถึง คุณลักษณะ 
ความรู้ ทักษะของบุคลากรภายในองค์การในภาพรวม ท่ีช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้องค์การมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมายตามวิสยัทัศน์และกลยุทธ์ของ
ธุรกิจ การพฒันาสมรรถนะหลกัขององค์การสามารถจดัท าเป็น 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

3.1 การรวบรวมข้อมูลการเรียนรู้ นวตักรรม และวัฒนธรรมองค์การท่ีเป็น
ประโยชน์ในการแข่งขนั 

3.2 การส ารวจความคิดเห็นจากบคุลากรทกุฝ่าย ทกุแผนก และทกุระดบั 
3.3 การอภิปรายร่วมกนัเพื่อก าหนดออกมาเป็นสมรรถนะหลกั อนัก่อให้เกิด

เป็นความมุง่มัน่ในการปฏิบตัิงานร่วมกนั 
3.4 การก าหนดสมรรถนะหลักแต่ละด้าน ออกมาเป็นตัวชีว้ัดความส าเร็จ 

เพื่อน าไปจดัท าเป็นแผนงาน โครงการ และกิจกรรมสื่อสารให้พนกังานน าไปปฏิบตัิ 
สมรรถนะสามารถแบ่ งออกได้ เป็น  2 ระดับ  คือ  (1) สมรรถนะหลัก  (Core 

competency) หมายถึง สมรรถนะความสามารถหลกัท่ีทุกคนในองค์การควรจะต้องมีเหมือนกัน 
และ  (2) สม รรถนะตามต าแหน่ งงาน  (Functional competency) หมายถึ ง  สม รรถน ะ
ความสามารถในหน้าท่ีงานท่ีแตกตา่งกนัไปตามลกัษณะของงานท่ีปฏิบตัิ  (ธ ารงศกัดิ์ คงคาสวสัดิ์, 
2551, น. 20) โดย อาภรณ์  ภู่ วิทยพันธุ์  (2554, น. 116-117) ได้กล่าวถึงโมเดลสมรรถนะ 
(Competency model) ท่ีแบง่ประเภทของสมรรถนะออกเป็น 3 ระดบั ดงัภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ 3 ประเภทของสมรรถนะ 

ท่ีมา: อาภรณ์ ภูว่ิทยพนัธุ์ (2554, น. 117) 

1. สมรรถนะหลกั (Core competency) หมายถึง สมรรถนะท่ีบคุลากรทกุคนทุก
ระดบัในองค์การ ไม่วา่จะอยูใ่นสายงานใดก็ตามจ าเป็นจะต้องมีสมรรถนะนีเ้หมือนกนั หรือเรียกได้
ว่าเป็นความสามารถหลกัของบุคลากรในองค์การ องค์การบางแห่งเรียกสมรรถนะประเภทนีว้่า 
DNA สายพนัธุ์ หรือสายเลือดของบคุลากรในองค์การ 

2. สมรรถนะในการบ ริหารจัดการ (Managerial competency) หมายถึ ง
สมรรถนะท่ีเป็นความสามารถในการบริหารจดัการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงทกัษะในการบริหารและ
การจดัการตา่งๆ โดยก าหนดขึน้ตามบทบาท และความรับผิดชอบของต าแหน่งงานในระดบับริหาร
ท่ีจ าเป็นต้องมีเหมือนกนั 

3. สมรรถนะตามต าแหน่งงาน (Functional competency) หมายถึงสมรรถนะท่ี
เป็นความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) และคณุสมบตัิเฉพาะตวั (Personnel attribute) ท่ีจ าเป็น
ของแต่ละสายงาน/ต าแหน่งงาน โดยมีขอบเขตงานท่ีแตกต่างกนัจะมีความสามารถเฉพาะงานท่ี
แตกตา่งกนั 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดย ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ และคนอ่ืน ๆ 
(2555, น. 1-2) ได้ก าหนดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (Occupational standard and 
vocational qualification) กลุ่มบริการ: กลุม่อาชีพโรงแรมและภตัตาคาร (Hotel and restaurant) 

โมเดลสมรรถนะ 
(Competency 

model) 

 

สมรรถนะหลกั 
(Core competency) 

เป็นความสามารถพืน้ฐานท่ี
องค์การเห็นวา่ทกุคนจะต้องมี 

สมรรถนะในการบริหาร
จดัการ (Managerial 
competency) เป็น

ความสามารถท่ีองค์การ 
เห็นวา่ผู้บริหารจะต้องมี 

สมรรถนะตามต าแหน่งงาน 
(Functional competency) 

เป็นความสามารถท่ีแตล่ะต าแหน่งงาน
จะต้องมีตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบ 
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ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ (1) สมรรถนะหลัก (Core competency) (2) สมรรถนะทั่วไป (General 
competency) และ (3) สมรรถนะเฉพาะ (Functional competency) โดยสมรรถนะแต่ละระดับ 
สามารถอธิบายได้ ดงัตาราง 1 

ตาราง 1 ระดบัสมรรถนะวิชาชีพ 

ระดบัสมรรถนะ รายละเอียด 
สมรรถนะหลกั 
(Core competency) 

ทกัษะความเช่ียวชาญ ความรู้ ความสามารถ รวมทัง้คณุธรรม 
และจริยธรรมโดยทัว่ไปท่ีทกุคนในอตุสาหกรรมจ าเป็นต้องมี 
เพื่อแสดงถงึวฒันธรรม หลกันิยม และความรู้พืน้ฐานของ
อตุสาหกรรมนัน้ๆ 

สมรรถนะทัว่ไป 
(General competency) 

ทกัษะความเช่ียวชาญ ความรู้ ความสามารถ รวมทัง้คณุธรรม 
และจริยธรรมด้านการบริหารจดัการโดยทัว่ไปท่ีแรงงานในสายงาน
ในแตล่ะกลุม่อาชีพมีความจ าเป็นต้องมี สอดคล้องกบัลกัษณะงาน
ของสายงานภายใต้กลุม่อาชีพนัน้ๆ 

สมรรถนะเฉพาะ 
(Functional competency) 

ทกัษะความเช่ียวชาญ ความรู้ ความสามารถ รวมทัง้คณุธรรม 
และจริยธรรมท่ีจ าเป็นในการน าไปปฏิบตัิงานให้บรรลผุลส าเร็จ 
โดยเป็นทกัษะความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในสายงาน 
ภายใต้กลุม่อาชีพนัน้ๆ 

ท่ีมา: ชยัพฤกษ์ เสรีรักษ์ และคนอ่ืน ๆ (2555, น. 1) 

จากตาราง 1 อธิบายรายละเอียดของแตล่ะสมรรถนะได้ดงันี ้
1. สมรรถนะหลกั (Core competency) เป็นทักษะและความเช่ียวชาญทั่วไปท่ี

บคุลากรและแรงงานในระดบักลุม่งานภายในอตุสาหกรรมนัน้จ าเป็นต้องมี โดยทกัษะ ความรู้ และ
ความสามารถในแต่ละด้านนัน้จะแตกต่างกันไปขึน้กับลักษณะงานในแต่ละกลุ่มอาชีพ ดังนัน้
สมรรถนะหลกัจึงเป็นความต้องการโดยรวมส าหรับสมรรถนะท่ีมีประสิทธิภาพของแต่ละกลุ่มงาน 
และเป็นสมรรถนะในภาพรวมของต าแหน่งงานทุกต าแหน่งงานในกลุ่มอาชีพนัน้ๆ จ าเป็นต้องมี 
ตวัอย่างของสมรรถนะหลกั (Core competency) ได้แก่ ด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพและ
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มาตรฐานท่ีก าหนด ด าเนินงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและผู้ ใช้บริการ รวมทัง้ลูกค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสานงานในการด าเนินงาน เป็นต้น 

2. สมรรถนะทั่วไป (General competency) เป็นทักษะและความเช่ียวชาญท่ี
กลุ่มอาชีพมีความเห็นพ้องต้องกันว่ามีความส าคญัและจ าเป็นกับบุคลากรและแรงงานในระดบั
สายงานในกลุ่มอาชีพนัน้ๆ โดยสมรรถนะทั่วไปจะเป็นสมรรถนะด้านทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถทัว่ไปท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงาน ซึง่อาจมีเฉพาะในบางต าแหน่งงานหรือบางสาย
งาน ตัวอย่างของสมรรถนะทั่วไป (General competency) ได้แก่ ใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ ใช้อุปกรณ์พืน้ฐานด้านความปลอดภยั และตอบสนองต่อค าสัง่การท่ีเป็น
ภาษาองักฤษ เป็นต้น 

การจัดท าสมรรถนะหลัก  (Core competency) และสมรรถนะทั่ วไป 
(General competency) นัน้ ได้มีการจัดระบบของหน่วยสมรรถนะโดยจัดท าเป็นกลุ่มย่อยของ
หน่วยสมรรถนะขึน้ ได้แก่ กลุม่ย่อยบริหารจดัการทัว่ไป กลุม่ย่อยจดัการด้านข้อมลูและเทคโนโลยี
สารสนเทศ กลุ่มย่อยบริหารจดัการการให้บริการ การขาย และการตลาด กลุ่มย่อยบริหารจดัการ
ด้านการเงิน กลุ่มย่อยพฒันาทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มย่อยบริหารจดัการทรัพยากร กลุ่มย่อยบริการ
ด้านความปลอดภยั และกลุ่มย่อยใช้ภาษาองักฤษในระดบัปฏิบตัิงาน โดยมีหลกัการจ าแนกว่า
หน่วยสมรรถนะใดเป็นสมรรถนะหลกัหรือสมรรถนะทัว่ไปนัน้ขึน้อยู่กบัลกัษณะของการปฏิบตัิงาน
ในกลุ่มอาชีพนัน้ว่ามีความจ าเป็นท่ีทุกคนจะต้องมีสมรรถนะนัน้หรือไม่ หากมีความจ าเป็นจะถกู
จ าแนกเป็นสมรรถนะหลกั (Core competency) แต่หากเป็นทกัษะ ความรู้ หรือความสามารถท่ีมี
ความจ าเป็นเพียงบางต าแหน่งงานหรือบางสายงานจะถกูจ าแนกเป็น สมรรถนะทัว่ไป (General 
competency) 

3. สมรรถนะเฉพาะ  (Functional competency) เป็ นทักษะ ความ รู้  และ
ความสามารถเฉพาะด้านท่ีกลุ่มอาชีพมีความเห็นพ้องต้องกันว่ามีความส าคัญและจ าเป็นกับ
บุคลากรและแรงงานในแต่ละต าแหน่งงานของแต่ละสายงาน สมรรถนะเฉพาะ (Functional 
competency) เป็นคณุสมบตัิทางเทคนิคท่ีจ าเป็นต้องมีในการท างานของแต่ละต าแหน่งงานนัน้ๆ 
ยกตัวอย่างเช่น สมรรถนะเฉพาะ (Functional competency) ส าหรับต าแหน่งหัวหน้าพนักงาน
บริการในสายงานบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม ได้แก่ ให้ค าแนะน าและบนัทึกรายการอาหารและ
เคร่ืองดื่มแก่ผู้ ใช้บริการ จัดเตรียมการให้บริการแบบเป็นทางการ (Silver service) โดยดูแลและ
จดัการผู้ใช้บริการท่ีมนึเมา เป็นต้น 
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ไชยยศ ร่มร่ืนบุญกิจ (2556, น. 43) จัดประเภทของสมรรถนะ โดยแบ่งออกเป็น 
3 ระดบั คือ 

1. สมรรถนะหลกั (Core competency) หมายถึง ความสามารถท่ีบุคลากรทุก
ต าแหน่งภายในองค์การต้องมี หรือต้องท าเพื่อให้บรรลผุลตามเปา้หมายท่ีตัง้ไว้ 

2. สมรรถนะในงาน (Functional competency) หมายถึง ความสามารถท่ีใช้
เฉพาะ ต าแหน่งงานนัน้ๆ ของบคุคลท่ีมีตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ เพื่อให้มัน่ใจว่าบคุคลนัน้ มีความรู้ 
ทักษะ และความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เช่น สมรรถนะการจัดการด้านการผลิ ต 
สมรรถนะการตลาด สมรรถนะการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ สมรรถนะการติดต่อสื่อสาร สมรรถนะ
หลกัการในการจดัซือ้  

3. คณุลกัษณะส่วนบคุคล (Personal attribute) หมายถึง ความสามารถท่ีแต่ละ
คนมี เป็น ความสามารถเฉพาะตวัท่ีสะท้อนให้เห็นถึง ความรู้ ทกัษะ ทศันคติ สามารถท าสิ่งใดสิ่ ง
หนึ่งได้ โดดเด่นกว่าคนอ่ืนและไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ เช่น สมรรถนะการมีมนุษยสมัพันธ์ 
สมรรถนะการมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ สมรรถนะการมีภาวะผู้น า 

ผู้ วิจัยศึกษาระดับของสมรรถนะทัง้ 2 ระดับ ประกอบด้วย (1) สมรรถนะทั่วไป 
(General competency) และ (2) สมรรถนะเฉพาะ (Functional competency) ตามกรอบแนวคิด
ของ Sherman (2004, p. 4); วรารัตน์ เขียวไพรี (2550, น. 35-39); ธ ารงศกัดิ์ คงคาสวสัดิ์ (2551, 
น. 20); อาภรณ์ ภู่วิทยพนัธุ์ (2554, น. 116-117); ชยัพฤกษ์ เสรีรักษ์ และคนอ่ืน ๆ (2555, น. 1-2) 
และ ไชยยศ ร่มร่ืนบุญกิจ (2556, น. 43) ส่วนสมรรถนะหลัก (Core competency) ทัง้นีผู้้ วิจัย
ไม่ได้ท าการศึกษาสมรรถนะหลกั (Core competency) เน่ืองจากเป็นการก าหนดลกัษณะเฉพาะ
ของแตล่ะองค์การเอง ซึง่ขึน้อยูก่บัวฒันธรรม คา่นิยม คณุธรรม และจริยธรรมท่ีมีความแตกตา่งกนั
ของแต่ละองค์การ ข้อค้นพบจากงานวิจัยในครัง้นีท้ าให้การปฏิบัติงานของผู้ จัดการสาขาและ
ทีมงานภายในร้านเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามท่ีองค์การต้องการ และตอบสนองต่อความ
ต้องการของธุรกิจและสถานศกึษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัตอ่ไป 

1.4 ประโยชน์ของสมรรถนะวิชาชีพ 
การบริหารงานบคุคลในปัจจบุนัน าสมรรถนะมาใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับวดัพฤติกรรม

และความสามารถของบคุลากรภายในองค์การ โดย กรมสรรพสามิต ส านกับริหารทรัพยากรบคุคล 
(2552, น. 14-16) อธิบายถึงการน าสมรรถนะมาใช้กับการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งหลังจาก  
การประเมินสมรรถนะแล้วสามารถน าผลการประเมินไปใช้ได้หลายด้าน ดงันี ้
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1. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยใช้สมรรถนะจะเป็นเคร่ืองมือช่วยในการ
วางแผนพัฒนาบุคคลในแต่ละขัน้ตอนของการเติบโตในวิชาชีพ สามารถช่วยให้ ก าหนดและ
ออกแบบเร่ืองท่ีต้องการพัฒนาได้ตรงกับความต้องการในการพัฒนาในแต่ละระดบัของบุคคล
เป็นไปอย่างถกูต้องและชดัเจนมากขึน้ ทรัพยากรบคุคลในระดบัตา่งๆ สามารถท่ีจะทราบและเห็น
แนวทางในการท่ีจะต้องพฒันาตนเองเพื่อเสริมสร้างศกัยภาพให้สอดคล้องกบัภารกิจในการท างาน
ได้อยา่งถกูต้อง 

2. การสรรหาและการคดัเลือก ในกระบวนการสรรหาและคดัเลือกบุคคลเข้ามา
ท างานในสายงานหรือต าแหน่งตา่งๆ นัน้ สมรรถนะถือเป็นสว่นหนึ่งท่ีจะช่วยพิจารณาได้ว่าบคุคล
ท่ีจะเข้ามาท างานในต าแหน่งต่างๆ ควรจะมีคณุสมบตัิ และความรู้ ความสามารถอย่างไร ระดบั
ไหนถึงจะเหมาะสมกบัต าแหน่งงานนัน้ๆ 

3. การประเมินผล กระบวนการประเมินผลขณะปฏิบัติงานของข้าราชการ 
จะดูทัง้ปัจจัยน าเข้า (Input) และผลผลิต (Output) โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะน าไปใช้ทัง้ด้านการ
บริหารและการพฒันาตนเอง ดงันัน้ หลกัการประเมินผลงานจงึควรจะประเมิน 2 สว่น คือ 

3.1 การประเมินในเร่ืองของเป้าหมายว่าปีนีจ้ะท างานอะไรบ้าง มีแผนการ
ปฏิบตัิงานท่ีชดัเจนและก็วดัออกมาวา่ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จตามเปา้หมายท่ีตัง้ไว้ 

3.2 ประเมินสมรรถนะของแต่ละคนว่ามีอยู่ในระดบัใดและได้มีการพัฒนา
มากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละปี และน าสองส่วนมารวมกันและสรุปออกเป็นผลงานทั ง้ปี การก าหนด
สดัส่วนตรงนีส้ามารถท่ีจะท าได้แตกต่างกัน บางหน่วยงานอาจจะใช้เร่ืองการประเมินเป้าหมาย
อย่างเดียวได้ แต่บางหน่วยงานอาจจะใช้ทัง้สองส่วน คือ ต้องการให้เจ้าหน้าท่ีในองค์การเห็น
ความส าคญัในเร่ืองของการพัฒนาให้มากขึน้ เพราะว่าถ้าบุคลากรมีการพัฒนาศกัยภาพสูงขึน้ 
ก็จะมีสว่นท าให้ผลงานโดยรวมขององค์การในปีนัน้สงูขึน้ตามไปด้วย 

ส าหรับในระยะเร่ิมแรกท่ีมีการน าระบบสมรรถนะมาใช้เพื่อไม่ให้ความ
สับสนและเกิดการเบี่ยงเบนในการประเมิน ควรจะมีการประเมินสมรรถนะของบุคลากร  
เพียงอย่างเดียวก่อน เพื่อวดัดศูกัยภาพความรู้ ความสามารถของบุคลากรแต่ละคนเป็นอย่างไร 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางการพัฒนาของบุคลากร ต่อเม่ือได้มีการประเมิ น
สมรรถนะของบุคลากรไปแล้วสกัระยะหนึ่งจนเป็นปกติ หรือเกิดเป็นวฒันธรรมองค์การท่ีทุกคน
ยอมรับร่วมกัน จึงควรจะน าระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีมาใช้ในการประเมิน
ควบคู่กันเพื่อให้ระบบการประเมินมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ และเป็นระบบท่ีจะช่วย
สง่เสริมการพฒันาบคุลากรเพ่ือให้เกิดผลสมัฤทธ์ิตอ่องค์การ 
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4. การวางแผนความก้าวหน้าทางอาชีพ เม่ือมีการประเมินสมรรถนะของบุคคล
ในสายงานหรือต าแหน่งตา่งๆ แล้ว องค์การสามารถน าผลการประเมินมาจดักลุม่ของบคุลากรตาม
ความสามารถได้อย่างชดัเจนยิ่งขึน้ว่าบคุคลใดมีสมรรถนะในระดบัท่ีสงู ระดบักลาง หรือระดบัต ่า 
และสามารถเอามาใช้ในเร่ืองของการก าหนดการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพตามต าแหน่ง
ตา่งๆ ได้ เพราะการบริหารทรัพยากรบคุคลจะใช้หลกัความสามารถตามสมรรถนะท่ีแตล่ะบคุคลมี 
บุคคลท่ีมีสมรรถนะสูง อาจจะได้รับการแต่งตัง้ให้อยู่ในต าแหน่งท่ีมีความส าคญัมากขึน้ ดงันัน้ 
บคุลากรจะเห็นความส าคญัและพยายามพฒันาตวัเองให้มีความรู้ ความสามารถอยู่ในระดบัท่ีสงู 
ผลสดุท้ายก็คือ องค์การจะได้บคุลากรท่ีมีความสามารถในระดบัท่ีคอ่นข้างสงูและคนเหลา่นีจ้ะไป
ท าผลงานให้เกิดขึน้ในองค์การในระดบัท่ีสงูอยา่งตอ่เน่ือง 

5. การให้ผลตอบแทน ผลการประเมินสมรรถนะจะมีความส าคญัมาก โดยเฉพาะ
ในบทบาทของภาคเอกชน เพราะเขาเช่ือว่าถ้าบคุลากรในองค์การมีการพฒันาความสามารถหรือ
สมรรถนะของตนเองให้อยูใ่นระดบัสงูอยูต่ลอดเวลาจะสง่ผลตอ่ผลงานโดยรวมขององค์การ ดงันัน้ 
ถ้าบคุลากรคนใดมีการพฒันาได้ตามท่ีก าหนดไว้หรือสงูกว่า องค์การก็จะพิจารณาให้ผลตอบแทน
เป็นพิเศษ แต่โดยหลักทั่วไปแล้วไม่ควรน าเร่ืองของการให้ผลตอบแทนมาเก่ียวข้องกับผลการ
ประเมินสมรรถนะ เพราะจะท าให้การประเมินมีการเบี่ยงเบนจากความเป็นจริง และจะส่งผล
กระทบต่อการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรและองค์การโดยตรง ดงันัน้การน าสมรรถนะเข้ามาใช้
ในองค์การสิ่งแรกท่ีได้มีการพิจารณาน าไปใช้ประโยชน์คือ มองในเร่ืองของการพัฒนาเพียง  
อยา่งเดียว 

ชชูยั สมิทธิไกร (2552, น. 35) กลา่วว่า การน าสมรรถนะไปใช้ในองค์การมีประโยชน์ 
ดงันี ้

1. การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร ในกระบวนการสรรหาและคัดเลือก
บุคคลเข้ามาท างานในสายงานหรือต าแหน่งงานต่างๆ นัน้ สมรรถนะถือเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะช่วย
พิจารณาได้ว่าบุคคลท่ีจะเข้าท างานในต าแหน่งงานต่างๆ มีคณุสมบตัิ และความรู้ เหมาะสมกับ
ต าแหน่งงานนัน้ๆ 

2. การพัฒนาบุคลากร สมรรถนะจะช่วยเป็นเคร่ืองมือในการวางแผนพัฒนา
บุคคลในแต่ละขัน้ตอนของการเจริญเติบโตในวิชาชีพ สามารถช่วยให้ก าหนดสิ่งท่ีต้องพัฒนา  
การออกแบบโครงสร้างการพฒันาบุคลากรแต่ละระดบัเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ถกูต้อง และชดัเจน
มากขึน้ 
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3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบสมรรถนะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน คือ ช่วยให้ทราบว่าสมรรถนะใดบ้างท่ีจะช่วยท าให้ผู้ปฏิบตัิงานสามารถ
ท างานได้สงูกว่ามาตรฐานทัว่ไป และยงัช่วยก าหนดว่าพฤติกรรมการท างานอะไรบ้างท่ีจดัว่าเป็น
พฤตกิรรมท่ีเหมาะสม 

4. การจ่ายค่าตอบแทน ระบบสมรรถนะจะช่วยให้การก าหนดอตัราค่าตอบแทน
เท่าไหร่ จึงจะเหมาะสมกบัสมรรถนะท่ีมีอยู่ หากบคุคากรคนใดมีการพฒันาได้ตามท่ีก าหนดไว้สงู
กวา่ องค์การก็ควรพิจารณาให้ผลตอบแทนเป็นพิเศษ 

5. การวางแผนความก้าวหน้าทางอาชีพ เม่ือมีการประเมินสมรรถนะของ
บุคลากรในสายงานหรือต าแหน่งต่างๆ แล้ว องค์การสามารถน าผลการประเมินจัดกลุ่มของ
บคุลากรตามความสามารถได้อย่างชดัเจนยิ่งขึน้ว่าบคุคลใดมีสมรรถนะในระดบัท่ีสงู ระดบักลาง 
หรือระดบัต ่า สามารถเอามาใช้ในเร่ืองของการก าหนดการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพตาม
ต าแหน่งตา่งๆ ได้ 

ศิริรัตน์ พิริยธนาลัย และ จุฑา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2553, น. 91-93) กล่าวถึง
ประโยชน์ในการน าสมรรถนะมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาบคุลากรภายในองค์การ มีดงันี ้

1. คนท่ีองค์การจัดว่าเป็นคนเก่ง คนดีนัน้ มีคุณสมบตัิท่ีแตกต่างจากคนทั่วไป
สว่นใหญ่ โดยสมรรถนะจะท าให้เข้าใจวา่สง่ท่ีท าให้ผลการปฏิบตัิงานดีเดน่ คือ คณุลกัษณะเช่นใด
ในบุคคลเหล่านัน้ ดังนัน้ผู้ ท่ีปรารถนาจะได้รับการยอมรับว่าเป็นคนเก่ง คนดีขององค์การ  
ก็พงึตัง้เปา้หมายและพฒันาตนเองให้มีสมรรถนะดงักลา่วด้วย 

2. เป็นเคร่ืองมือส าหรับคดับคุลากรเข้าสู่ต าแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการรับเข้าท างาน
ในต าแหน่งแรกบรรจุ หรือเพื่อแต่งตัง้โยกย้ายให้ด ารงต าแหน่งใหม่ การคัดเลือกบุคลากรท่ีมี
คุณสมบัติใกล้เคียงกับผู้ ท่ีปฏิบัติงานในต าแหน่งนัน้ได้ดี อยู่แล้ว จะส่งเสริมให้บุคคลท่ีได้รับ 
การคดัเลือกมีโอกาสสร้างผลการปฏิบตัิงานท่ีดี เพราะมีศกัยภาพท่ีเหมาะสม 

3. ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร และออกแบบระบบงาน การพัฒนา
สมรรถนะส่วนใหญ่มิได้เกิดในห้องฝึกอบรม หากแต่เกิดจากการได้รับอิทธิพลซ า้ๆ ตลอดจน  
การกระตุ้นให้เกิดค่านิยมใหม่จนเกิดการกระท าซ า้และเป็นอปุนิสยัใหม่ ดงันัน้วิธีการพฒันา เช่น 
การท างานเป็นทีม การมอบหมายงาน และการได้ร่วมงานกับผู้ ท่ีมีสมรรถนะดีเด่นในด้านนัน้  
จะช่วยฝึกสมรรถนะนัน้ให้เกิดขึน้ได้ 

4. ใช้ประกอบการจดัท าแผนก าลงัคน การจดักลุม่งาน และการสืบทอดต าแหน่ง 
ในหลายหน่วยงานเปิดโอกาสให้มีการโยกย้ายข้ามสายงานได้ หรือเปิดโอกาสให้ผู้ครองต าแหน่ง
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บริหารเติบโตมาจากสายงานตา่งกนัได้ และช่วยในการวางแผนการจดักลุม่งานให้โยกย้ายไปมาได้
ระหว่างต าแหน่งท่ีใช้สมรรถนะใกล้เคียงกัน หรือหากสมรรถนะของผู้ ปฏิบัติงานกับรายการ
สมรรถนะของผู้บริหารแตกตา่งกนัมาก ก็จะชีใ้ห้เห็นว่าต้องมีการก าหนดแนวทางการปิดช่องว่างนี ้
ไว้ในแผนก าลงัคนและแผนการสืบทอดต าแหน่งด้วย 

อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์  (2554, น. 113-116) ได้กล่าวถึงการน าสมรรถนะมาใช้ใน
องค์การนัน้ มีประโยชน์ตอ่ตนเอง ตอ่ผู้บงัคบับญัชาและตอ่องค์การ ดงันี ้

1. ประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ตอ่ตวับคุคล โดยสมรรถนะใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการ
วิ เคราะห์  และประเมินตนเองได้ว่ามีความสามารถอยู่ ในระดับใด เม่ือเปรียบเทียบกับ
ความสามารถท่ีคาดหวงัของต าแหน่งงาน ท าให้พนกังานรู้ตวัเองว่าความสามารถเร่ืองใดเป็นจุด
แข็งและความสามารถเร่ืองใดเป็นจุดอ่อน อันน าไปสู่การหาวิธีการหรือเคร่ืองมือในการพัฒนา
ความสามารถของตนเองในหลากหลายรูปแบบ เช่น การอ่านหนังสือ การสอบถามผู้ รู้ การเข้า
อบรมและสมัมนา การท ากิจกรรม เป็นต้น โดยมีเปา้หมายเพื่อให้พนกังานมีความสามารถในการ
ท างานดีขึน้ เน่ืองจากความรู้ ทักษะ และคุณสมบตัิส่วนบุคคลของพนักงานท่ีได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง จะส่งผลต่อผลลพัธ์ หรือความส าเร็จของงานท่ีผู้บงัคบับญัชาคาดหวงัไว้ ซึง่ผลงาน
ของพนกังานยอ่มน าไปสูค่วามก้าวหน้าหรือโอกาสความส าเร็จในหน้าท่ีการท างาน (Career path) 
ของตนเองตอ่ไปในท่ีสดุ 

2. ประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ตอ่ผู้บงัคบับญัชา ซึง่สมรรถนะจะช่วยพฒันาความสามารถ
และผลงานของพนักงาน พบว่าประสิทธิภาพการท างานของพนักงานจะส่งผลต่อไปยัง
ประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานต่อไป และเม่ือพนักงานมีความสามารถท่ีเป็นไปตามท่ี
ผู้บงัคบับญัชาคาดหวงัไว้แล้ว ย่อมสง่ผลให้ผู้บงัคบับญัชามีเวลาในการคิดวางแผน ออกแบบ และ
ปรับปรุงพฒันาระบบและขัน้ตอนการท างาน เพื่อให้ประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานดียิ่งขึน้
กว่าปัจจุบนั  อนัส่งผลต่อไปยงัประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานท่ีเหนือหรือเกินกว่าความ
คาดหวังท่ีผู้ บริหารระดับสูงขององค์การก าหนดขึน้ นอกจากนีอ้งค์การหลายแห่งได้เช่ือมโยง
ผลงานของหน่วยงานไปไปยงัการจ่ายคา่ตอบแทนท่ีจ่ายให้แตกต่างกนัตามผลงานของหน่วยงาน 
(Pay for performance) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนกังานเกิดขวญัและก าลงัใจในการท างาน 

3. ประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ต่อองค์การ การจดัท าสมรรถนะของต าแหน่งงานสามารถ
น าไปผูกโยงกับระบบงานทรัพยากรมนุษย์ต่างๆ เช่น การสรรหาคดัเลือกพนักงาน การฝึกอบรม
พัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเช่ือมโยงความสามารถของพนักงาน กับการจ่าย
ค่าตอบแทนให้กับพนักงาน การบริหารและพัฒนาพนักงานดาวเด่น และการสรรหาคัด เลือก 
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ผู้สืบทอดต าแหน่งงาน รวมถึงการสร้างวฒันธรรมองค์การใหม่ ซึ่งการผูกโยงระบบสมรรถนะกับ
หน่วยงานทรัพยากรมนษุย์ตา่งๆ นัน้ ยอ่มสง่ผลให้ทิศทางการด าเนินงานของพนกังาน เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีองค์การก าหนดขึน้ พบว่าประสิทธิภาพการท างานขององค์การจะช่วยสร้างความ
น่าเช่ือถือหรือภาพลกัษณ์ท่ีดีได้ในสายตาของลกูค้า ผู้ ถือหุ้น บคุคลภายนอก และพนกังานภายใน 
ทัง้นีภ้าพลกัษณ์ท่ีดีย่อมท าให้องค์การมีศกัยภาพ และมีความสามารถในการสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขนักบัองค์การอ่ืนได้ พร้อมทัง้ส่งผลให้องค์การ เป็นองค์การชัน้น าหรือองค์การดีเด่นท่ี
บุคคลภายนอกปรารถนาจะร่วมงานด้วย ซึ่งองค์การท่ีมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ย่อมส่งผลให้
พนกังานภายในเกิดความจงรักภกัดีและสร้างผลงานให้กบัองค์การตอ่ไป 

สรุปได้ว่า สมรรถนะเป็นเคร่ืองมือในการคดัเลือกบคุลากรเข้าสูอ่งค์การ หรือคดักรอง
บคุลากรท่ีมีอยูภ่ายในองค์การให้มีโอกาสในการเจริญเติบโตโดยการเลื่อนต าแหน่งท่ีสงูขึน้ รวมทัง้
ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาบุคลากรและออกแบบระบบงานได้อย่างเหมาะสม หากการก าหนด
ต้นแบบสมรรถนะไม่มีประสิทธิภาพหรือถูกน าไปใช้ประเมินผู้ ปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นธรรม 
นอกจากจะท าให้องค์การสญูเสียงบประมาณในการด าเนินงานแล้ว ยงัสญูเสียทรัพยากรบุคคล 
ซึง่จะน าไปสูค่วามเสื่อมถอยของผลการปฏิบตัิงานในแตล่ะระดบัและระดบัองค์การตอ่ไป 

1.5 วิธีการก าหนดสมรรถนะวิชาชีพ 
Mansfield (1996, pp. 7-8) ได้อธิบายวิธีการก าหนดสมรรถนะไว้ 3 รูปแบบ ดงันี ้

1. การเลือกงานหรือต าแหน่งเฉพาะงานมาหนึ่งต าแหน่ง (The single-job 
competency model) เพื่อค้นหาสมรรถนะของต าแหน่งเฉพาะงานนัน้ๆ โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ (Focus group) โดยพนักงานท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญในงาน ผู้ จัดการ และลูกค้า 
ระบุถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการส ารวจและสังเกตพนักงานผู้ เช่ียวชาญ 
ในการท างาน จากนัน้ก็จะวิเคราะห์ข้อมลู เพื่อจดัท าโมเดลสมรรถนะด้านทกัษะ 10-20 รายการ 
พร้อมค าจ ากัดความ รายการพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน วิธีการนีน้ิยมใช้
เน่ืองจากมีการระบุหน้าท่ีหลักและพฤติกรรมท่ีพนักงานจ าเป็นต้องท า เพื่อให้การปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพ อีกทัง้เป็นวิธีท่ีท าให้พนักงานเจ้าของงานและผู้ จัดการมีส่วนร่วมในการจัดท า  
แตมี่ข้อจ ากดัตรงท่ีสมรรถนะของแตล่ะคนไม่สามารถน าไปใช้กบัโมเดลสมรรถนะอ่ืนในองค์การได้
และยากท่ีจะเปรียบเทียบความต้องการสมรรถนะของงานหนึง่กบัอีกงานหนึง่ได้ 

2. การสร้างโมเดลสมรรถนะร่วมกนัขององค์การจากแนวทางในการปฏิบตัิงาน
ของแต่ละบุคคล (The one-size-fits-all competency model) เอกสารทางวิชาการ และท่ีปรึกษา
ท่ีมีประสบการณ์ในการพฒันาโมเดลสมรรถนะ โดยผู้บริหารระดบัอาวโุสจะเป็นผู้ทบทวนโมเดล 
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เพื่อให้มัน่ใจว่าโมเดลนีจ้ะกระตุ้นพนัธกิจและค่านิยมในการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมขององค์การ 
วิธีการนีมี้ข้อดีเน่ืองจากสามารถประยุกต์ใช้ได้กับพนักงานจ านวนมากและการใช้กรอบแนวคิด
แบบเดียวในการอธิบายพฤติกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากขีดความสามารถไม่ได้ขึน้กบังานใด
งานหนึ่ง จึงไม่ต้องปรับปรุงทุกครัง้เม่ืองานมีการเปลี่ยนแปลง แต่มีข้อจ ากัดตรงท่ีไม่ได้อธิบาย
ชดัเจนวา่อะไรคือสิ่งท่ีต้องการในงาน จงึท าให้ยากในการประยกุต์ใช้กบังานตวัเอง 

3. การสร้างโมเดลสมรรถนะมุ่งเน้นท่ีความต้องการในอนาคตมากกวา่อดีต (The 
multiple job approach) โดยการน าไปประยกุต์ใช้เร่ิมจากการสร้างความเข้าใจร่วมกนัในองค์การ
เก่ียวกับแนวคิดของสมรรถนะก่อน และจัดประชุมระหว่างผู้ จัดการอาวุโส พนักงานแผนก
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการสร้างโมเดล ซึ่งต้องค านึงถึงทกัษะทางเทคนิคด้วยโดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งหากต้องน าทกัษะทางเทคนิคมาประยกุต์ใช้กบังานหลายอยา่ง 

การก าหนดสมรรถนะจะได้จากการวิเคราะห์หน้าท่ีหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน พนกังานท่ีเป็นเจ้าของงานและผู้บงัคบับญัชา ร่วมกนัระบพุฤตกิรรมในงานเพื่อเพิ่มเติม
หรือแทนท่ีสมรรถนะเดิม หรือใช้การสัมภาษณ์วิธีจัดการกับปัญหาของพนักงานท่ีมีผลการ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพขององค์การ เม่ือได้รายละเอียดสมรรถนะแล้วต้องมีการจัดล าดับ
สมรรถนะ เพื่อน ามาใช้ในการเปรียบเทียบพนักงานท่ีท างานต่างกัน โดยจะระบุค าจ ากัดความ
แตกต่างกันไปตามลักษณะงาน โดยการสร้างโมเดลให้ประสบความส าเร็จนัน้จะต้องอาศัย
พนักงานในโครงการเข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Focus group) วิเคราะห์ข้อมูล เขียนค าอธิบาย 
ลักษณะงาน เพื่อจัดท าโมเดลสมรรถนะ สิ่งท่ีส าคัญส าหรับพนักงานท่ีเข้าร่วมโครงการ คือ  
การมีกรอบแนวความคิดท่ีชัดเจน และการคิดวิเคราะห์เพราะในการสร้างโมเดลต้องอาศัย  
การเช่ือมโยงอย่างมีเหตุผลระหว่างงาน เกณฑ์วัดผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะท่ีต้องการ  
การเขียนค าอธิบายลกัษณะงานและสมรรถนะท่ีต้องการต้องมีความชดัเจน ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
วิธีการนีเ้ป็นการน าเอากรอบแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในแต่ละบุคคล เป็นวิธีการเดียวท่ีช่วยในการ
เทียบโมเดลสมรรถนะ ประวัติของพนักงานและงานท่ีมีลักษณะงานต่างกัน อีกทัง้ใช้ต้นทุนท่ี  
ต ่ากว่า ซึ่งวิธีแบบการเลือกงานหรือต าแหน่งเฉพาะงานมาหนึ่งต าแหน่ง (The single-job 
competency model) เป็นวิธีท่ียากท่ีสดุใน 3 วิธี ซึง่ต้องอาศยัการสนบัสนุนของผู้บริหารระดบัสงู
และความเห็นด้วยของฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ในองค์การ (Mansfield, 1996, p. 8) 

Rylatt และ Lohan (1997, pp. 63-65) ได้อธิบายถึงวิธีการก าหนดสมรรถนะไว้ ดงันี ้

1. การวิเคราะห์งานแบบ DACUM ยึดสมมุติฐาน หรือเหตุผล 3 ประการ 
(Development a curriculum: DACUM) เป็นเทคนิคท่ีต้องอาศยักลุ่มผู้ เช่ียวชาญในงานนัน้ๆ ให้
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ร่วมทบทวนขอบข่ายของอาชีพและก าหนดสมรรถนะในงาน  ซึ่ ง มี จ านวน  8-12 ข้อ 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกลั่นกรองสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และขจัดความซ า้ซ้อนโดยรวม
สมรรถนะท่ีใกล้เคียงกนัไว้ด้วยกนั เม่ือได้ขอบเขตของสมรรถนะแล้วก็จะท ารายละเอียด เพื่อใช้ใน
การระบุทักษะ ความรู้ ทัศนคติท่ีจ าเป็นในแต่ละทักษะนัน้ๆ เม่ือระบุสมรรถนะและแจกแจง
รายละเอียดได้แล้วจงึก าหนดวา่เมื่อเกิดความผิดพลาด พนกังานต้องการอะไรเป็นอนัดบัแรก 

2. เทคนิค เดลฟาย (Delphi technique) เป็นกระบวนการท่ี เก่ียวข้องกับ
ผู้ เช่ียวชาญ ซึ่งอาจเป็นพนักงานท่ีเช่ียวชาญในการปฏิบตัิงานนัน้ หรือเป็นผู้ เช่ียวชาญทางด้าน
วิชาการก็ได้ มาร่วมก าหนดสิ่งท่ีต้องการในการท างาน โดยท่ีจะมีการประชุมกันเป็นรอบๆ  
แต่ละรอบนัน้ผู้ ด าเนินการจะให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับภาระหน้าท่ีท่ีก่อให้เกิด  
ความยุ่งยากในงานนัน้ๆ ซึ่งข้อมูลทัง้หมดจะถูกรวบรวมและส่งกลับมายงัสมาชิก เพื่อวิเคราะห์ 
หาสาเหตแุห่งปัญหานัน้ตอ่ไป ท าซ า้ขัน้ตอนเดมิจนได้ข้อสรุปร่วมกนั 

3. การวิเคราะห์ตามสายงาน (Functional analysis) เป็นกระบวนการกลุ่มท่ีใช้
กลุ่มของผู้ เช่ียวชาญและผู้อ านวยความสะดวกในการจดัท าหน้าท่ีหลกัหรือวตัถปุระสงค์ของงาน 
โดยท่ีผู้ อ านวยความสะดวกจะน ากลุ่มมาร่วมวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเก่ียวกับวัตถุประสงค์หลัก
ตามล าดบัขัน้แล้วจึงสรุปความสามารถหลกัของบทบาทในการปฏิบตัิงาน และระบุส่วนประกอบ
ยอ่ยของความสามารถหลกันัน้จนครบ 

4. การบนัทึกเหตกุารณ์ส าคญั (Critical incident technique) เทคนิคนีเ้ก่ียวข้อง
กับกลุ่มพนักงานในการระบุถึงปัญหาท่ีพบในการท างานและการตอบสนองต่อปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
รวมทัง้ระบุถึงสมรรถนะท่ีต้องการเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และน าผลลัพธ์  
ท่ีประสบความส าเร็จและไม่ประสบความส าเร็จมาเปรียบเทียบกนัเพื่อน ามาจดัท าความสามารถ
หลกัส าหรับการท างานในความช านาญแตล่ะสาขา หรืออาจใช้วิธีการถามพนกังานให้เขียนอธิบาย
ถึงสิ่งท่ีปฏิบตัิจากความผิดพลาดในงาน โดยตา่งคนตา่งเขียนหรือร่วมกนัเขียนแล้วน ามาอภิปราย
และหาข้อสรุปร่วมกนัวา่พฤติกรรมใดมีประสิทธิภาพและพฤตกิรรมใดไม่มีประสิทธิภาพ 

กรมสรรพสามิต ส านกับริหารทรัพยากรบุคคล (2552, น. 3-4) การจดัท าสมรรถนะ
ภายในองค์การจะต้องท าในระดบัองค์การ (Organizations competency) ก่อนว่าองค์การต้องมี
ความสามารถในเร่ืองอะไรบ้างท่ีจะไปสนบัสนนุวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ และเปา้หมายขององค์การ เม่ือ
ได้ความสามารถขององค์การมาแล้วก็จะเป็นกรอบในการเช่ือมกบัการท าสมรรถนะของบคุลากรใน
องค์การว่า เม่ือองค์การต้องมีความสามารถอย่างนีแ้ล้วในตวับคุลากรต้องมีความรู้ ความสามารถ
อะไรบ้างที่จะช่วยสนบัสนนุให้ความสามารถขององค์การบรรลผุลส าเร็จ ดงัภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 4 ระบบการประเมินสมรรถนะบคุลากรกรมสรรพสามิต 

ท่ีมา: กรมสรรพสามิต ส านกับริหารทรัพยากรบคุคล (2552, น. 3) 

สมรรถนะในแต่ละต าแหน่ง สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (กรมสรรพสามิต 
ส านกับริหารทรัพยากรบคุคล, 2552, น. 4) 

1. กลุ่มท่ี 1 เร่ืองของความรู้ องค์การจะก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีต้องรู้ เพื่อท่ีจะ
ท างานในแต่ละต าแหน่งให้มีผลงานในระดบัสงู เจ้าหน้าท่ีต้องรู้เร่ืองอะไรบ้าง ถ้าไม่รู้เร่ืองพวกนี  ้
ก็ไม่สามารถท่ีจะท างานในต าแหน่งงานนัน้ให้ผลงานออกมาในระดบัสูงได้ เช่น เป็นเจ้าหน้าท่ี
จดัเก็บภาษีต้องรู้เร่ืองกฎหมาย รู้เร่ืองกระบวนการในการจดัเก็บภาษี ระเบียบขัน้ตอนตา่งๆ ถ้าไม่รู้
เร่ืองเหลา่นีก็้ไม่สามารถท างานตรงนัน้ได้ 

2. กลุ่มท่ี 2 คือ ความสามารถหรือทกัษะท่ีต้องการให้ท าได้ เจ้าหน้าท่ีแต่ละคน
จะต้องมีความสามารถและทกัษะในเร่ืองอะไรบ้าง ถึงจะท าผลงานให้สงูขึน้ เช่น ต าแหน่งงานด้าน
การปราบปรามต้องมีทกัษะในการสงัเกต งานด้านการจดัเก็บภาษีก็ต้องมีทกัษะในเร่ืองความรอบ
รู้ในการท างานหรือการให้บริการ เป็นต้น ลกัษณะอยา่งนีเ้ป็นทกัษะท่ีต้องก าหนดเอาไว้ 

3. กลุ่มท่ี 3 คือ คุณลักษณะท่ีต้องการให้เจ้าหน้าท่ีเป็นในหลายต าแหน่ง 
ซึง่มีความส าคญักว่าความรู้และทกัษะ เพราะถ้าคนท่ีมีคณุลกัษณะไม่ตรงกบัต าแหน่งงาน ถึงจะ
เก่งอย่างไรก็ท างานไม่ส าเร็จ เพราะว่างานไม่เหมาะกับแนวคิดและวิธีการท างานของเขา 
เพราะฉะนัน้ตรงนีเ้ขาจึงมองว่าค่อนข้างท่ีจะส าคัญ และจะต้องวิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่าใน

กลยทุธ์องค์การ 
(Organization 

strategy) 

พนัธกิจ 
(Mission) 

วิสยัทศัน์ 
(Vision) 

วฒันธรรม
(Culture) 

สมรรถนะแรงงาน
(Employee 

competency) 

 

สมรรถนะหลกั 
(Core competency) 

 

สมรรถนะองค์การ
(Organization 
competency) 

 

สมรรถนะตามหน้าท่ี 
(Functional competency) 
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ต าแหน่งงานนัน้ต้องมีคณุลกัษณะอะไรบ้างท่ีจ าเป็นกบัต าแหน่งงานนัน้ นอกเหนือจากตวัความรู้
และทกัษะท่ีคอ่นข้างจะเห็นได้ชดั 

ชชูยั สมิทธิไกร (2552, น. 36-39) กล่าวถึงการก าหนดสมรรถนะอาจแตกต่างกนัไป
ตามบริบทของแตล่ะองค์การ ซึง่สามารถก าหนดได้ ดงันี ้

1. การก าหนดสมรรถนะโดยการเช่ือมโยงกบักระบวนการเชิงกลยทุธ์ (Strategic 
management process approach) เร่ิมจากการน าวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยมขององค์การมาเป็น
แนวทางในการก าหนดสมรรถนะ 

1.1 ข้อดี ท าให้เห็นความเช่ืองโยงระดบักลยทุธ์และความส าเร็จของธุรกิจได้
อยา่งชดัเจน การกระท าเป็นล าดบัขัน้ตอนท่ีเหมาะสมกบัระดบักลยทุธ์ 

1.2 ข้อเสีย ท าให้องค์การต่างๆ มักจะละเลยประเด็นท่ีต้องจ าแนกความ
แตกต่างระหว่างผู้ ประสบความส าเร็จในการท างานออกจากผู้ ท่ีไม่ประสบความส าเร็จในการ
ท างาน จงึท าให้สมรรถนะท่ีได้ไม่มีความเท่ียงตรง 

2. การก าหนดสมรรถนะโดยใช้วิธีการประเมินสมรรถนะ (Job competency 
assessment methodology: JCA) เป็นวิธีการท่ี  McClelland พัฒนาขึน้ในช่วง ปี ค.ศ. 1970 
ภายหลังจากท่ีได้ท างานให้กับบริษัทท่ีปรึกษาทางธุรกิจแห่งหนึ่ง การก าหนดสมรรถนะโดยใช้
วิธีการประเมินสมรรถนะมี 6 ขัน้ตอน ดงันี ้

2.1 การก าหนดเกณฑ์ท่ีมีประสิทธิผล ซึง่อาจมาจากข้อมลูท่ีเป็นภววิสยั เช่น 
ยอดขาย ผลิตภาพ ก าไร หรือข้อมลูอตัวิสยั เช่น การประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยผู้บงัคบับญัชา 
ผู้ใต้บงัคบับญัชา เพื่อร่วมงาน หรือลกูค้า เป็นต้น 

2.2 สุ่มตวัอย่างของตวัแปรเกณฑ์ท่ีสามารถจ าแนกระหว่างบคุคลท่ีสามารถ
ปฏิบตัิงานได้ดีกวา่ปกตกิบับคุลท่ีปฏิบตัิงานได้โดยเฉลี่ย 

2.3 การเก็บข้อมูลโดยเทคนิควิธีการต่างๆ เช่น  เทคนิคการสัมภาษณ์ 
เชิงพฤติกรรม (Behavioral event interview: BEI) ซึ่งเป็นวิธีการสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมายท่ีเลือก
ขึน้มาว่าพฤติกรรมอะไรท่ีคาดหวังและต้องการในสมรรถนะตามระดับงานท่ีแตกต่างกันไป 
โดยระบุเหตกุารณ์หรือพฤติกรรมส าคญัในการท างานอย่างหนึ่ง หรือการอภิปรายเป็นคณะของ
ผู้ เช่ียวชาญหรือการประเมิน 360 องศา หรือใช้ข้อมลูจากผู้ เช่ียวชาญและการสงัเกต เป็นต้น 

2.4 น าข้อมลูท่ีได้มาระบงุานท่ีต้องปฏิบตัิและสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับงาน 
2.5 ตรวจสอบความตรงของประเภทของสมรรถนะหรือตวัแบบของสมรรถนะ

ซึ่งอาจได้จากการวัดสมรรถนะ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ การทดสอบ และการใช้วิธีศูนย์การ
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ประเมินผล (Assessment center) เป็นต้น สมรรถนะดงักล่าวจะต้องสามารถจ าแนกผู้ ท่ีมีผลการ
ปฏิบัติงานสูงออกจากผู้ ท่ีมีผลการปฏิบัติงานปกติได้ หรือจะต้องมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
สอดคล้องกบัตวัแปรเกณฑ์ท่ีตัง้แตแ่รก 

2.6 การน าสมรรถนะท่ีก าหนดไปใช้ในด้านการสรรหา คดัเลือก การฝึกอบรม 
การประเมินผลการปฏิบตัิงาน หรือการสืบทอดต าแหน่ง เป็นต้น 

2.6.1 ข้อดี คือ มีการพิสูจน์ท่ีเป็นเหตุเป็นผลว่า สมรรถนะท่ีได้มานัน้
สามารถจะจ าแนกความแตกต่างระหว่างผู้ ท่ีมีผลการปฏิบตัิงานสงูออกจากผู้ปฏิบตัิงานปกติได้
อย่างแท้จริง นอกจากนัน้การเก็บรวบรวมข้อมลูจากหลายวิธีการจะท าให้ลดอคติท่ีอาจเกิดขึน้จาก
การประเมินสมรรถนะของบคุลากรลงได้ 

2.6.2 ข้อเสีย คือ เป็นวิธีการท่ีเน้นไปท่ีงานและผู้ปฏิบัติงานจึงมีความ
เช่ือมโยงกบักลยทุธ์ทางธุรกิจไม่มากพอและต้องใช้ผู้ ท่ีมีความรู้ทางจิตวิทยา เน่ืองจากกระบวนการ
สว่นหนึง่ใช้การวดัทางจิตวิทยาร่วมด้วย อีกทัง้ใช้เวลาในการจดัท ามากพอสมควร 

3. การใช้ผู้ เช่ียวชาญ (Subject matter expert: SME) ผู้ เช่ียวชาญในท่ีนีอ้าจเป็น
ผู้ ท่ีท างานในต าแหน่งนัน้จริง หรือผู้ ท่ีช านาญงานใกล้เคียง เป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะท่ี
จ าเป็นในการปฏิบัติงานในต าแหน่งนัน้ๆ ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การประชุมร่วมกัน 
การระดมสมอง การวิเคราะห์หน้าท่ีหลัก หรือการวิเคราะห์งาน การใช้เทคนิคเดลฟาย  
การวิเคราะห์เหตกุารณ์ส าคญั เป็นต้น นอกจากนัน้ยงัสามารถใช้วิธีการอ่ืนเสริมได้ เช่น การวิจยั
เชิงส ารวจโดยอาศยัแบบสอบถาม การประเมินผลโดยตนเองและผู้ อ่ืน การสัมภาษณ์ การตรวจ
บนัทกึ การสร้างสถานการณ์จ าลอง การประเมินผลการปฏิบตัิงาน การทดสอบ การสงัเกต เป็นต้น 
หลกัการท่ีส าคญัของวิธีการนี ้คือ ต้องเกิดความเห็นท่ีต้องกนัในหมู่ผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัสมรรถนะ  
ท่ีจ าเป็น ซึง่สามารถใช้สถิติเป็นตวับง่ชีค้วามเห็นท่ีสอดคล้องดงักลา่วได้ 

3.1 ข้อดี คือ ท าให้ได้รับการยอมรับจากบคุคลท่ีเก่ียวข้องสามารถน าไปใช้กบั
ต าแหน่งงาน หรืองานท่ีไม่เคยมีการก าหนดสมรรถนะ หรืองานท่ีไม่เคยมีมาก่อนได้อีก ทัง้ยงัเป็น
วิธีการเบือ้งต้นท่ีดีก่อนใช้วิธีการอ่ืนๆ ซึง่เสียเวลา และคา่ใช้จ่ายไมม่ากนกั 

4. วิธีการใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary source) ข้อมูลทุติยภูมิอาจได้มาจาก
หลายแหล่งท่ีมา ได้แก่ วารสารทางวิชาการ ฐานข้อมูลด้านอาชีพ โดยเฉพาะข้อมูลในองค์การ  
ซึ่งอาจได้จากแฟ้มประวตัิพนักงาน ผลการทดสอบท่ีมีอยู่หรือข้อมูลท่ีได้จากตวัแปรเกณฑ์ เช่น 
ประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงาน ยอดขาย ก าไร ท่ีผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนท าได้ เป็นต้น จากนัน้ 
น าข้อมลูเหลา่นัน้มาวิเคราะห์ในลกัษณะของการวิจยัหลงัจากทราบข้อเท็จจริงโดยองค์การต้องตัง้
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ตวัแปรเกณฑ์ท่ีองค์การปรารถนาให้ชดัเจน เพื่อจะได้สามารถแยกระหวา่งผู้ ท่ีปฏิบตัิงานดีเดน่ออก
จากผู้ ท่ีปฏิบัติงานปกติ จากนัน้น ามาพิจารณาประกอบการใช้หลักเหตุผลและวิจารณญาณ 
หากตวัแปรใดสามารถจ าแนกผลการปฏิบตัิงานท่ีดีและไม่ดีออกจากกนัได้อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตก็ิน่าจะเป็นสมรรถนะส าหรับต าแหน่งนัน้ๆ หรือพิจารณาจากคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ 

อลงกรณ์ มีสทุธา และ สมิต สชัฌกุร (2552, น. 49-55) ได้กลา่วถึงผู้ท าหน้าท่ีในการ
ก าหนดสมรรถนะ คือ หน้าท่ีของผู้ ใช้ในกลุ่มวิชาชีพนัน้ๆ การได้มาซึง่สมรรถนะวิชาชีพมีหลายวิธี
แล้วแตจ่ะเลือกใช้ตามความเหมาะสม ดงัตอ่ไปนี ้

1. ใช้แนวทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ในการก าหนดสมรรถนะเป็นวิธีท่ี
บริษัทท่ีปรึกษาต่างๆ ได้น าเสนอต่อองค์การต่างๆ โดยใช้หลกัเหตุผลเช่ือมโยงกับกระบวนการ
บริหารจดัการเชิงกลยทุธ์ จากวิสยัทศัน์ขององค์การลงมาสูเ่ปา้หมายและวตัถปุระสงค์ขององค์การ
แล้วก าหนดเป็นกลยทุธ์ 3 ระดบั คือ กลยทุธ์ระดบัองค์การ กลยทุธ์ระดบัหน่วยธุรกิจ และกลยทุธ์
ระดบัฝ่ายงาน เพื่อให้การน ากลยุทธ์ไปปฏิบตัิให้บรรลุ และสามารถได้เปรียบเชิงการแข่งขนัได้ 
องค์การจงึต้องมีสมรรถนะหลกัขององค์การ และเช่ือมโยงมาสูห่น่วยธุรกิจท่ีจ าเป็นต้องมีสมรรถนะ
ระดบัหน่วยธุรกิจ ท่ีท าให้กลยทุธ์ระดับหน่วยธุรกิจประสบความส าเร็จได้ และเช่ือมตอ่สูส่มรรถนะ
ของฝ่ายงาน และสมรรถนะของบคุคล 

2. ก าหนดสมรรถนะโดยการประเมินความต้องการหรือความจ าเป็น (Needs 
assessment) โดยการศกึษาจากกลุ่มผู้ ใช้ นกัศกึษา และนโยบายต่างๆ ถึงความต้องการให้มีการ
จดัเตรียมผู้ส าเร็จการศกึษาให้สามารถท างานอะไร ต้องมีความรู้ ทกัษะ และทศันคติอย่างไร 

3. ก าหนดจากเกณฑ์ท่ีมีประสิทธิผล เช่น จากยอดขาย ก าไร หรือผลการประเมิน 
ผลการปฏิบตัิงาน แล้วสุ่มตวัแปรเกณฑ์ท่ีสามารถจ าแนกระหว่างบคุคลท่ีท างานได้ดีกว่าปกติกบั
บุคคลท่ีท างานได้โดยเฉลี่ย น ามาเก็บข้อมูลโดยใช้เทคนิคท่ีหลากหลาย เช่น การสัมภาษณ์
ผู้ เช่ียวชาญ การประเมินเหตกุารณ์ท่ีส าคญั การส ารวจแบบ 360 องศา ฐานข้อมลูของผู้ เช่ียวชาญ 
และการสงัเกต แล้วน ามาระบุงานท่ีต้องท า และสมรรถนะท่ีจ าเป็นของงาน ตรวจสอบความตรง
ของตวัแบบสมรรถนะ และน าไปใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านต่างๆ ได้แก่ การคดัเลือก 
การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบตัิงาน และการสืบทอดต าแหน่ง เป็นต้น 

4. การก าหนดสมรรถนะโดยการวิเคราะห์งาน (Task analysis) โดยการจ าแนก
เนือ้หาและเป้าหมายของงานให้อยู่ในรูปของงานท่ีต้องปฏิบัติ หรือต้องเรียนรู้แล้วแจงย่อยใน
รายละเอียดของแตล่ะงานให้เป็นระดบัย่อยมากท่ีสดุ การวิเคราะห์งานจะช่วยในการก าหนดงานท่ี
ต้องการจะท าให้เกิดแก่ผู้ปฏิบตัิในรายละเอียด 
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5. การก าหนดสมรรถนะโดยการวิเคราะห์สมรรถนะอย่างเป็นระบบ (Systemic 
competency analysis) หมายถึง เทคนิคการก าหนดสมรรถนะ หรือเป้าหมายท่ีพฒันาจากระบบ
การวิเคราะห์ตามปกติ ด้วยการจ าแนกเนือ้หาของงานออกเป็นหน่วยย่อย เป็นรูปแบบชดัเจน เช่น 
การวิเคราะห์ตวัประกอบ 

6. การใช้ผู้ ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เช่ียวชาญ (Expert judgment) เป็นกลุ่มในการ
ตัดสินใจแจกแจงพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติการว่าควรมีสมรรถนะในวิชาชีพเก่ียวกับความรู้เร่ือง
อะไรบ้าง มีทกัษะท่ีต้องการ และมีทศันคติทางวิชาชีพอะไรบ้าง โดยพิจารณาและตดัสินข้อมลูดงันี ้

6.1 ความรู้ และทกัษะใดจ าเป็นตอ่การปฏิบตัิ 
6.2 เรียงล าดับความส าคัญมากน้อยของความรู้ และทักษะเหล่านัน้ เช่น 

จ าเป็นท่ีต้องการแตไ่ม่จ าเป็น เป็นประโยชน์แตไ่ม่ควรก าหนดให้ต้องมี และไมส่ าคญั 
6.3 ระบตุวัประกอบเฉพาะเจาะจงภายใต้หวัข้อเร่ืองเหลา่นี ้
6.4 ควรให้ค านิยามเชิงปฏิบตัิการของตวัประกอบเหลา่นัน้ และก าหนดระดบั

สมรรถนะท่ีนกัปฏิบตัิการวิชาชีพควรได้แสดงออกในแตล่ะเร่ืองหลกัในการใช้ผู้ เช่ียวชาญในการให้
ความเห็น สามารถท าได้หลายวิธี เช่น การประชุมร่วมกัน การระดมสมอง การใช้เทคนิคตาม 
ช่ือกลุ่ม (Normal group technique) หรือ เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) ท่ีเกิดจากการมี
ฉันทามติในหมู่คณะ ซึ่งการใช้ค่าสถิติบางค่าสามารถท่ีจะเป็นตัวชีว้ัดได้ เช่น เทคนิคเดลฟาย 
(Delphi technique) จะพิจารณาจากคา่พิสยัระหวา่งควอร์ไทล์ (Interquartile range) 

ชยัพฤกษ์ เสรีรักษ์ และคนอ่ืน ๆ (2555, น. 3-4) กล่าวถึงขัน้ตอนในการด าเนินการ
จดัท าสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อให้สามารถก าหนดสมรรถนะของแต่ละต าแหน่งงานได้ตรงตามกลุ่ม
อตุสาหกรรมและสายงานท่ีก าหนดไว้ มีดงัตอ่ไปนี ้

1. การทบทวนโครงสร้างวิชาชีพอตุสาหกรรม เป็นการพิจารณาทบทวนโครงสร้าง
ของวิชาชีพแตล่ะกลุม่อตุสาหกรรมเปา้หมาย ซึง่เป็นความร่วมมือกนัระหว่างอตุสาหกรรม สมาคม
ตา่งๆ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้ประกอบการในแต่ละกลุม่อตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง เพื่อก าหนดสาย
งานวิชาชีพภายในกลุม่อาชีพนัน้ๆ โดยการร่วมกนัตรวจสอบและหาความถกูต้องเหมาะสมในการ
แบ่งประเภทสายงานต่างๆ ในแต่ละกลุ่มอาชีพให้เป็นไปตามการจดักลุ่มและการปฏิบตัิงานจริง
ของภาคอตุสาหกรรม 

2. การจดัท าต าแหน่งงานในแต่ละสายงานตามโครงสร้างวิชาชีพอุตสาหกรรม  
ซึง่ระบรุะดบัต าแหน่งงานตา่งๆ เพื่อน าไปสู่การก าหนดสมรรถนะวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง โดยเป็นความ
ร่วมมือระหว่างวิทยาลยัเป้าหมายร่วมกับสภาอุตสาหกรรม สมาคม หน่วยงานภาคเอกชน และ
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ผู้ประกอบการตา่งๆ ในการพิจารณาถึงต าแหน่งงานในแต่ละสายงานให้มีความสอดคล้องกบัการ
จดัต าแหน่งงานของภาคอตุสาหกรรม เพื่อน าไปจดัท าสมรรถนะวิชาชีพให้สอดรับกบัต าแหน่งงาน 

3. การจดัท าสมรรถนะวิชาชีพในแตล่ะต าแหน่งงาน เป็นขัน้ตอนท่ีได้หลงัจากการ
ก าหนดต าแหน่งงานในแต่ละสายงาน โดยวิทยาลยัเป้าหมายร่วมกับสภาอุตสาหกรรม สมาคม
ต่างๆ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้ประกอบการในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องจะท าหน้าท่ีใน
การจัดท าสมรรถนะวิชาชีพเพื่อให้สอดคล้องกับต าแหน่งงานท่ีผ่านการเห็นชอบจากหน่วยงาน
ต่างๆ โดยสมรรนะวิชาชีพนัน้เป็นความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้เกิดการปฏิบตัิงานท่ีมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกบัความ
ต้องการของภาคอตุสาหกรรม ดงันัน้สมรรถนะในแต่ละกลุ่มอาชีพจึงมีรายละเอียดของโครงสร้าง
วิชาชีพอุตสาหกรรม ประกอบด้วย สายงานและต าแหน่งงานในกลุ่มอาชีพ พร้อมทัง้สมรรถนะ
วิชาชีพของแต่ละต าแหน่งงาน ได้แก่ สมรรถนะหลัก (Core competency) สมรรถนะทั่วไป 
(Generic competency) และสมรรถนะเฉพาะ (Functional competency) ของแตล่ะสายงาน 

ราเชลล์ ได้ผลธญัญา (2556, น. 48-49) ได้กลา่วถึงการศกึษาสมรรถนะของต าแหน่ง
งานโดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การสัมภาษณ์ การส ารวจ หรือการสังเกต การวิเคราะห์งานจาก
พนกังานผู้ด ารงต าแหน่งงานนัน้ และการศกึษาสมรรถนะขององค์การด้วยการสมัภาษณ์ผู้บริหาร
ระดบัสงูถึงความคาดหวงั ทิศทาง และกลยทุธ์ขององค์การ เพื่อใช้ในการจดัท ารายการสมรรถนะ
ต่อไป ยังพบว่าสมรรถนะท่ีได้จากการวิเคราะห์งานยังสามารถน าไปใ ช้ในงานบริหารบุคคลได้
หลากหลาย ได้แก่ การสรรหาและการคดัเลือก การฝึกอบรมและการพฒันา การพฒันาสายอาชีพ 
การประเมินผลงาน และการจ่ายคา่ตอบแทน เป็นต้น 

ผู้ วิจัยศึกษาวิธีการก าหนดสมรรถนะวิชาชีพ  โดยใช้เทคนิคเดลฟาย  (Delphi 
technique) ในการเก็บข้อมลูจากผู้ เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกบังานด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
และธุรกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคารและร้านอาหาร แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) 
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (2) ผู้ บริหารสถานศึกษาในอาชีวศึกษา  และ (3) ผู้ บริหารหรือ
ตวัแทนสถานประกอบการด้านธุรกิจการบริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร โดยท าการ
ยืนยนัค าตอบจากผู้ เช่ียวชาญอีกครัง้ ตามกรอบแนวคิดของ Rylatt และ Lohan (1997, pp. 63-
65); ชูชยั สมิทธิไกร (2552, น. 36-39); อลงกรณ์ มีสุทธา และ สมิต สชัฌุกร (2552, น. 49-55); 
ชยัพฤกษ์ เสรีรักษ์ และคนอ่ืน ๆ (2555, น. 3-4); ราเชลล์ ได้ผลธญัญา (2556, น. 48-49) 
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1.6 แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
กระบวนการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาสมรรถนะมีวิธีการต่างๆ โดย  Spencer และ 

Spencer (1993, pp. 94-106) ได้อธิบายกระบวนการวิเคราะห์เพื่อพฒันาสมรรถนะ ประกอบด้วย 
6 ขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

1. การก าหนด เกณ ฑ์ การวัด การปฏิ บัติ งาน ท่ี มี ป ระสิ ท ธิผล  (Define 
performance effectiveness criteria) เป็นขัน้ตอนท่ีส าคัญท่ีสุดในการศึกษาสมรรถนะ ซึ่งการ
ก าหนดเกณฑ์นัน้ ก าหนดจากข้อมลูท่ีมีการบนัทึกเป็นตวัเลขในองค์การ (Hard data) เช่น ข้อมลู
ด้านผลก าไร หรือเป็นการก าหนดเกณฑ์โดยผู้บงัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ ใต้บงัคบับญัชาหรือ
ลกูค้า โดยเกณฑ์ท่ีมีประสิทธิผลควรก าหนดจากหลายเกณฑ์ร่วมกนั 

2. การระบเุกณฑ์ตวัอยา่ง (Identify a criterion sample) น าเกณฑ์ท่ีก าหนดจาก
ขัน้ตอนท่ี 1 มาก าหนดกลุม่ตวัอย่างท่ีเป็นพนกังานท่ีมีผลการปฏิบตัิงานดีเลิศในองค์การและกลุ่ม
พนกังานท่ีมีผลการปฏิบตัิงานระดบักลาง เพื่อน ามาเปรียบเทียบกนั หากเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ 
กลุม่ตวัอย่างควรมีจ านวนอย่างน้อย 20 คน โดยประกอบด้วยพนกังานท่ีมีผลการปฏิบตัิงานดีเลิศ 
12 คน และพนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานระดบัปานกลาง 8 คน หากเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
จ านวนตวัอยา่งอาจน้อยกวา่นีไ้ด้ โดยจะมีพนกังานท่ีมีผลการปฏิบตัิงานดีเลิศ 2 คน ตอ่พนกังานท่ี
มีผลการปฏิบตัิงานระดบักลางทกุ 1.5 คน 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collect data) มีความแตกต่างกันไปตามโมเดล 
ขีดความสามารถท่ีใช้ กลา่วถึงวิธีการเก็บข้อมลูและข้อดี ตลอดจนข้อจ ากดัของแตล่ะวิธี ดงันี ้

3.1 การสมัภาษณ์เชิงพฤติกรรม (Behavioral event interviews) เป็นเทคนิค
การสมัภาษณ์ท่ีพฒันาโดย McClelland ซึง่เป็นการสมัภาษณ์พนกังานท่ีมีผลการปฏิบตัิงานดีเลิศ
และพนกังานท่ีมีผลการปฏิบตัิงานระดบักลางอย่างเจาะลกึ โดยรูปแบบการสมัภาษณ์จะเป็นการ
ถามถึงปัญหาท่ีพนกังานพบในงานของตน และให้พนกังานระบุว่าปัญหาเหล่านัน้คืออะไร ใครมี
สว่นเก่ียว พนกังานจดัการกบัปัญหาเหลา่นัน้อย่างไร และผลลพัธ์ท่ีได้คืออะไร เพื่อช่วยในการระบุ
ว่าสมรรถนะท่ีต้องการเพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดีคืออะไร ซึ่งเป็นวิธีท่ีท าให้ค้นพบสมรรถนะ
ใหม่ๆ และสามารถน าเอาข้อมูลมาใช้ในการประเมินการฝึกอบรมและวางเส้นทางสายอาชีพ 
เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีแสดงให้เห็นถึงวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อดวู่าพฤติกรรมใดเป็น
สิง่ท่ีควรท า และพนกังานควรมีสมรรถนะอะไร แตก็่มีข้อจ ากดัท่ีใช้เวลาและคา่ใช้จ่ายสงู อีกทัง้ต้อง
ใช้ผู้สมัภาษณ์ท่ีมีความช านาญเพื่อให้ได้ข้อมลูตรงตามท่ีต้องการและเน่ืองจากเป็นวิธีท่ีมุง่เน้นไปท่ี
การรับมือกบัปัญหา ดงันัน้ข้อมลูเก่ียวกบังานจงึอาจไมค่รบถ้วน 
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3.2 การอภิปรายของผู้ เช่ียวชาญ (Expert panel) เป็นการระดมสมอง
ผู้ เช่ียวชาญในด้านคณุลกัษณะพืน้ฐานของพนกังานท่ีต้องการในการท างาน และคณุลกัษณะท่ี
คาดหวงัในการท างาน โดยผู้ เช่ียวชาญเหล่านัน้อาจจะเป็นผู้บังคบับัญชา พนักงานท่ีมีผลการ
ปฏิบัติงานดีเลิศหรือพนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ท่ีเข้าใจเร่ืองงานเป็นอย่างดีก็ได้ โดยต้อง
เรียงล าดบัคณุลกัษณะตามความส าคญัก่อนหลงั แม้จะเป็นวิธีท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แตก็่มี
ข้อจ ากดัท่ีผู้ เช่ียวชาญขาดความเข้าใจด้านสมรรถนะเฉพาะทางของแตล่ะต าแหน่ง 

3.3 การส ารวจ (Survey) สมาชิกท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญและพนกังานในองค์การ
จัดล าดับรายการสมรรถนะ หรือตัวบ่งชีพ้ฤติกรรมตามความส าคัญท่ีมีต่อการปฏิบัติงานว่า
สมรรถนะนัน้มีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใด โดยมุ่งส ารวจทักษะท่ีแยกพนักงานท่ีมีผลการ
ปฏิบตัิงานดีเลิศออกจากพนักงานท่ีมีผลการปฏิบตัิงานระดบักลาง และทักษะเหล่านีส้ามารถ
พฒันาได้หรือไม่ โดยการส ารวจสมรรถนะควรมุง่เน้นท่ีพฤตกิรรมหรือบคุลิก 

4. การวิ เคราะห์ ข้อมูลและพัฒนาโมเดลสมรรถนะ (Analyze data and 
development competency model) 

5. การวัดความถูกต้องของโมเดลขีดความสามารถ (Validate competency 
model) 

6. การประยุกต์ใช้โมเดลสมรรถนะ (Prepare application of the competency 
model) 

Sherman (2004, pp. 45-46) ได้น าเสนอขัน้ตอนในการพัฒนาสมรรถนะเพื่อการ
บริหารจดัการองค์การไว้ 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขัน้ตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการเตรียมการ มีแนวทางการ
ด าเนินการ ดงันี ้

1.1 ศกึษาวิเคราะห์งานในต าแหน่ง  
1.2 พิจารณาจดักลุ่มทักษะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบตัิตามวิสยัทัศน์ เป้าหมาย 

ภารกิจขององค์การ 
1.3 พิจารณาสมรรถนะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 

ภารกิจขององค์การ 
2. ขัน้ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมลู มีแนวทางการด าเนินการ ดงันี ้

2.1 ทบทวนและตรวจสอบรายการสมรรถนะในการปฏิบตัิงาน 
2.2 ก าหนดค านิยามสมรรถนะในการปฏิบตัิงานแตล่ะสมรรถนะ 
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2.3 ก าหนดระดบัความส าคญัในแตล่ะสมรรถนะ 
3. ขัน้ตอนท่ี 3 การตรวจสอบความถกูต้อง มีแนวทางในการด าเนินการ ดงันี ้

3.1 ตรวจสอบความถกูต้องของเนือ้หาสาระ  
3.2 พิจารณาจดัล าดบัความส าคญัของสมรรถนะท่ีจ าเป็นต้องมีและต้องใช้

ในการปฏิบตัิงาน 
3.3 พิจารณากลั่นกรองนิยามสมรรถนะท่ีจ าเป็นต้องมีและต้องใช้ในการ

ปฏิบตัิงาน  
Dubious และ  Rothwell (2004, pp. 147-149) กล่ าวถึ งแน วทางการพัฒ นา

สมรรถนะในการปฏิบตัิงานไว้ 9 ขัน้ตอน ดงันี ้
1. ขัน้ตอนท่ี 1 ก าหนดภาระงานและสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิงาน 
2. ขัน้ตอนท่ี 2 พิจารณาพนกังานเข้ารับผิดชอบภาระงาน 
3. ขัน้ตอนท่ี 3 ประเมินสมรรถนะการท างานพนกังาน   
4. ขัน้ตอนท่ี 4 พิจารณาก าหนดรายละเอียดสมรรถนะท่ีต้องมีและต้องเพิ่มเติม

ส าหรับการ ปฏิบตัิงาน 
5. ขัน้ตอนท่ี 5 จดัล าดบัความต้องการในการพฒันาสมรรถนะในการปฏิบตัิงาน

ของพนกังาน 
6. ขัน้ตอนท่ี 6 ก าหนดเป้าหมายการท างาน แผนงาน และมาตรฐานการท างาน

ของพนกังาน 
7. ขัน้ตอนท่ี 7 ด าเนินกิจกรรมการพฒันาสมรรถนะการท างานของพนกังาน 
8. ขัน้ตอนท่ี 8 การตรวจสอบผลการปฏิบตัิงาน 
9. ขัน้ตอนท่ี 9 ทบทวนการปฏิบตัิงานของพนกังาน 

Davies, Ellison, และ Bowring-Carr (2005, pp. 54-59) ได้เสนอขัน้ตอนในการ
พฒันาสมรรถนะ ดงันี ้

1. การประเมินสมรรถนะ ควรมีการประเมินและก าหนดสมรรถนะระดบัองค์การ 
ระดบัทีม และระดบับุคคล เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันาสมรรถนะ อาจเป็นแบบบนัทึกการพฒันา
หรืออาจใช้รูปแบบต้นไม้การพฒันา ซึง่เหมาะท่ีจะใช้ในการพฒันาสมรรถนะของทีมงานเร่ิมตัง้แต่
การวางแผนการฝึกอบรมและพฒันา การสร้างหลกัสตูร การปฐมนิเทศ การบริหาร การปฏิบตัิงาน 
การบริหารสมรรถนะ และการสร้างระบบสนบัสนนุการเรียนรู้ 
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2. การวางแผนพฒันาสมรรถนะ สมรรถนะขององค์การขึน้อยูก่บัสมรรถนะระดบั
บุคคลท่ีจะต้องมีการวิเคราะห์งานท่ีท า โดยแปลงวิสยัทศัน์มาสู่แผนปฏิบตัิย่อย แล้วก าหนดเป็น
กลุม่งานหรือสาขาย่อยๆ ก าหนดวตัถปุระสงค์ท่ีส าคญั ก าหนดเป็นความสามารถของแตล่ะบคุคล
ท่ีพงึมี แยกเป็นทกัษะยอ่ยๆ แล้วจดัเป็นกลุม่ทกัษะ โดยผา่นกระบวนการจดัการความรู้ ซึง่ขัน้ตอน
ในการพัฒนาสมรรถนะสามารถเร่ิมจากการให้บุคลากรได้ส ารวจตนเอง และบันทึกรายการ
สมรรถนะท่ีเห็นว่าส าคญัท่ีสดุ มีจุดแข็งและเป้าหมายอย่างไร มีวตัถุประสงค์ในแต่ละสมรรถนะ
อย่างไร จะวางแผนการพฒันาในปีตอ่ไปอย่างไร รวมทัง้แผนการพฒันาระยะยาว สมรรถนะระดบั
บคุคลจะต้องมีความสอดคล้องหรือสนบัสนุนสมรรถนะหลกัขององค์การหรือแผนก ดงันัน้ในการ
พฒันาสมรรถนะซึง่เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการปฏิบตัิการนัน้จึงต้องตัง้ค าถามส าหรับตนเอง 
3 ข้อ คือ (1) งานท่ีตนเองรับผิดชอบมีความหมายหรือความส าคญัอย่างไร (2) กิจกรรมของงานท่ี
ส าคญัท่ีสดุมีอะไรบ้าง และ (3) เปา้หมายหรือวตัถปุระสงค์หลกัของงานในต าแหน่ง 

3. การปฏิบัติตามแผน โดยทั่วไปใช้การฝึกอบรม และการพัฒนาตาม
กระบวนการพฒันาท่ีก าหนดไว้ 

4. การประเมินความก้าวหน้าในการพฒันาสมรรถนะเป็นระยะๆ 
นิสดารก์  เวชยานนท์  (2550, น. 26-30) ได้ เสนอกระบวนการในการพัฒนา 

กรอบสมรรถนะไว้ 4 ขัน้ตอน คือ 
1. ขัน้ตอนท่ี 1 การก าหนดวตัถปุระสงค์ และขอบเขตของโครงการ ประกอบด้วย

ขัน้ตอนยอ่ยๆ 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
1.1 การระบุความจ าเป็นขององค์การว่า กรอบสมรรถนะจะไปช่วยเสริม

สมรรถนะขององค์การอย่างไร เพราะว่าจะเอากรอบนีไ้ปใช้เพื่อการสรรหา คดัเลือก พฒันาหรือ  
วางแผนการสืบทอดต าแหน่งจ าเป็นต้องมีเปา้หมายท่ีชดัเจน และเฉพาะเจาะจงขององค์การก่อน 
ซึง่การจะท าเช่นนัน้ได้ผู้บริหารต้องก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายในอนาคตขององค์การให้ชดัเจน 
และหัวหน้างานทุกระดับก็ต้องสะท้อนกลับข้อมูลให้แก่ผู้ บริหารได้รับทราบว่าทักษะ ความรู้ 
ความสามารถของบคุลากรในองค์การเป็นเช่นไร 

1.2 การระบุกลุ่มประชากรเป้าหมาย เม่ือมีการระบุทิศทางขององค์การท่ี
ชดัเจนแล้ว ตอ่จากนัน้จะเป็นการระบถุึงหน่วยงาน กลุ่มงานท่ีต้องการจะบรรลเุปา้หมายนัน้หรือใน
กรณีท่ีองค์การต้องการพฒันากลุม่ของสมรรถนะท่ีจะน าไปประยกุต์ใช้ได้ทัง้องค์การสามารถท าได้ 
โดยการระบุความสามารถหลกั (Core competency) ท่ีน าไปประยุกต์ใช้กับบุคลากรในทุกส่วน
งานและทกุระดบั 
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1.3 การระบุวิธีการพัฒนากรอบสมรรถนะ โดยทั่วไปวิธีการพัฒนากรอบ
สมรรถนะท่ีนิยมใช้มีอยู ่2 วิธี คือ การเร่ิมตัง้ต้นจากศนูย์ (Starting from scratch) และการเร่ิมจาก
สิง่ท่ีมีอยูแ่ล้ว (Starting with a validated model) ในกรอบวิธีแรกจะใช้ข้อมลูบคุลากรภายใน และ
เร่ิมพฒันาไปทีละขัน้จนได้เป็นกรอบออกมา ส่วนกรอบวิธีท่ีสองจะเป็นการลดขัน้ตอนในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม (Focus group) จนได้ 
ร่างกรอบแล้วน ามาพฒันาอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไปจนได้กรอบสมรรถนะท่ีสมบรูณ์แบบ 

1.4 การระบุจ านวนคนในทีม (Project team) โดยทั่วไปจะมีประมาณ 
5-9 คน ซึง่ประกอบด้วย บคุคลส าคญัท่ีมีสว่นได้สว่นเสีย คนท่ีเคยมีประสบการณ์ในการพฒันาคน
ท่ีมีความรู้ทางด้านพฤตกิรรมศาสตร์เพราะจะเป็นผู้สงัเกต และตีความพฤตกิรรม 

2. ขัน้ตอนท่ี 2 การระบุเป้าหมายในการปฏิบัติตามแผนรวม ทัง้การก าหนด
มาตรฐานเป้าหมายของการก าหนดกรอบสมรรถนะท่ีดี ควรมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงไม่ควรเขียน
อย่างกว้างๆ ต้องเป็นเป้าหมายท่ีท้าทายแต่เป็นไปได้ สามารถบรรลไุด้เหมาะสมกบัทรัพยากรท่ีมี
อยูส่อดคล้องกบันโยบายของหน่วยงานเป็นเปา้หมายท่ีวดัได้และมีการก าหนดระยะเวลาสิน้สดุ 

3. ขัน้ตอนท่ี 3 การพฒันาแผนปฏิบตัิการ (Action plan) แผนปฏิบตัิการจะช่วย
ให้การพฒันากรอบสมรรถนะเป็นไปด้วยความราบร่ืน โดยควรระบถุึงสิง่ตอ่ไปนี ้

3.1 ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน (Action steps) โดยระบขุัน้ตอนของงานท่ีส าคญั
วนั-เวลาท่ีสง่มอบ 

3.2 ความรับผิดชอบ (Accountabilities) โดยระบวุ่าบคุคลหรือกลุ่มงานใดท่ี
จะมารับผิดชอบในแตล่ะขัน้ตอน 

3.3 ก าหนดการท างาน (Schedule) ก าหนดวัน เวลา ในการท างานแต่ละ
งาน กิจกรรมและตลอดทัง้โครงการ 

3.4 ก าหนดทรัพยากรท่ีต้องการ (Resource requirement) ระบุอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ คน เงิน ทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการ 

ขัน้ตอนนีค้วรระบุช่องทางในการสื่อสารท าความเข้าใจกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ทกุกลุม่ด้วย 

4. ขัน้ตอนท่ี 4 การระบผุลงานท่ีดีท่ีต้องการ ต้องแยกแยะระหว่างพฤติกรรมของ
ผู้ ท่ีปฏิบัติได้ดีเลิศออกจากผู้ ท่ี มีผลการปฏิบัติงานในระดับเกณฑ์เฉลี่ย หรือคนท่ี มีผลการ
ปฏิบัติงานต ่า เม่ือได้เกณฑ์ท่ีเป็นมาตรฐานแล้วก็สามารถเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์หรือ
สงัเกตการณ์ตอ่ไป 
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เม่ือได้ร่างของกรอบสมรรถนะมาแล้ว ทีมงานพัฒนากรอบสมรรถนะต้องสร้าง 
การยอมรับให้แก่บคุลากรในองค์การ เร่ืองนีมี้ความส าคญัอย่างมาก จากผลการวิจยัพบว่าปัจจยั
ความส าเร็จของน ากรอบสมรรถนะมาใช้ขึน้อยู่กับองค์ประกอบท่ีส าคัญหลายประการ คือ  
(นิสดารก์ เวชยานนท์, 2550, น. 30) 

1. กรอบท่ีได้รับการพฒันานีต้้องท าให้เรียบง่าย เข้าใจง่าย มีความยืดหยุ่น และ  
มีความเป็นมิตรกับผู้ ใช้ กรอบสมรรถนะท่ีพยายามระบุทักษะท่ีส าคญัทัง้หมดในแต่ละกลุ่มงาน  
จะท าให้กรอบมีความสลบัซบัซ้อนและเข้าใจยาก 

2. กรอบสมรรถนะท่ีจะสร้างทางเลือกให้บุคลากรนัน้ ถ้าปรากฏว่าพนักงานมี
สมรรถนะท่ีไม่ตรงกบักรอบ ควรมีแนวทางช่วยให้พนกังานได้พฒันาศกัยภาพตามที่พนกังานถนดั 

3. กรอบสมรรถนะท่ีสร้างขึน้ ควรเช่ือมโยงกับระบบการสร้างแรงจูงใจ เช่น 
การให้รางวัลหรือการยอมรับ ทัง้นีเ้พื่อเป็นแรงผลกัดนัให้พนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปใน
ทิศทางท่ีองค์การต้องการ 

4. กรอบสมรรถนะควรยินยอมให้ผู้ใช้ทกุกลุม่ได้เข้าร่วมแสดงความคดิเห็น 
การน าวิธีการประเมินสมรรถนะมาใช้จริงในองค์การถือเป็นจุดแตกหักท่ีส าคัญ 

เน่ืองจากผลการประเมินและความส าเร็จหรือความล้มเหลวท่ีจะตามมาจะสะท้อนระดบัความ
เข้มแข็งและความพร้อมของระบบสมรรถนะได้โดยชัดเจนท่ีสุด หลายองค์การพบว่าระบบ
สมรรถนะท่ีน ามาใช้มีความถกูต้อง มีความสะดวกรวดเร็วว่าใครต้องมีสมรรถนะช่ืออะไร ต้องผ่าน
การฝึกอบรมอย่างไร แตเ่ม่ือถึงเวลาน าระบบมาใช้จริงโดยต้องบรูณาการเข้ากบัการสรรหา แตง่ตัง้
และให้คุณให้โทษองค์การกลับว่างเปล่า โดยหลงติดกับดักการประเมินสมรรถนะท่ีวางอยู่บน
ความรู้สึกคนแต่ละคนอนัหาจุดอ้างอิงไม่ได้ และแล้วระบบสมรรถนะท่ีท าอยู่กลบัถูกกระแสการ
วิพากษ์วิจารณ์และเสื่อมศรัทธาลง เพื่อแสดงรายละเอียดของการประเมินสมรรถนะท่ีได้ผลและ
เกิดประโยชน์สามารถจ าแนกได้ ดงันี ้(ศิริรัตน์ พิริยธนาลยั และ จฑุา เทพหสัดิน ณ อยธุยา, 2553, 
น. 119) 

1. การประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อวัดความตรงเชิง
ท านาย (predictive validity) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อต้องการทราบว่า บุคคลผู้ถกูประเมินท าอะไร
และท าอยา่งไร ในสถานการณ์จริง ซึง่มีหลกัด าเนินงาน ดงันี ้

1.1. การเก็บตวัอย่างพฤติกรรม วิธีการได้มาของตวัอย่างพฤติกรรมท่ีแสดง
สมรรถนะเพื่อการสรรหามกัใช้การสมัภาษณ์เชิงพฤติกรรม หรืออาจใช้การสอบข้อเขียนและการ
เก็บตวัอยา่งโดยการส ารวจท่ีไม่มีการถามน า 
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1.2. การอ่านพฤติกรรม ซึง่ต้องใช้ผู้ ท่ีผ่านการฝึกอบรมจนมีทกัษะในการอ่าน
พฤตกิรรม ผลลพัธ์ท่ีได้จงึจะเป็นรายการสมรรถนะตา่งๆ ที่บคุคลนัน้มีอยูซ่ึง่สามารถน าไปเทียบกบั
ต้นแบบสมรรถนะท่ีได้จดัท าไว้แล้วเพื่อหาผู้ มีสมรรถนะตรงกบัท่ีหน่วยงานประสงค์มากท่ีสดุ 

2. การประเมินสมรรถนะเพื่อพฒันาบุคลากร การประเมินต้องประเมินลกัษณะ
ดงัตอ่ไปนี ้

2.1. ฐานข้อมลูบคุคล 
2.2. การวดัผลสมัฤทธ์ิของการฝึกอบรมพฒันา 

3. การประเมินสมรรถนะเพื่อประกอบการพิจารณาผลงาน 
4. การประเมินสมรรถนะเพื่อการแตง่ตัง้เข้าสูต่ าแหน่งในระดบัผู้บริหาร 

วิธีการประเมินสมรรถนะเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรว่า 
มีความสามารถอยู่ในระดับใดเพื่อให้มีความมั่นใจว่าบุคคลมีความพร้อมและสามารถท่ีจะ
ปฏิบตัิงานให้ประสบผลส าเร็จได้ โดยประเมินพฤติกรรมการปฏิบตัิงาน ซึง่อาจใช้การประเมินแบบ
หลายทิศทางจากผู้ บังคับบัญชาโดยตรงหรือผู้ บังคับบัญชาระดับเหนือขึน้ไปหรืออาจใช้การ
ประเมินแบบ 360 องศา ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานนัน้น ามาสู่การพัฒนาสมรรถนะของ
บคุลากรในองค์การ (มยรีุ กมลบตุร, 2556, น. 42-43) โดย ชิสากญัญ์ ปภาพนัธ์เกียรติ (2556, น. 
29) และ ตรัยคุณ รอตเกษม (2556, น. 27-28) กล่าวถึงการประเมินสมรรถนะของพนักงานมี
ความส าคญัในการพฒันาระบบสมรรถนะในองค์การ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการฝึกอบรมและพัฒนา การสรรหา
คดัเลือกพนกังาน การเลื่อนขัน้ การโยกย้ายต าแหน่ง และการจ่ายคา่ตอบแทน เป็นต้น 

1.7 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
Rylatt และ Lohan (1995, p. 67) กล่าวว่า ความรู้ ความสามารถท่ีเกิดขึน้จาก 

ตัวบุคคลจะท าให้องค์การสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับงานได้หลากหลายด้าน ได้แก่ (1) 
การฝึกอบรม (Training) (2) กลยุท ธ์และการวางแผนธุรกิจ  (Strategy and business) (3) 
การบริหารผลการปฏิบตัิงาน (Performance management) (4) การออกแบบลกัษณะงาน (Job 
design) (5) การวางแผนต าแหน่งงาน (Succession planning) (6) ระบบข้อมลูทรัพยากรบุคคล 
(Human resource information system: HRIS) (7) การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career development) (8) การสรรหาบุคลากร (Recruitment) และ (9) การเจรจาต่อรอง 
(Enterprise bargaining) ดงัภาพประกอบ 5 
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ภาพประกอบ 5 การประยกุต์ใช้สมรรถนะภายในองค์การ 

ท่ีมา: Rylatt และ Lohan (1995, p. 67) 

จากภาพประกอบ 5 สามารถน ามาประยกุต์ใช้กบังานได้หลายด้าน สามารถอธิบาย
ได้ดงันี ้

1. การฝึกอบรม (Training) สามารถใช้ในการออกแบบการฝึกอบรมตามแผน
และการฝึกอบรมในขณะปฏิบตัิงาน (On-the-job training) 

2. กลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจ (Strategy and business) ในการวางแผน 
กลยุทธ์ โดยองค์การสามารถท า  SWOT จากการตรวจสอบทัง้ จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน 
(Weakness) โอกาส (Opportunity) และอปุสรรค (Threat) ขององค์การได้ 

3. การบริหารผลการปฏิบตัิงาน (Performance management) จะต้องมีความ
เข้าใจอยา่งชดัเจนในเร่ืองของสมรรถนะหลกัท่ีต้องใช้ในงานเฉพาะอยา่ง 

4. การออกแบบลกัษณะงาน (Job design) ช่วยในการตดัสินใจว่าจะให้ใครท า
อะไรและจะต้องใช้พนกังานจ านวนเท่าไรในการท างาน รวมทัง้ต้องการทกัษะใดเป็นพิเศษ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในงาน 

5. การวางแผนต าแหน่งงาน (Succession planning) องค์การควรมีการวางแผน
อย่างเหมาะสม โดยอาจพิจารณาการเลื่อนขัน้ หรือการโยกย้ายต าแหน่งตามคุณลกัษณะท่ีได้

การประยกุต์ใช้สมรรถนะ 
(Application of competency) 

การบริหาร 
ผลการปฏิบตัิงาน 
(Performance 
management) 

กลยทุธ์และ 
การวางแผนธุรกิจ 

(Strategy and 
business) การฝึกอบรม 

(Training) 

การเจรจาต่อรอง 
(Enterprise 
bargaining) 

การสรรหาบคุลากร 
(Recruitment) 

การพฒันา 
ความก้าวหน้าในอาชีพ 
(Career development) 

ระบบข้อมลู 
ทรัพยากรบคุคล 

(HRIS) 

การวางแผน 
ต าแหน่งงาน 

(Succession planning) 

การออกแบบ 
ลกัษณะงาน 

(Job design) 
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ปฏิบตัิงานเป็นผลส าเร็จ และสามารถวดัได้ด้วยการทดสอบตามระดบัสมรรถนะท่ีองค์การก าหนด
เป็นมาตรฐาน 

6. ระบบข้อมลูทรัพยากรบคุคล (Human resource information system: HRIS) 
จะเป็นฐานข้อมูลเก่ียวกับงานทรัพยากรบุคคลในองค์การ ซึ่งจะบอกได้ว่าองค์การต้องการ
พนักงานในลักษณะใด อาจจะเป็นประโยชน์ในการรับสมัครพนักงานใหม่ นอกจากนีย้ังช่วย
ก าหนดความจ าเป็นในการฝึกอบรมด้วย 

7. การพฒันาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career development) เป็นการช่วย
ก าหนดระดบังานในปัจจบุนั และช่วยในการวางแผนอาชีพระยะยาว 

8. การสรรหาบุคลากร (Recruitment) การระบุสมรรถนะท่ีจ าเป็นในการท างาน
ระดบัตา่งๆ จะช่วยให้เกิดระบบในการสรรหาและคดัเลือกผู้ ท่ีต้องการจะเข้ามาร่วมงานกบัองค์การ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ สมัครพัฒนาทักษะท่ีตนเองยังขาดอยู่ และช่วยให้ผู้ สมัภาษณ์
สามารถคดัเลือกคนเข้าท างาน 

9. การเจรจาต่อรอง (Enterprise bargaining) เม่ือมีการเจรจาต่อรองเร่ือง
เงินเดือน หรือการเปลี่ยนแปลงการท างาน การก าหนดสมรรถนะจะช่วยให้เกิดความชัดเจนว่า
ต้องการอะไรในการปฏิบตัิงานเพื่อให้งานบรรลผุลส าเร็จ 

การน าแนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะมาประยุกต์ใช้ภายในองค์การเป็นเร่ืองท่ีควรท า
อยา่งระมดัระวงั โดย นิสดารก์ เวชยานนท์ (2549, น. 31) ได้อธิบายไว้ดงันี ้

1. องค์การควรเพิ่มความต้องการในด้านผลงานอย่างค่อยเป็นค่อยไป และ
พยายามก าหนดมาตรฐานการท างานท่ีเหมาะสม 

2. องค์การควรสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับพนักงานเม่ือต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลง ทัง้ท่ีเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกองค์การ เช่น หาตวัอย่างจากองค์การ
อ่ืนท่ีได้ปฏิบตัิอยูม่าเป็นแนวทาง 

3. องค์การควรปรับปรุงโครงสร้างและบทบาทก่อนท่ีจะท าการ ระบถุึงพฤติกรรม 
ทกัษะท่ีจ าเป็นของพนกังาน 

4. องค์การควรเพิ่มอ านาจให้กบัผู้จดัการในการใช้ภาวะผู้น าเพื่อให้เขาเหล่านัน้ 
เกิดความคดิริเร่ิมหรือนวตักรรมใหม่ๆ  

5. องค์การควรสร้างเครือข่ายทัง้ภายในและภายนอกองค์การ ทัง้นักวิชาการ  
นกัปฏิบตัิท่ีปรึกษาเพื่อช่วยกนัระบคุวามสามารถท่ีองค์การต้องการ 
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6. องค์การควรเร่ิมต้นสร้างความเปลี่ยนแปลงบนพืน้ฐานของโครงการน าร่อง 
เพื่อสร้างการรับรู้และประสบการณ์ก่อนท่ีจะด าเนินการจริง 

7. องค์การควรเร่ิมการเปลี่ยนแปลงจากฐานบนขององค์การเพื่อเป็นตวัอย่างท่ีดี 
ก าหนดระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงท่ีเหมาะสม สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีสร้างสรรค์ 

การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้ฐานสมรรถนะมีการด าเนินการโดยการประเมิน
สมรรถนะขององค์การ ทีมและบุคคล เพื่อก าหนดสมรรถนะท่ีจ าเป็นและวางแผนการพัฒนา
สมรรถนะ ได้แก่  การวางแผนหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การจัดการฝึกอบรม และ  
การประเมินผล โดยวัดผลเปรียบเทียบก่อนและหลังการฝึกอบรมและวัดผลการอบรมไปแล้ว
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (มยุรี กมลบุตร, 2556, น. 41) โดย สกุัญญา รัศมีธรรมโชติ (2549, น. 54-
57) ได้น าเสนอรูปแบบการเรียนรู้และฝึกอบรมท่ีมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของผู้ เรียน 
(Competency Based Learning and Training: CBL & T) ขององค์การไว้ 8 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การเลือกทีมงาน (Planning partners) 
1.1 วิทยากรกระบวนการ (Training facilitator) ประชุมร่วมกับผู้ บริหาร

ระดับสูงเพื่อตกลงเก่ียวกับผลท่ีคาดหวังของรูปแบบการเรียนรู้และฝึกอบรมท่ีมุ่งเน้นพัฒนา
ความสามารถของผู้ เรียน (Competency Based Learning and Training: CBL & T) โดยผู้บริหาร
ระดบัสงูมีหน้าท่ีก าหนดแนวทางและตดิตามผลการด าเนินโครงการ (Steering team) 

1.2 บทบาทและความคาดหวงัของทีมก ากับโครงการถูกเผยแพร่ให้ทราบ 
ทัว่ทัง้องค์ก 

1.3 ทีมก ากับโครงการแต่งตัง้บุคคลให้เป็นหัวหน้าทีมพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้และฝึกอบรมท่ีมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของผู้ เรียน (Competency Based Learning 
and Training: CBL & T) ซึง่ตอ่ไปจะเรียกทีมงานนีว้า่ ทีมด าเนินโครงการ (Project team) 

1.4 หัวหน้าทีมด าเนินการ โครงการเลือกสมาชิกของทีมอีก 8-10 คน จาก
หน่วยงานในองค์การท่ีใช้เป็นหน่วยงานน าร่องของโครงการ (Functional units) 

1.5 หวัหน้าและสมาชิกของทีมด าเนินโครงการก าหนดตวับคุคลในหน่วยงาน
ตา่งๆ ขององค์การท่ีจะร่วมท างานกบัทีม 

2. การวิเคราะห์และประเมินความจ าเป็นและการวางแผน (Front-end need 
analysis, assessment and planning) 

2.1 ทีมด าเนินโครงการกับหัวหน้าหน่วยงานน าร่องร่วมกันเขียนแผนผังท่ี
แสดงการไหลของกระบวนการท างานต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นวิธีการท างานอย่างชดัเจน และท าให้
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เข้าใจการเช่ือมโยงของเนือ้หากลยทุธ์กบัวตัถปุระสงค์ทางธุรกิจ ในขัน้ตอนนีเ้ปา้หมายของกลยทุธ์
ทางธุรกิจท่ีก าหนดขึน้ถกูแปลงเป็นเป้าหมายของทีม จากนัน้วตัถปุระสงค์ของทีมได้ถกูแปลงเป็น
วตัถปุระสงค์รายบคุคล 

2.2 ทีมด าเนินโครงการประชมุร่วมกบัทีมก ากบัโครงการเพื่อหาข้อสรุป 
2.3 ทีมด าเนินโครงการและทีมก ากับโครงการร่วมกันประเมินความจ าเป็น

ของการปรับปรุงผลงาน เพื่อก าหนดงานท่ีจ าเป็นต้องปรับปรุง 
3. การพฒันาโมเดลสมรรถนะ (Competency model development) 

3.1 การหาสมรรถนะของงานท่ีต้องการปรับปรุงด้วยเทคนิคท่ี เรียกว่า 
การวิ เคราะห์งานแบบ DACUM ยึดสมมุติฐาน ห รือเหตุผล 3 ประการ  (Development a 
curriculum: DACUM) 

3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ โดยการก ากับตนเองของสมาชิก 
(Self-regulating team) 

3.3 ทีมก ากับโครงการตรวจสอบข้อสรุป พร้อมทัง้ก าหนดขอบเขตโครงการ 
และประมาณการกรอบเวลา และงบประมาณของกระบวนการออกแบบหลกัสตูร 

4. การวางแผนหลกัสตูร (Curriculum planning) 
4.1 การวิเคราะห์สมรรถนะท่ีได้จากขัน้ตอนท่ี 3 
4.2 การแปลงสมรรถนะไปเป็นวตัถุประสงค์ของผลงานท่ีสามารถวดัค่าได้

โดยวตัถปุระสงค์ดงักลา่วประกอบด้วยหวัข้อท่ีชดัเจน ดงันี ้
4.2.1 ผลงานท่ีต้องการ (กิจกรรมท่ีต้องกระท า) 
4.2.2 เง่ือนไขตา่งๆ ที่เกิดขึน้ในระหวา่งการท ากิจกรรม 
4.2.3 เกณฑ์ท่ีต้องการบรรล ุ

4.3 การจัดล าดบัของวตัถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะ
และความรู้จากขัน้พืน้ฐานไปสูข่ัน้ท่ีสงูขึน้ตามต้องการ 

5. การออกแบบและการพัฒนากิจกรรมการฝึกอบรม (Learning intervention 
design and development) 

5.1 พัฒนารายละเอียดของเนือ้หาการฝึกอบรม ซึ่งเป็นการก าหนดและ 
จดัหมวดหมูเ่นือ้หาของเอกสารฝึกอบรม 

5.2 พัฒนาแบบทดสอบท่ีเปรียบเทียบผลกับเกณฑ์ (Criterion-reference 
test) เพื่อใช้วดัผลลพัธ์สดุท้ายของวตัถปุระสงค์ของเนือ้หา ก่อนการพฒันาเอกสาร การฝึกอบรม 
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ทีมก ากบัโครงการได้เข้ามามีบทบาทในการก าหนดวิธีการวดัผลด้วย การวดัผลท าโดยการสงัเกต
พฤตกิรรม ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้

5.2.1 สิง่ท่ีผู้ รับการอบรมจะกระท า (ทกัษะท่ีใช้ในการท างาน) 
5.2.2 เง่ือนไขเฉพาะท่ีท าให้ต้องใช้ทกัษะดงักลา่ว 
5.2.3 เกณฑ์ของผลงานท่ีเกิดจากทักษะอันเป็นผลจากการพัฒนา

สมรรถนะ 
6. การอนุมัติโครงการ (Steering team review) รายละเอียดท่ีสมบูรณ์ของ

โครงการถกูน าเสนอให้ทีมก ากบัโครงการพิจารณาและอนมุตัิ ขัน้ตอนนีท้ าให้ทีมด าเนินโครงการได้
รับทราบข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของทีมก ากบัโครงการก่อนการพฒันาเอกสารการฝึกอบรม รวมทัง้ได้
รับทราบกรอบเวลาของโครงการ 

7. การพัฒนาเนือ้หาของการฝึกอบรม (Development) โครงการฝึกอบรมขง
องค์การเป็นโครงการขนาดใหญ่ท่ีต้องใช้เวลาและทรัพยากรจ านวนมากในการผลิตเอกสาร  
แต่เน่ืองจากองค์การขาดทักษะ และความสามารถในการผลิตเอกสารท่ีต้องการจึงได้ว่าจ้าง
หน่วยงานภายนอกรับช่วงไปท างานดงักล่าวแทน โดยมีการท าความกระจ่างเก่ียวกบับทบาทและ
ความรับผิดชอบของทุกฝ่าย รวมทัง้ตกลงเก่ียวกับมาตรฐานคุณภาพของงาน และตาราง  
การท างาน 

8. การวดัผลโครงการ (Evaluation) เป็นการตรวจสอบว่าการฝึกอบรมสามารถ
ท าให้เกิดผลของพนกังานตามท่ีต้องการหรือไม่ องค์การใช้การวดัผล 2 แบบ ได้แก่ 

8.1 การวดัผลการฝึกอบรมในช่วงก่อนและระหว่างการฝึกอบรม (Formative 
evaluation) เป็นวิธีการท่ีมุ่งไปท่ีการวิเคราะห์ การออกแบบและพัฒนาเอกสารการฝึกอบรม  
เพื่อปรับปรุงเอกสารการฝึกอบรมก่อนน าไปใช้งานจริง 

8.2 การวัดผลภายหลังการฝึกอบรม (Summative evaluation) เพื่อวัดผล
การปฏิบัติงานของพนักงาน หลังจากท่ีได้รับการฝึกอบรมไปแล้วในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดย
องค์การใช้แบบทดสอบผลงานท่ีเปรียบเทียบผลงานก่อน และหลงัเข้ารับการฝึกอบรม ผลการ
ทดสอบดงักลา่วใช้เป็นข้อมลูในการตดัสินใจว่าการอบรมนัน้ๆ ให้ผลตามท่ีองค์การต้องการหรือไม ่
กล่าวคือ พนักงานได้รับการเรียนรู้และมีผลการปฏิบัติงานตามท่ีองค์การคาดหวังหรือไม่ เป็น
ขัน้ตอนในการทบทวน และปรับเปลี่ยนเอกสารการฝึกอบรมรวมทัง้วิธีและเนือ้หาในการฝึกอบรม
ให้เหมาะสม และตอบสนองความต้องการขององค์การ 



  52 

สมรรถนะสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จได้  
เร่ิมตัง้แต่การใช้ในการก าหนดคณุสมบตัิ การสรรหา และการคดัเลือกบุคลากรเข้าด ารงต าแหน่ง
ต่างๆ การใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ค่าตอบแทน เป็น
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาสายอาชีพ เป็นต้น (เปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา, 
2556, น. 26) โดยสมรรถนะนัน้เป็นการก าหนดมาตรฐานการปฏิบตัิงานท่ีเน้นด้าน ความรู้ ทกัษะ 
ความสามารถ ทศันคติท่ีดีต่อการท างาน เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างสมรรถนะท่ีพนกังานมี
อยู่กบัสมรรถนะท่ีองค์การต้องการ ซึง่เป็นการกระตุ้นให้พนกังานมีโอกาสในการพฒันาตนเองให้มี
ความพร้อมในการรับผิดชอบในงานท่ีสงูขึน้ ในขณะเดียวกนัองค์การก็จะได้รับประโยชน์จากการ
ท างานท่ีพนกังานท างานอย่างเต็มศกัยภาพ (ชิสากญัญ์ ปภาพนัธ์เกียรติ, 2556, น. 31; ตรัยคณุ 
รอตเกษม, 2556, น. 30) 

2. แนวคดิเก่ียวกับผู้จัดการ 
ผู้บริหาร ผู้ น า หรือผู้บังคับบัญชา เป็นต าแหน่งท่ีมีความส าคัญต่อการบริหารงานใน

องค์การ ไม่ว่าจะในระดบัใด ซึ่งแนวคิดดงักล่างสามารถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของคณุสมบตัิ 
ความสามารถ ลกัษณะบุคลิกภาพ และอ่ืนๆ (เปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา, 2556, น. 26) โดย 
Boyatzis (1982, p. 18) ได้เสนอแนวคิดเร่ืองสมรรถนะว่าเป็นการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงาน 
สงูกว่าหรือเหนือกว่าเกณฑ์เปา้หมายท่ีก าหนดไว้ โดยท่ีสมรรถนะนีเ้ป็นคณุลกัษณะท่ีส่วนช่วยให้
บคุลากรสามารถผลิตผลงานท่ีมีประสิทธิภาพหรือผลงานท่ีดีเยี่ยม ได้แก่ ความรู้ทัว่ไปของบุคคล 
แรงจูงใจ ลกัษณะ ภาพลกัษณ์ บทบาททางสงัคม หรือทกัษะท่ีจ าเป็นในการท างาน แต่ไม่จ าเป็น
ว่าจะต้องเช่ือมโยงกับผลการท างานดี เสมอไป  ผลงานท่ี มีประสิท ธิภาพสูง (Effective 
performance) จะวัดจากผลลัพธ์ของงานเป็นหลัก ด้วยเหตุผลท่ีว่า การคัดเลือกบุคคลให้
เหมาะสมกบังานจะท าให้บคุคลท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.1 ความหมายของผู้จัดการ 
นักวิชาการทัง้ในและต่างประเทศได้ให้ความหมายของผู้ จัดการไว้หลากหลาย 

ดงัตอ่ไปนี ้
Sullivan และ Decker (2005, p. 44) ให้ความหมายของผู้จดัการ หมายถึง ผู้ ท่ีมี

ทกัษะ มีอิทธิพลท าให้คนอ่ืนท างานในระดบัต่างๆ ท่ีต้องการให้บรรลเุป้าหมายและวตัถปุระสงค์ 
ให้ความส าคญัในการประสานงานระหว่างสมาชิกขององค์การ สนบัสนนุการท างานเพื่อให้งานมี
ประสิทธิภาพสงูสดุ 
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Hellriegel, Jackson, และ Slocum (2005, p. 324) กล่ าวว่า  ผู้ จัดการเป็น 
ผู้ ท่ีชีแ้นวทางถึงการมีความคิดริเร่ิม การมีวิสัยทัศน์ คุณค่า และมีอิทธิพลต่อผู้ อ่ืน เพื่อท าการ
ตดัสินใจในสิง่ท่ีท้าทาย 

Robbins และ Coulter (2009, pp. 386-387) กล่าวถึงผู้ จัดการเป็นบุคคลท่ีมี
ความสามารถโน้มน้าวหรือกระตุ้นผู้ อ่ืนให้ท างาน และมีอ านาจในการสัง่การ 

ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี (2550, น. 18-19) ได้ให้ความหมายของผู้ จัดการ หมายถึง 
บคุคลท่ีบรรลเุปา้หมาย โดยการสนบัสนนุของบคุคลอ่ืนในองค์การเพราะการท างานให้ส าเร็จลลุว่ง
ไปได้ด้วยดีไมส่ามารถท่ีจะท าได้เพียงล าพงั แตต้่องมีทีมงานคอยให้การสนบัสนนุ 

วิจารณ์ พานิช (2550, น. 41) กล่าวว่า ผู้จดัการเป็นคนท่ีกล้าและรับผิดชอบใน
การคิด ทดลอง และริเร่ิมวิธีท างานใหม่ๆ หรือสิ่งใหม่ๆ ท่ีอยู่ในหน้าท่ีความรับผิดชอบของตน 
เพื่อให้ท างานได้ผลดีกวา่เดมิ 

สพุานี สฤษฎ์วานิช (2552, น. 235) ให้ความหมายของผู้จดัการ หมายถึง ผู้ ท่ีมี
ความสามารถท่ีจะมีอิทธิพลเหนือกลุม่ หรือผู้ ท่ีมีคณุลกัษณะของความเป็นผู้น า คือ มีลกัษณะเดน่ 
มีวิสัยทัศน์ มีค่านิยมท่ีเหมาะสม และมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน ตลอดจนมีความสามารถในการ
ตดัสินใจท่ียากและซบัซ้อนได้อยา่งเหมาะสม 

เปรมกมลย์ ทินกร ณ อยธุยา (2556, น. 100) ให้ความหมายไว้ว่า ผู้จดัการเป็น 
ผู้ ท่ีมีความสามารถ มีทกัษะ มีอิทธิพลเหนือกลุม่ หรือผู้ ท่ีมีคณุลกัษณะเดน่ มีวิสยัทศัน์ มีคา่นิยมท่ี
เหมาะสม มีความสามารถโน้มน้าวหรือกระตุ้นผู้ อ่ืนให้ท างาน และมีอ านาจในการสัง่การ ตลอดจน
สามารถตดัสินใจเร่ืองท่ียากและซบัซ้อนได้อยา่งเหมาะสม 

สรุพฒัน์ มงัคะลี (2557, น. 36) กล่าวว่า ผู้จดัการ คือ บุคคลท่ีมีความสามารถ
ท างานร่วมกบับคุคลอ่ืน โดยสามารถก าหนดนโยบายและทิศทางขององค์การ และน านโยบายไปสู่
การปฏิบตัิให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยต้องบริหารคน บริหารงาน ประสานงาน และแก้ไขปัญหา
อปุสรรคตา่งๆ ในองค์การ เพื่อน าพาองค์การสูค่วามส าเร็จบรรลตุามเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ 

สรุปได้ว่า ผู้ จัดการ หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู้ ทักษะ และความคิดริเร่ิมอยู่
ตลอดเวลา มีคณุลกัษณะเด่นของความเป็นผู้น าแตกต่างจากกลุ่มและมีอิทธิพลเหนือกลุ่ม โดยมี
ค่านิยมและวิสยัทศัน์ในการก าหนดนโยบายและทิศทางขององค์การ รวมทัง้น านโยบายไปสู่การ
ปฏิบตัิให้เกิดผลเป็นรูปธรรม กล้าและรับผิดชอบในการคิดทดลองสิ่งใหม่ๆ ตามบทบาทหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้ผลการปฏิบตัิงานดีกว่าเดิม มีความสามารถในการบริหารคนและ
บริหารงาน สามารถสั่งการ โน้มน้าวหรือกระตุ้ นผู้ อ่ืนให้ปฏิบัติงานตามเป้าหมาย และ  
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คอยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคคลอ่ืนโดยการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ภายในองค์การ  
ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนสามารถตดัสินใจเร่ืองท่ียากและ
ซบัซ้อนได้อยา่งเหมาะสม เพื่อน าพาองค์การสูค่วามส าเร็จบรรลตุามเปา้หมายท่ีก าหนด 

2.2 บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการ 
Senge (1999, p. 7) ได้กลา่วถึงบทบาทของผู้จดัการยคุใหมไ่ว้วา่จะต้องมีสถานภาพ 

3 ประการ คือ 
1. ผู้ จัดการเปรียบเสมือนผู้ ออกแบบ วางแผนให้แก่องค์การ (Leader as 

designer) สามารถแสดงความคิดเห็นท่ีสร้างสรรค์ในการก าหนดนโยบาย กลยทุธ์ และโครงสร้าง
ขององค์การ รวมทัง้มีหน้าท่ีในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิผลให้แก่สมาชิกในองค์การ 

2. ผู้จดัการเปรียบเสมือนครู ถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกในองค์การ (Leader 
as teacher) สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกในองค์การ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในสว่น
ท่ีเก่ียวข้องกบัองค์การทัง้ในส่วนของแนวทางปฏิบตัิ ค่านิยมพืน้ฐาน และวฒันธรรมขององค์การ
อยา่งเป็นระบบ 

3. ผู้จดัการเปรียบเสมือนผู้บริการ ให้ความช่วยเหลือดแูล (Leader as steward) 
ดงันัน้ ผู้บริหารจะต้องเอาใจใส่สมาชิกในองค์การ ด าเนินงานเพื่อประโยชน์ของลูกค้า และเพื่อ
ประโยชน์ของสมาชิกในองค์การและสว่นรวม 

Robbins และ Coulter (2009, p. 386) กล่าวว่า ผู้ จัดการ (Leader) เป็นปัจจัย
ส าคญัประการหนึง่ตอ่ความส าเร็จขององค์การ ทัง้นี ้เพราะผู้น ามีภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบ
โดยตรงท่ีจะต้องวางแผนสัง่การ และควบคมุให้บคุลากรปฏิบตัิงานตามต าแหน่งท่ีได้รับมอบหมาย 
ให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ท่ีได้วางไว้ และ เปรมกมลย์ ทินกร ณ 
อยุธยา (2556, น. 101) กล่าวถึงบทบาทของผู้ จัดการ ประกอบด้วย การเป็นผู้ ออกแบบและ
วางแผนให้แก่องค์การ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกในองค์การ ผู้บริการและให้ความช่วยเหลือ
ดแูล และเป็นผู้แสดงถึงอ านาจในการปกครองและบริหารองค์การ 

สรุปได้ว่า ผู้ จัดการมีบทบาทในการวางแผนองค์การ โดยจะต้องมีความคิดเห็นท่ี
สร้างสรรค์ในการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และโครงสร้างขององค์การ เปรียบเสมือนครูในการ
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้แก่สมาชิกภายในองค์การทัง้ในส่วนของแนวทางปฏิบตัิ ค่านิยม
พืน้ฐาน และวฒันธรรมขององค์การอย่างเป็นระบบ รวมทัง้มีหน้าท่ีในการให้ความช่วยเหลือดแูล
ให้บคุลากรปฏิบตัิงานตามต าแหน่งให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมายขององค์การท่ีตัง้ไว้ 
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2.3 ระดบัของผู้จัดการในองค์การ 
ระดบัผู้จดัการภายในองค์การทัว่ไป สามารถแยกตามบทบาทและลกัษณะของหน้าท่ี

ไว้ 3 ระดบั ดงัต่อไปนี ้(Bateman และ Snell, 2009, pp. 22-23; ชยัเสฏฐ์ พรหมศรี, 2550, น. 23-
25; เนตร์พัณณา ยาวิราช , 2552, น. 11-12; เปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา , 2556, น. 104; 
สรุพฒัน์ มงัคะลี, 2557, น. 37) 

1. ผู้จดัการระดบัสงู (Top management) เป็นผู้บริหารสงูสดุขององค์การ ได้แก่ 
ประธานกรรมการ กรรมการผู้จดัการ คณะกรรมการบริหาร (Chief executive officer: CEO) โดย
แสดงบทบาทส าคัญในการรับผิดชอบต่อความเป็นไปขององค์การอย่างมีส่วนรวม ซึ่งมีหน้าท่ี
ส าคัญ 2 ประการ คือ (1) ท าหน้าท่ีในการอ านวยการและควบคุมให้การท างานขององค์การ 
ด าเนินไปอย่างตอ่เน่ืองและเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั โดยการก าหนดโครงสร้างองค์การ การจดัสรร
ทรัพยากรภายในองค์การ การแก้ไขความขดัแย้งภายในองค์การ การประเมินผลการท างานของ
สมาชิกในองค์การ และการสร้างระบบการจูงใจในการท างานของสมาชิกในองค์การ และ (2) 
ท าหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายขององค์การ เพื่อให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม 

2. ผู้ จัดการระดับกลาง (Middle management) เป็นผู้ บริหารท่ีอยู่ระหว่าง
ผู้บริหารระดบัสงูและผู้บริหารระดบัต้น ได้แก่ ผู้จดัการฝ่าย ผู้จดัการแผนกต่างๆ เพื่อช่วยในการ
ควบคุมการท างานภายในองค์การ ซึ่งมีหน้าท่ี 3 ประการ คือ (1) เป็นตวักลางระหว่างผู้บริหาร
ระดับสูงกับฝ่ายปฏิบัติงานหลักขององค์การ เพื่อช่วยในการส่งข้อมูลและรายงานผลการ
ปฏิบตัิงาน (2) ท าหน้าท่ีในการประสานสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยงานอ่ืนๆ และบคุคลภายในองค์การ
กบัหน่วยงานภายนอก และ (3) ท าหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายของหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้อง
กบันโยบายหลกัขององค์การ 

3. ผู้จดัการระดบัต้น (First-line management) หรือ Supervisory เป็นผู้บริหาร
ท่ีมีความใกล้ชิดกบัผู้ปฏิบตัิงานมากท่ีสดุ ได้แก่ หวัหน้างานแผนกตา่งๆ ซึง่มีหน้าท่ีมอบหมายงาน
และควบคมุการปฏิบตัิงานอย่างใกล้ชิดทัง้ในส่วนของผู้ปฏิบตัิงานและในส่วนของผลผลิต โดยมี
ทกัษะท่ีส าคญั ได้แก่ ทกัษะทางการบริหาร (Administrative skill) ทกัษะทางสงัคมและการท างาน
เป็นทีม (Social and teamwork skill) และทกัษะทางด้านการพฒันาตนเอง (Self-development 
skill) 

Bateman และ Snell (2009, p. 23) และ ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี (2550, น. 25-26) ได้
กล่าวถึงความส าคัญของผู้ จัดการระดับต้น (First-line management/Supervisory) ท่ี มีต่อ
องค์การ สามารถสรุปได้ดงันี ้ 
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1. เป็นผู้ น านโยบายท่ีผู้ บริหารระดับสูงและผู้ บริหารระดับกลางก าหนดมา
ด าเนินการให้เป็นรูปธรรม 

2. เป็นผู้ท าการตดัสินใจระยะสัน้ในการด าเนินงาน 
3. เป็นผู้ ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับทีม สร้างแรงจูงใจ และสามารถ

รับผิดชอบแทนผู้ ท่ีอยูใ่นฝ่าย/แผนกของจนเองได้ 
4. ควบคมุดแูลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
5. ตรวจสอบและติดตามปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการปฏิบัติงาน และรายงานให้

ผู้บงัคบับญัชาทราบ 
6. รับทราบข้อมูลท่ีจ าเป็นจากพนักงาน เพื่อน าไปประสานงานกับผู้บริหารใน

ล าดบัท่ีสงูขึน้ 
7. ให้ข้อมลูทางด้านเทคนิคท่ีจ าเป็นแก่ผู้บริหารระดบักลางเพื่อท าการปรับปรุง

แก้ไข 
8. สัง่การ และควบคมุดแูลให้เป็นไปตามแผนปฏิบตัิงาน โดยมุง่เน้นธรรมาภิบาล

เพื่อให้เกิดการบริหารจดัการท่ีดี 
ผู้จดัการระดบัต้นเป็นจุดเช่ือมต่อระหว่างผู้บริหารในระดบัท่ีเหนือกว่ากับพนกังาน

ระดบัปฏิบตัิท่ีอยู่ภายใต้ก ากบัดแูล ซึง่การท่ีพนกังานจะปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งมัน่ 
และเต็มใจท างานให้บรรลเุปา้หมายหรือเกินกว่าเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ ผู้ ท่ีขบัเคลื่อนหรือเป็นกลไก
หลัก คือ ผู้ บริหารระดับต้น ซึ่งเป็นจุดเช่ือมต่อระหว่างบุคคลในระดับต่างๆ ภายในองค์การ 
(สุรพัฒน์ มังคะลี , 2557, น. 38) โดยผู้ จัดการในแต่ละระบบภายในองค์การมีหน้าท่ีความ
รับผิดชอบแตกต่างกัน เช่น ผู้จดัการระดบัสงูมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการก าหนดทิศทางและ
นโยบายอนาคตของหน่วยงาน รวมทัง้ความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การ ส่วนผู้จดัการ
ระดับกลางมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการน านโยบายของผู้ บริหารไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นผู้
เช่ือมโยงระหว่างผู้ จัดการระดับสูงและผู้ จัดการระดับต้น และผู้ จัดการระดับต้นมีหน้าท่ีความ
รับผิดชอบในการลงมือปฏิบัติรายละเอียดของงาน และรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานของ
พนกังานท่ีมีความเก่ียวข้องกบัผลผลิตหรือบริการโดยตรง 

เนตร์พัณณา ยาวิราช (2552, น. 12-13) กล่าวถึงความแตกต่างของการใช้ทักษะ
ทางการบริหารของผู้จดัการในแตล่ะระดบั มีดงันี ้

1. ผู้ จัดการระดับสูง ใช้ทักษะทางด้านความคิด (Conceptual skill) เพื่อการ
ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น ความคิดริเร่ิม ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์และเชิงบวก 
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2. ผู้จดัการระดบักลาง ใช้ทกัษะทางด้านมนุษยสมัพนัธ์ (Human relation skill) 
เช่น การสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร ประสานเช่ือมโยงหน้าท่ีในการท างานให้เกิด
ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั 

3. ผู้จดัการระดบัต้น ใช้ทักษะทางด้านการปฏิบตัิ (Operational skill) เช่น การ
ปฏิบตัิด้วยความช านาญ ทกัษะความเช่ียวชาญในงาน ประสบการณ์การท างาน รายละเอียดการ
ปฏิบตัิ ขัน้ตอนการปฏิบตัิ ควบคมุพฤตกิรรมพนกังาน และผลการท างานของพนกังาน 

ทักษะของผู้ จัดการในแต่ละระดับประกอบด้วยทักษะส าคัญ  3 ด้ าน  คือ 
(เนตร์พณัณา ยาวิราช, 2552, น. 13) 

1. ทักษะทางการบริหาร (Administrative skill) กล่าวคือ มีความเป็นนักคิดใน
เชิงกลยทุธ์ (Strategic thinking) เป็นนกัวางแผน น าเอาความคิดท่ีได้ริเร่ิมมาท าเป็นแผนการเพื่อ
น าไปสูก่ารปฏิบตัิ เป็นนกัตดัสินใจและแก้ปัญหา เข้าใจในการจดัองค์การ มีศิลปะในการจงูใจ ลด
ความขัดแย้ง เป็นผู้ ประสานการใช้ทรัพยากรและจัดสรรทรัพยากรทางการผลิต รู้จักปรับปรุง
คณุภาพผลติภณัฑ์และบริการให้ดีขึน้ 

2. ทกัษะทางสงัคมและการท างานเป็นทีม (Social and teamwork skill) คือ การ
ท่ีมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ อ่ืนอนัน าไปสู่การท างานร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยการ
จดัการกบัความแตกต่างหลากหลาย มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีการประชมุแลกเปลี่ยน
ความคดิ มีการท างานเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ทักษะทางด้านการพัฒนาตนเอง (Self-development skill) คือ การพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ โดยการเป็นผู้บริหารท่ีเปิดรับสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ มีความเข้าใจในธุรกิจข้ามชาติ 
ค านึงถึงคุณค่าทางจริยธรรม รู้จักมีความคิดริเร่ิมสิ่งใหม่ๆ สามารถรับผิดชอบงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สรุปได้ว่า ผู้จดัการ สามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 ระดบั คือ (1) ผู้จดัการระดบัสงู (Top 
management) เป็นผู้บริหารสงูสดุขององค์การ ได้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จดัการ และ
คณะกรรมการบริหาร (Chief executive officer: CEO) ท าหน้าท่ีควบคมุระบบการปฏิบตัิงานของ
องค์การให้เป็นไปอย่างราบร่ืน เช่น การก าหนดโครงสร้างองค์การ การจัดสรรทรัพยากรภายใน
องค์การ การแก้ไขความขดัแย้งภายในองค์การ เป็นต้น รวมทัง้สร้างแรงจูงใจในการท างานของ
บุคลากรภายในองค์การ (2) ผู้ จัดการระดับกลาง (Middle management) อยู่ระหว่างผู้ จัดการ
ระดบัสูงและผู้จัดการระดบัต้น ได้แก่ ผู้ จัดการฝ่าย ผู้ จัดการแผนกต่างๆ ท าหน้าท่ีเป็นตวักลาง
ระหว่างผู้จดัการระดบัสงูกับฝ่ายปฏิบตัิงานหลกัขององค์การในการส่งข้อมูล ประสานงาน และ
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รายงานผลการปฏิบตัิงาน รวมทัง้ร่วมก าหนดนโยบายของหน่วยงานให้สอดคล้องกบันโยบายหลกั
ขององค์การ และ (3) ผู้ จัดการระดบัต้น (First-line management/Supervisory) มีความใกล้ชิด
กับผู้ปฏิบตัิงานมากท่ีสุด ได้แก่ หวัหน้างานแผนกต่างๆ มีหน้าท่ีมอบหมายงานและควบคมุการ
ปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพ 

2.4 สมรรถนะของผู้จัดการ 
สมรรถนะส าหรับผู้จดัการตามแนวคิดของ Hellriegel และคนอ่ืน ๆ (2001, pp. 14-

18) ได้สรุปสมรรถนะของผู้จดัการไว้ 6 ประการ ดงันี ้
1. ความสามารถในการสื่อสาร (Communication competency) หมายถึง 

ความสามารถในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข้อมลูระหว่างผู้บริหารกบัผู้ อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ท าให้ผู้ รับสารหรือผู้ ท่ีก าลงัสื่อสารอยู่ด้วยเข้าใจในสิ่งท่ีก าลงัสื่อสาร เพราะผู้บริหารท างานโดย
อาศัยการท างานของผู้ อ่ืน  (Getting things done through other people) ดังนัน้การสื่อสาร 
ถือเป็นรากฐานท่ีส าคญัของสมรรถนะอ่ืนๆ ของผู้บริหาร เพราะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้งานของ
ผู้บริหารสมัฤทธ์ิผล ผู้บริหารต้องสื่อสารให้ผู้ อ่ืนทราบและเข้าใจว่าต้องท าอะไร (What to do) และ 
ท าอย่างไร  (How to do it) ซึ่งรวมถึงการสื่ อสารท่ี เป็นทางการ (Formal communication) 
การสื่อสารท่ีไม่เป็นทางการ (Informal communication) และการเจรจาตอ่รอง (Negotiation) 

1.1 การสื่อสารท่ีเป็นทางการ (Formal communication) หมายถึง การ
แสดงออกถึงพฤติกรรม (Behavioral indicator) เช่น แจ้งให้ผู้ อ่ืนรับทราบเหตกุารณ์และกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกบัเขา เพื่อให้เขาทราบสถานการณ์ท่ีเป็นปัจจบุนัตลอดเวลา น าเสนอข้อมลูตอ่สาธารณะ
ด้วยรูปแบบท่ีจงูใจ และตอบค าถามต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม หรือ การเขียนได้ชดัเจนตรงประเด็น 
และตอบสนองวตัถปุระสงค์ตามท่ีองค์การต้องการ เป็นต้น 

1.2 การสื่อสารท่ี ไม่ เป็นทางการ ( Informal communication) หมายถึง 
พฤติกรรม ได้แก่ การสนับสนุนการสื่อสารแบบ 2 ทาง ด้วยการรับฟังข้อมูลย้อนกลับจากผู้ อ่ืน 
การใสใ่จความรู้สกึของผู้ อ่ืน และการสร้างสมัพนัธภาพท่ีแน่นแฟน้กบัผู้ อ่ืน เป็นต้น 

1.3 ก า ร เจ รจ าต่ อ รอ ง  (Negotiation) ห ม าย ถึ ง  ก า รแสด งอ อก ถึ ง
ความสามารถในการเป็นตัวแทนของทีมในการต่อรองให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายท่ีต้องการ  
มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ บังคับบัญชาและสามารถโน้มน้าวผู้ บังคับบัญชาให้  
คล้อยตามได้และสามารถปฏิบัติต่อผู้ ใต้บังคับบัญ ชาอย่างเฉียบขาด และเป็นธรรม 
เม่ือผู้ใต้บงัคบับญัชาคนนัน้สร้างปัญหา 
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2. ความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการ (Planning and 
administration competency) เป็นส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจของบคุคลว่างานหรือกิจกรรม
อะไรท่ีจ าเป็นต้องท า และสามารถก าหนดได้ว่า งานหรือกิจกรรมเหล่านั น้จะกระท าให้ส าเร็จได้
ด้วยวิธีใด (How they can be done) ต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง รวมทัง้ต้องสามารถติดตามและ
ตรวจสอบจนมัน่ใจได้ว่า งานหรือกิจกรรมเหล่านัน้ได้กระท าจนส าเร็จลลุ่วงตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 
โดยทั่วไปเม่ือกล่าวถึงทักษะหรือความสามารถของพนักงานท่ีด ารงต าแหน่งผู้ จัดการจะนึกถึง
ความสามารถในการวางแผนและบริหารจัดการมาก่อนเป็นอันดับแรก สมรรถนะในด้านนี ้
ประกอบด้วยสมรรถนะยอ่ยท่ีจ าเป็นอีก 4 ประการ คือ 

2.1 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทัง้การแก้ปัญหา ( Information 
gathering, analysis and problem solving) หมายถึง การตรวจสอบข้อมลูและน าข้อมลูท่ีได้มา
วิ เคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และหาแนวทาง /ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาเหล่านั น้ 
ความสามารถตดัสินใจได้รวดเร็วและทนัเวลา การกล้าเสี่ยงอยา่งมีเหตผุล และสามารถคาดการณ์
ผลของความเสี่ยงนัน้ๆ ได้ 

2.2 การวางแผนและบริหารโครงการ (Planning and organizing projects) 
หมายถึง การท างานร่วมกับผู้ อ่ืนในการก าหนดเป้าหมาย วางแผนการจัดสรรทรัพยากรและ
ก าหนดระยะเวลาในการท าโครงการ ได้แก่ ความสามารถวางแผนและจดัตารางการท างาน เพื่อให้
เป้าหมายขององค์การบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดล าดับความส าคัญของงาน และ
มอบหมายความรับผิดชอบให้แก่บคุคลท่ีเก่ียวข้อง และการก าหนด จดัหาและจดัระบบทรัพยากรท่ี
จ าเป็น เพื่อให้สามารถท างานได้ส าเร็จ 

2.3 การบริหารเวลา (Time management) หมายถึง ความสามารถท างาน
หลายๆ อย่างได้ดีในเวลาเดียวกนั ความสามารถควบคมุงานให้เสร็จตามก าหนดเวลา แม้จะเกิด
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม การท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพภายในเวลาท่ีจ ากดั 

2.4 การบ ริห ารการเงิน และงบประมาณ  (Budgeting and financial 
managements) หมายถึง การเข้าใจงบการเงิน กระแสเงินสด รายงานทางการเงิน และรายงานผล
ประกอบการประจ าปี และใช้ข้อมูลดงักล่าวประกอบการตดัสินใจทางธุรกิจ การเก็บข้อมูลทาง
การเงินท่ีถูกต้องและสมบูรณ์ และการก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคคลอ่ืน รวมทัง้
สามารถบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของบคุคลอ่ืนให้เป็นไปตามแผนดงักลา่ว 

3. ความสามารถในการท างานเป็นทีม (Teamwork competency) ความส าเร็จ
ของงานต่างๆ ในองค์การไม่สามารถเกิดขึน้ได้จากการท างานของบุคคลใดบคุคลหนึ่งเพียงล าพงั 
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แต่จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลต่างๆ ดังนัน้การท างานเป็นทีมจึงเป็นเร่ืองท่ีทุก
องค์การให้ความส าคญัมากในปัจจบุนั ผู้จดัการขององค์การจึงจ าเป็นต้องมีความสามารถในการ
ท างานเป็นทีม (Teamwork competency) ผู้จดัการท่ีมีสมรรถนะนีจ้ะสามารถปฏิบตัิงานได้อย่าง
ตรงเปา้หมาย ซึง่ประกอบด้วยสมรรถนะยอ่ย 3 ประการดงันี ้

3.1 การสร้างทีมงาน (Designing teams) ถือเป็นขัน้แรกของการท างานท่ี
เป็นโครงการต่างๆ (Projects) และเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้จัดการ หรือหัวหน้าทีม 
(Team leader) ท่ีจะต้องก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจนท่ีท าให้ทีมเกิดแรงบันดาลใจในการท างาน 
คดัเลือกสมาชิกของทีมท่ีมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสม เพื่อให้ทีมมีความหลากหลายในเร่ืองความรู้และ
เทคนิคต่างๆ ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของทีม ตลอดจนมอบหมายงานและความรับผิดชอบ
ให้แก่สมาชิกแตล่ะคนอยา่งเหมาะสม 

3.2 การสร้างบรรยากาศในการท างานท่ีเกือ้กูลกนั (Creating a supportive 
environment) ประกอบด้วย การส่งเสริมบรรยากาศการท างานท่ีแสดงออกถึงการยอมรับ ยกย่อง
และให้รางวัลกับการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ การช่วยทีมในการก าหนดและจัดหา
ทรัพยากรท่ีจ าเป็นตอ่การบรรลเุปา้หมายของทีม และการเป็นพี่เลีย้ง ท่ีปรึกษา และผู้ ฝึกสอนให้แก่
สมาชิกในทีมอยา่งตัง้ใจและอดทน 

3.3 การบริหารการเปลี่ยนแปลงของทีมงาน (Managing team dynamics) 
ประกอบด้วย การเข้าใจจุดอ่อนและจุดแข็งของทีม สามารถน าจุดแข็งของสมาชิกในทีมไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน เม่ือเกิดข้อขัดแย้งในทีมสามารถน าประเด็นความขัดแย้งนัน้มาหาข้อสรุปท่ีดี
ร่วมกนัอย่างมีเหตผุลเพื่อเพิ่มศกัยภาพของทีม แบ่งปันความดีความชอบ (Credit) ให้แก่สมาชิก 
ในทีม 

4. ความสามารถเชิงกลยุทธ์ (Strategic action competency) เป็นความเข้าใจ
เก่ียวกับภารกิจโดยรวม (Overall mission) และค่านิยม (Values) ขององค์การ ซึ่งในฐานะ
ผู้บังคบับัญชาต้องสามารถปฏิบัติ และแนะน าให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
ภารกิจและค่านิยมเหล่านัน้ ซึ่งความสามารถดังกล่าวนีเ้รียกว่า ความสามารถเชิงกลยุทธ์  
(Strategic action competency) ท่ีมีความหมายรวมถึงดงันี ้

4.1 ความเข้าใจในธุรกิจ (Understanding the industry) หมายถึง การมี
ความเข้าใจภารกิจขององค์การอย่างถ่องแท้ และสามารถรับรู้การเปลี่ยนแปลงท่ีก่อให้เกิดโอกาส 
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ท่ีส าคัญ ได้อย่างรวดเร็ว ทราบข้อมูลและความ
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เคลื่อนไหวของคู่แข่ง (Competitors) และหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ (Strategic partners) ตลอดเวลา
และความสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจและผลท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 

4.2 ความเข้าใจในองค์การ (Understanding the organization) หมายถึง 
ความเข้าใจความต้องการของผู้ มีสว่นได้เสีย (Stakeholder) เข้าใจจดุแข็งและข้อจ ากดัของกลยทุธ์
ทางธุรกิจตา่งๆ ขององค์การ และเข้าใจถึงขีดความสามารถท่ีโดดเดน่ขององค์การ 

4.3 การด าเนินกลยุทธ์ (Taking strategic actions) ได้แก่  การจัดล าดับ
ความส าคญัของงาน และตดัสินใจให้สอดคล้องกบัภารกิจ (Mission) และเป้าหมายทางกลยุทธ์ 
(Strategic goal) ขององค์การ การยอมรับกลยุทธ์ใหม่ๆ และน ากลยุทธ์เหล่านัน้มาสู่การปฏิบตัิ 
และการก าหนดเปา้หมายในระดบัปฏิบตัิการ (Operation goal) ท่ีสง่เสริมการบรรลเุปา้หมายของ
กลยทุธ์หลกัขององค์การ 

5. ความสามารถในการรับ รู้เร่ืองระหว่า งประเทศ  (Global awareness 
competency) ปัจจุบนักระแสโลกาภิวตัน์ท าให้การท าธุรกิจขององค์การจ าเป็นต้องใช้บุคลากร
และทรัพยากรต่างๆ จากต่างประเทศมากขึน้ เช่น การสัง่ซือ้วตัถดุิบจากต่างประเทศ หรือการใช้
เทคโนโลยีท่ีมาจากต่างประเทศ ฯลฯ รวมทัง้การจ าหน่ายสินค้าหรือการส่งออกสินค้าไปจ าหน่าย
ยงัต่างประเทศ ดงันัน้ ผู้บริหารขององค์การจ าเป็นต้องมีความสามารถในการรับรู้เร่ืองระหว่าง
ประเทศ เพื่อให้องค์การสามารถปรับตวัให้สอดคล้องกบักระแสโลกาภิวตัน์ ความสามารถในการ
รับรู้เร่ืองระหวา่งประเทศ ประกอบด้วยความสามารถ 2 ประการ คือ 

5.1 ความรู้และความเข้าใจวฒันธรรมท่ีหลากหลาย (Cultural knowledge 
and understanding) รับรู้แนวโน้มทางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม ตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ 
ของโลก รับรู้ผลกระทบของสถานการณ์โลกท่ีมีต่อองค์การ รวมถึงความสามารถใช้ภาษา (พูด 
อา่น และเขียน) ได้มากกวา่ 1 ภาษาอยา่งคลอ่งแคลว่ 

5.2 ความเปิดกว้างและความไวในการรับ รู้วัฒนธรรม อ่ืน  (Cultural 
openness and sensitivity) เข้าใจความแตกต่างด้านเชือ้ชาติ วฒันธรรม ของชนชาติท่ีเก่ียวข้อง
กับธุรกิจขององค์การ และพยายามเรียนรู้ความแตกต่างเหล่านี ้โดยปราศจากอคติ เรียนรู้
วัฒนธรรมของชาติอ่ืนได้อย่างรวดเร็ว และสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมเหล่านัน้ได้อย่าง
กลมกลืน 

6. ความสามารถในการควบคุมตนเอง (Self-management competency) 
ความสามารถในการควบคมุตนเอง ถือเป็นทกัษะส าคญัท่ีจะละเลยมิได้ส าหรับผู้ ท่ีด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหาร ทัง้นีเ้พราะบ่อยครัง้ท่ีสิ่งท่ีคาดหวงัอาจไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว้ งานท่ีตัง้ใจจะท าให้
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เสร็จตามก าหนด เพื่อให้ผู้บงัคบับญัชาช่ืนชมในผลงาน อาจได้รับการต าหนิ เพราะงานออกมา
ล่าช้าและคุณภาพไม่ดีเพียงพอ  และอ่ืนๆ อีกมากมาย ความกดดันเหล่านี ้มักท าให้บุคคลมี
แนวโน้มท่ีจะโทษ หรือกล่าวหาผู้ อ่ืนหรือฝ่าย/แผนกอ่ืนว่าง เป็นต้นเหตท่ีุท าให้ถกูต าหนิงานนัน้ๆ 
ผิดพลาดหรือไม่เสร็จตามท่ีก าหนด ผู้ บริหารต้องฝึกฝนตนเองให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ 
ดงัตอ่ไปนี ้

6.1 ค วาม ซื่ อ สั ต ย์ แล ะ มี จ ริย ธ รรม  ( Integrity and ethical conduct) 
ประกอบด้วย พฤติกรรม การมีมาตรฐานสว่นตวัท่ีชดัเจน ท่ีสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการด ารงไว้ซึง่
ความซื่อสตัย์และจริยธรรม มีความกล้าท่ีจะยอมรับความผิดพลาด และมีความรับผิดชอบตอ่การ
กระท าของตน 

6.2 แรงขบัสว่นตวัและการตัง้สต ิ(Personal drive and resilience) พยายาม
ตัง้เป้าหมายในการท างาน และมีความกระตือรือร้นและแรงจงูใจในการท างานให้บรรลเุปา้หมาย
นัน้ ทุ่มเทและท างานหนกัเพื่อให้งานส าเร็จ อดทนกบัอปุสรรค และสามารถพลิกฟืน้สถานการณ์
เม่ือต้องประสบกบัความล้มเหลว 

6.3 การสร้างความสมดลุระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั (Balancing work and 
life issues) สามารถสร้างความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตวัด้วยการไม่ให้ความส าคญักับ
กิจกรรมด้านใดด้านหนึ่งมากจนเกินไป ดูแลสขุภาพกายและใจของตนเอง ตลอดจนใช้วิธีการท่ี
สร้างสรรค์ในการลดความเครียดท่ีเกิดจากการท างาน ตัง้เป้าหมายของตนเองทัง้ด้านชีวิตงาน  
และชีวิตสว่นตวั 

6.4 ความเข้าใจในตนเองและการพัฒนาตนเอง (Self-awareness and 
development) มีเป้าหมายทัง้ในด้านส่วนตัวและอาชีพท่ีชัดเจน ใช้จุดแข็งของตนเองให้เป็น
ประโยชน์ และพยายามปรับปรุง/แก้ไขจดุอ่อนของตน วิเคราะห์และสรุปบทเรียนจากประสบการณ์
การท างานและชีวิตสว่นตวั 

Yukl (2010, pp. 264-267) ได้สรุปแนวคิดของ Barnard เก่ียวกับสมรรถนะของ
ผู้จดัการ มีดงันี ้

1. ความมีชีวิตชีวาและทนทาน มีความคลอ่งแคลว่ว่องไว ร่าเริงแจ่มใส ตื่นตวัอยู่
เสมอ และพร้อมรับสถานการณ์ทกุชนิด 

2. มีความสามารถในการตัดสินใจ ตดัสินใจถูกต้องรวดเร็ว และตดัสินใจด้วย
ตนเอง เม่ือมีปัญหาใดๆ 

3. ความสามารถในการจงูใจคน สามารถชกัจงูใจให้ผู้ อ่ืนร่วมมือกบัตน 
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4. มีความรับผิดชอบสงู เม่ือรับหน้าท่ีใดแล้วจะบากบัน่ท าให้ดีท่ีสดุไม่ทอดทิง้แม้
มีอปุสรรคและยินดีรับผิดเม่ือผิดพลาด 

5. มีความฉลาดและมีไหวพริบ สมองเฉียบแหลม ทนัโลกทนัเหตกุารณ์ 
6. มีความคิดริเร่ิม สามารถท่ีจะริเร่ิมสิ่งใหม่ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน มี

จินตนาการท่ีจะสามารถน าไปประยกุต์ให้เกิดประโยชน์แก่สว่นรวมได้ 
7. มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีความเข้าใจในขอบเขตความสามารถของตนเอง 

หมัน่ศึกษาหาความรู้เสริมคณุค่าของตนให้เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถ มีความเช่ือมัน่ท่ีจะท างานให้
ส าเร็จ 

8. บุคคลท่ีด ารงต าแหน่ง มีเชาวน์ปัญญาดี มีความเฉลียวฉลาดและมีความคิด
อ่านท่ีเฉียบแหลม มีลกัษณะนิสยัรักการศกึษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการ และในศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับการท างานอยู่เสมอ ท าให้มีความรู้กว้างขวาง ทันสมัย 
สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ใต้บงัคบับญัชาและผู้ อ่ืนได้ 

9. ผู้จดัการท่ีท าหน้าเป็นผู้น า ต้องมีคณุลกัษณะเป็นผู้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมและ
งานสงัคมดี มีฐานะทางเศรษฐกิจสงัคม มีความสามารถในการเข้าสงัคม เข้ากบับคุคลอ่ืนได้ดีทุก
ระดบั มีจิตวิทยาในการสนทนา ปรับตวัให้เข้ากบับคุคลอ่ืนได้และเป็นผู้ มีมารยาทสงัคมท่ีดี 

10. สนุกกับงาน (Have fun) ผู้ บริหารงานหรือผู้ น าท่ีมีความกระตือรือร้นกับ
บทบาท หน้าท่ีในต าแหน่งงานของตนเอง มีความเสียสละ ตัง้ใจ ขยนั มุ่งมัน่ อดทนตอ่การท างาน 
ถือว่าการท างานท่ีท้าทายท าให้เกิดการอยากลอง อยากเรียนรู้ตลอดเวลาท าให้สนกุกบังาน เพื่อน
ร่วมงาน และสร้างบรรยากาศในการท างาน 

ชชัวลติ สรวารี (2550, น. 171-173) ได้น าเสนอสมรรถนะของผู้จดัการไว้ ดงันี ้
1. ความริเร่ิม (Initiative) แสดงความตัง้ใจชีปั้ญหา อุปสรรค โอกาส และแสดง

ความคิดริเร่ิม ตลอดจนด าเนินการเชิงรุกเพื่อตอบสนองกับปัญหาอุปสรรคและโอกาสเหล่านัน้
อยา่งสม ่าเสมอ ทัง้นีจ้ะต้องสามารถคาดการณ์ลว่งหน้าได้ก่อนเป็นเวลา 1 ปี 

2. การอุทิศตนต่อองค์การ (Organization commitment) แสดงความตัง้ใจท่ีจะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนให้สอดคล้องตามเปา้หมายขององค์การ โดยยดึมัน่ในการตดัสินใจท่ี
จะส่งผลดีต่อองค์การโดยรวมมากกว่าต่อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ งภายในองค์การนัน้หรือต่อ
ตนเอง 
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3. ความใส่ใจในการบริการประชาชน (Customer service orientation) แสดง
การรับรู้ถึงความต้องการของประชาชนและสนองตอบตามความต้องการนัน้ทัง้ภายในและ
ภายนอกเวลา 

4. ท า งาน เป็ น ที ม แล ะค วาม ร่วม มื อ ใน ก า รท า งาน  (Teamwork and 
cooperation) แสดงความตัง้ใจและมุ่งมั่นท่ีจะร่วมมือในการท างานกับผู้ อ่ืน ทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์การเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์การเป็นส าคญั 

5. ความคิดรวบยอด (Conceptual thinking) แสดงความสมัพนัธ์ของเหตกุารณ์
ต่างๆ และสรุปสถานการณ์ท่ีซบัซ้อนให้ง่ายต่อการเข้าใจ ซึง่เป็นการใช้ยทุธวิธีการอธิบายอย่างมี
หลกัการ สร้างสรรค์ และเอกลกัษณ์ 

6. การโน้มน้าวจูงใจ (Impact and influence) แสดงความตัง้ใจอย่างไม่ลดละท่ี
จะชักชวนโน้มน้าวและสร้างความรู้สึกท่ีดีเพื่อให้ผู้ อ่ืนร่วมมือในการท างานตามท่ีตนเสนอ  
ซึ่งจะต้องแสดงออกถึงความเข้าอกเข้าใจผู้ อ่ืน และมียุทธวิธีการสร้างความประทับใจและแรง
บนัดาลใจให้ผู้ อ่ืนคล้อยตามอยา่งใกล้ชิด 

7. การควบคุมตนเอง (Self-control) แสดงความสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี
อย่างสม ่าเสมอ ยับยัง้การกระท าท่ีจะส่งผลงานในเชิงลบเม่ือถูกยั่วยุ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้
ภายใต้ความเครียด และพยายามสรรหาเทคนิคตา่งๆ ท่ีจะจดัการกบัอารมณ์และความเครียดของ
ตนอยูเ่สมอ 

อนชิุต ฮนุสวสัดิกลุ (2550, น. 43-46) ได้ศกึษาหาคณุลกัษณะและทกัษะเฉพาะของ
ผู้จดัการ พบวา่ มีคณุลกัษณะ 11 ประการ คือ 

1. ทกัษะในการใช้ความคิด หมายถึง การคิดอย่างมีวิสยัทัศน์ คิดกว้าง มองไกล 
สอดคล้องกบัสถานการณ์ และเป็นไปในแนวรุก และมองผลสะท้อนกลบัชดัเจน 

2. ท างานให้บรรลผุลสมัฤทธ์ิ หมายถึง การท างานท่ีมุ่งเปา้หมาย และท างานให้
บรรลตุามเป้าหมาย กล่าวคือ มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้วยความรับผิดชอบท่ีให้ส าเร็จตาม
เวลา หรือก่อนเวลาท่ีก าหนด 

3. บริหารทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ หมายถึง บริหารทรัพยากรทกุชนิดในการบริหาร
จัดการ ได้แก่ บุคลากร เงินประมาณ วสัดุอุปกรณ์ อาคารสถานท่ี และการบริหารจัดการอย่าง
ประหยดัให้คุ้มคา่และเกิดประโยชน์สงูสดุ 

4. ทักษะในการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารทัง้ภายในและ
ภายนอกได้อย่างมีประสิท ธิภาพ  โดยใช้หลักการของการจัดการความ รู้ (Knowledge 
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management) ในการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาศกัยภาพขององค์การ สร้างความเข้าใจใน
เปา้หมายขององค์การ ซื่อสตัย์ จงรักภกัดีตอ่องค์การ และสนบัสนนุองค์การให้ก้าวหน้า สร้างเป็น
ความรู้ในองค์การ (Embedded knowledge) 

5. ความน่าเช่ือถือและไว้วางใจ หมายถึง ความซื่อสตัย์ สุจริต ไม่เรียกและรับ
สนิบนด้วยกรณีใดๆ 

6. การมุ่งเน้นให้บริการต่อประชาชน หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ และ
ให้บริการประชาชน ด้วยความรวดเร็ว ฉบัไว ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั 

7. จริยธรรมและคณุธรรม หมายถึง การมีจริยธรรมและคณุธรรมส าหรับผู้บริหาร 
มีความโปร่งใส ชดัเจน ตรวจสอบได้ พดูจาสภุาพ แตง่กายเหมาะสม และไม่ประพฤตเิสื่อมเสีย 

8. ความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงาน หมายถึง มีความรู้ความสามารถใน
งานหน้าท่ีอย่างละเอียดถ่ีถ้วน เรียกว่า รู้จริง เข้าใจงานทัง้ในส่วนกว้างและส่วนลึก เข้าถึงและ
พฒันา 

9. ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง การไม่ถอยหนีปัญหา สามารถแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ไม่มองปัญหาเป็นอปุสรรคในการท างาน กลบัมองปัญหาเป็นโอกาส 

10. การท างานเป็นทีม หมายถึง การมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน มีทีม
ท างานเป็นทีมวางแผน ทีมประชาสมัพนัธ์ ทีมริเร่ิมท างาน เป็นต้น 

11. มีทักษะขัน้พืน้ฐานด้านคอมพิวเตอร์ หมายถึง มีความรู้ ทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พืน้ฐานได้ และสามารถบริหารงานท่ีต้องใช้
คอมพิวเตอร์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

เปรมกมลย์ ทินกร ณ อยธุยา (2556, น. 106-118) กล่าวว่า สมรรถนะของผู้จดัการ
นัน้ ก าหนดได้จากหลายปัจจยั เช่น สมรรถนะขององค์การ งานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ เป็นต้น 
ดงันัน้ สมรรถนะของผู้บริหารแต่ละองค์การและแตล่ะระดบัจึงแตกต่างกนั โดยสมรรถนะท่ีส าคญั
ของผู้ บริหาร มีดังนี  ้(1) สมรรถนะส่วนบุคคลหรือทักษะ (2) สมรรถนะด้านการสื่อสาร (3) 
สมรรถนะด้านการบริหาร (4) สมรรถนะด้านบคุลิกภาพ (5) การน าการเปลี่ยนแปลง (6) มุ่งมัน่ต่อ
ความส าเร็จ (7) จัดล าดับความส าคัญได้อย่างเหมาะสม (8) ตัง้เป้าหมายและคาดหวังใน
มาตรฐานท่ีสูง (9) เข้มงวดและยุติธรรม (10) ให้ความส าคญักับโอกาสและสิ่งท่ีเป็นไปได้ (11) 
พฒันาและรักษาระดบั (12) ใส่ใจในรายละเอียด ยอมรับต่อความผิดพลาด (13) มีชีวิตชีวาและ
อดทน (14) คล่องแคล่วว่องไว (15) ตื่นตัวอยู่ เสมอและพร้อมรับสถานการณ์ทุกชนิด (16) 
มีความสามารถในการตดัสินใจ (17) สามารถจงูใจคน (18) มีความรับผิดชอบสงู (19) ฉลาดและมี
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ไหวพริบ (20) มีความคิดริเร่ิม (21) เช่ือมั่นในตนเอง (22) รักการแสวงหาความรู้ (23) เข้ากับ
บคุคลอ่ืนได้ดีทกุระดบั และ (24) มีจิตวิทยาในการสนทนา 

สรุปได้ว่า สมรรถนะของผู้ จัดการจะต้องมีความสอดคล้องกับบทบาทหน้าท่ีหรือ
ภารกิจตามสภาพแวดล้อมขององค์การ และสมรรถนะของบุคลากรภายในองค์การ โดยสามารถ
แบง่สมรรถนะของผู้บริหารออกเป็น 6 ด้าน ดงันี ้

1. ความสามารถในการสื่อสาร ประกอบด้วย (1) การสื่อสารท่ีเป็นทางการ (2) 
การสื่อสารท่ีไม่ เป็นทางการ (3) มี จิตวิทยาในการสนทนา (4) การเจรจาต่อรอง และ (5) 
มีความสามารถในการเข้าสงัคม 

2. ความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการ ประกอบด้วย (1) การ
วางแผนและบริหารโครงการ  (2) การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล (3) การแก้ปัญหา (4) 
ความสามารถในการตดัสนิใจ (5) การบริหารเวลา (6) การบริหารการเงินและงบประมาณ (7) การ
บริหารทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ (8) จดัล าดบัความส าคญัได้อย่างเหมาะสม (9) ใสใ่จในรายละเอียด 
และ (10) ยอมรับตอ่ความผิดพลาด 

3. ความสามารถในการท างานเป็นทีม ประกอบด้วย (1) เข้ากบับคุคลอ่ืนได้ดีทกุ
ระดบั (2) การสร้างทีมงาน (3) การสร้างบรรยากาศในการท างานท่ีเกือ้กูลกนั (4) การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของทีมงาน (5) ความสามารถในการจงูใจ (6) มีความร่วมมือในการท างาน และ (7) 
พฒันาและรักษาระดบั 

4. ความสามารถเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย (1) ความเข้าใจในธุรกิจ (2) ความ
เข้าใจในองค์การ (3) การด าเนินกลยุทธ์ (4) ท างานให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ (5) ตัง้เป้าหมายและ
คาดหวงัในมาตรฐานท่ีสงู (6) ความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงาน (7) มีทกัษะขัน้พืน้ฐานด้าน
คอมพิวเตอร์ (8) ให้ความส าคญักบัโอกาสและสิ่งท่ีเป็นไปได้ 

5. ความสามารถในการรับรู้เร่ืองระหว่างประเทศ ประกอบด้วย (1) ความรู้และ
ความเข้าใจวฒันธรรมท่ีหลากหลาย (2) ความเปิดกว้างและความไวในการรับรู้วฒันธรรมอ่ืน (3) 
พร้อมรับสถานการณ์ทกุชนิด และ (4) ความใสใ่จในการบริการประชาชน 

6. ความสามารถในการควบคุมตนเอง ประกอบด้วย (1) ความซื่อสัตย์และมี
จริยธรรม (2) แรงขบัส่วนตวัและการตัง้สติ (3) การสร้างความสมดลุระหว่างงานกับชีวิตส่วนตวั 
(4) ความเข้าใจในตนเองและการพฒันาตนเอง (5) รักการแสวงหาความรู้ (6) มีความรับผิดชอบ
สงู (7) มีความฉลาดและมีไหวพริบ (8) มีความคิดริเร่ิม (9) ความคิดรวบยอด (10) มีความเช่ือมัน่
ในตนเอง (11) มีความเฉลียวฉลาด (12) สนุกกับงาน (13) การอุทิศตนต่อองค์การ (14) ความ
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น่าเช่ือถือและไว้วางใจ (15) เข้มงวดและยตุิธรรม (16) มีชีวิตชีวาและอดทน และ (17) คลอ่งแคลว่
วอ่งไว 

2.5 การสรรหาและคัดเลือกผู้จัดการ 
การสรรหาและคดัเลือกผู้จดัการมีอยู่หลากหลายวิธี ตามแนวคิดของ Robbins และ 

Judge (2009, p. 418) ได้กลา่วถึงวิธีการสรรหาและคดัเลือกผู้จดัการ มีดงันี ้
1. ผู้ จัดการท่ีพัฒนาตนเองขึน้มาเป็นผู้ น า โดยวิธีการพัฒนา การเรียนรู้ 

การฝึกอบรมต่างๆ การได้รับการศึกษา เพื่อให้บุคคลมีลกัษณะผู้น า ซึ่งรวมถึงผู้จัดการท่ีเกิดขึน้  
โดยธรรมหรือลักษณะอันมาจากก าเนิดของตนท่ีมีบุญญาธิการ มีอ านาจบารมี และมีความ
เช่ียวชาญ 

2. ผู้จดัการโดยต าแหน่ง เป็นผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกหรือแตง่ตัง้ให้เป็นผู้จดัการจาก
ผู้ ท่ีเหมาะสมหรือผู้ มีอ านาจพิจารณาแตง่ตัง้ โดยท าหน้าท่ีในการบริหารจดัการ มีอ านาจหน้าท่ีและ
สามารถสัง่การให้ท ากิจกรรมตา่งๆ ได้อยา่งถกูต้องตามขอบเขตหน้าท่ี 

3. ผู้จดัการโดยบทบาท เป็นผู้น าท่ีได้รับความเห็นชอบและคดัเลือกจากกลุม่ และ
ยินยอมให้เป็นผู้สัง่การ และผู้ รับค าสัง่ก็ยินยอมท าตามด้วยความเต็มใจ ผู้น าจากวิธีนีจ้ะมีความ
กระตือรือร้นในการท างาน เพราะกลวัจะไมไ่ด้ถกูเลือกอีก และมกักระจายอ านาจให้กบัพรรคพวกท่ี
เลือกตน รวมทัง้การให้ผลประโยชน์ตอบแทน 

4. ผู้ จัดการท่ีได้จากการคัดเลือกทัง้จากภาครัฐและเอกชน โดยพิจารณาถึง
คณุลกัษณะและพฤติกรรมตามท่ีต้องการ มีการเปิดโอกาสให้บคุคลภายนอกได้รับการพิจารณาได้
ด้วย 

Yukl (2010, p. 32) กล่าวถึงผู้ จัดการท่ีได้มาจากการคัดเลือกและสอบคัดเลือก 
(Selection and placement) โดยจะต้องพิจารณาจากความสามารถในการปฏิบตัิงานด้านผู้ น า 
ความมีทกัษะ ตลอดจนความรู้ความสามารถในทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบตัิงานท่ีผ่าน
มาอาจให้ผู้บงัคบับญัชา เพื่อนร่วมงานและผู้ ใต้บงัคบับญัชาท าการประเมินได้ นอกจากนี ้อาจจะ
ใช้วิธีการสอบคดัเลือกเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้ และ เปรมกมลย์ ทินกร ณ อยธุยา (2556, น. 
107-108) การสรรหาและคดัเลือกผู้ บริหารนัน้สามารถกระท าได้หลายวิธี ทัง้นีข้ึน้อยู่กบันโยบาย
และลักษณะขององค์การ เช่น พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานด้านผู้น า ความมี
ทักษะ ตลอดจนความรู้ความสามารถในทางวิชาการ หรือพิจารณาจากบทบาท ต าแหน่ง หรือ
คณุลกัษณะเฉพาะของบคุคล เป็นต้น 
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สรุปได้วา่ การสรรหาและคดัเลือกบคุคลให้ด ารงต าแหน่งผู้จดัการ จะต้องมีความเป็น
ผู้น า มีการพัฒนาตนเอง มีความรู้ ทักษะ ความช านาญมากกว่าคนอ่ืนๆ อาจใช้วิธีการทดสอบ
ความสามารถ หรือผลการประเมินการปฏิบตัิงานท่ีผ่านมา ซึง่แตล่ะวิธีขึน้อยู่กบันโยบาย ลกัษณะ
ขององค์การ และวฒันธรรมขององค์การท่ีมีความแตกตา่งกนัไป 

3. แนวคดิเก่ียวกับธุรกิจร้านอาหาร 
ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม เป็นธุรกิจท่ีมีการปรับตวัอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับ

พฤติกรรมผู้บริโภคในสงัคมมากท่ีสดุ ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา (ค.ศ. 1994-2004) ธุรกิจอาหารใน
สหรัฐอเมริกามีจ านวนมากกว่า 600,000 แห่ง ได้รับการพัฒนาให้แปลกใหม่เพื่อสนองความ
ต้องการของสงัคมและเติบโตอย่างต่อเน่ืองทุกปี โดยสมาคมภัตตาคารสหรัฐอเมริกา (National 
restaurant association) คาดว่ารายได้จากธุรกิจอาหารจะสูงถึ ง 577,000 ล้านดอลลาร์ 
สหรัฐอเมริกาในปี ค .ศ . 2010 จากจ านวนภัตตาคารทุกรูปแบบ จ านวน 1,000,000 แห่ง 
ทัว่สหรัฐอเมริกา ผู้บริโภคยคุใหม่ท่ีมีก าลงัซือ้สงูเป็นหนุ่มสาววยัท างานให้ความเห็นหลากหลาย 
ซึง่ 48 % มีความคิดเห็นว่าการรับประทานอาหารนอกบ้าน เป็นสว่นหนึ่งของชีวิตประจ าวนั 39 % 
มีความคิดเห็นว่า การรับประอาหารนอกบ้าน ท าให้มีเวลาท างานมากขึน้ 53 % มีความคิดเห็นว่า 
การบริโภคนอกบ้านเพราะสะดวกสบาย และ 88 % มีความคิดเห็นว่า การบริโภคนอกบ้านให้
ความสนกุสนาน (กมล รัตนวิระกลุ, 2549, น. 8) 

อาหารและเคร่ืองดื่มเป็นปัจจัยท่ีส าคญัในการด ารงชีวิต ไม่ว่าภาวะทางเศรษฐกิจจะ
ขยายตัวหรือชะลอตัวอย่างไร ธุร กิจการบริการอาหารและเคร่ืองดื่มยังคงมีแนวโน้มท่ีจะ
เจริญเติบโตขึน้โดยตลอด รวมไปถึงการพฒันารูปแบบเพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กบัลกูค้าทัง้ท่ี
เป็นคนท้องถ่ินและต่างชาติ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการแข่งขันทางการตลาด นอกจากนี ้
สภาพแวดล้อมทางสงัคมและค่านิยมของคนยงัเป็นปัจจยัท่ีมีส่วนสนับสนุนธุรกิจบริการอาหาร
และเคร่ืองดื่ม ซึง่วิถีชีวิตของคนในสงัคมปัจจบุนัโดยเฉพาะสงัคมเมืองท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิท า
ให้ไม่มีเวลาในการดแูลอาหารการกินให้กบัครอบครัวเหมือนเดิม ผู้คนในสงัคมเมืองหลายอาชีพมี
ภาระงานรัดตัวจึงจ าต้องพึ่งพาสถานบริการอาหารและเคร่ืองดื่มนอกบ้านท่ีสะดวกรวดเร็ว 
นอกจากนีอ้าหารและเคร่ืองดื่มรูปแบบใหม่ๆ ท่ีผลิตออกมาจ าหน่ายโดยค านึงถึงเพศ วยั และ
รายได้ ท าให้ประชาชนมีทางเลือกเพิ่มมากขึน้ การออกไปพบปะสังสรรค์กับบุคคลในสังคม  
การเจรจาทางธุรกิจท่ีด าเนินไปพร้อมกบัการรับประทานอาหาร ถือเป็นกิจกรรมในสงัคมปัจจบุนัท่ี
ได้รับความนิยมเน่ืองจากความสะดวกสบายในเร่ืองของสถานท่ีและบริการ การได้มีโอกาสพบปะ
บุคคลส าคญัรวมไปถึงการรับประทานอาหารร่วมกัน นบัเป็นการแสดงออกถึงสถานะทางสงัคม 
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(ชลธิชา บุนนาค, 2553, น. 1) การบริการทัง้ในภาครัฐและภาคเอกชนได้มีการปรับปรุงขึน้มาก 
เน่ืองจากผู้ บริหารระดับสูงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล โดยให้ความส าคัญกับงานบริการและมุ่งถึง
ผู้ รับบริการเป็นหลกั จึงท าให้การแข่งขนัในธุรกิจก็จะเน้นท่ีบริการตามไปด้วย ซึ่งการให้บริการท่ี
เป็นเลศิจะสง่ผลทัง้ในระยะสัน้และสง่ผลประโยชน์ในระยะยาว (สทุศัน์ ผลประเสริฐ, 2557, น. 29) 

3.1 ประเภทของธุรกิจ 
กมล รัตนวิระกุล (2549, น. 10) ได้แบ่งประเภทของธุรกิจการบริการด้านอาหารใน

ภตัตาคารและร้านอาหารไว้ 5 ประเภท ได้แก่ 
1. ภตัตาคารส าหรับครอบครัว (Family restaurant) เป็นห้องอาหารท่ีเปิดบริการ

อาหารและเคร่ืองดื่มแบบหลากหลาย แก่ผู้บริโภคในท้องถ่ินและชุมชน ส าหรับกลุ่มลกูค้าต่างวยั 
โดยก าหนดระยะเวลาการเปิดบริการเฉพาะมือ้ เช่น อาหารกลางวนั และอาหารเย็น 

2. ร้านอาหารคาเฟทีเรีย (Cafeteria) เปิดบริการตลอดวัน บริการอาหารง่ายๆ 
ประเภทอาหารจานเดียว และเคร่ืองดื่มตา่งๆ 

3. ภตัตาคารพิเศษ (Fine dining restaurant) จ าหน่ายอาหารเฉพาะอย่าง เช่น 
อาหารไทย อาหารจีน อาหารอิตาเลียน เป็นต้น 

4. ภั ต ต าค าร ท่ี มี ก า รแสด ง  ห รือ สิ่ งบั น เทิ ง  (Theatre or entertainment 
restaurant) ให้บริการอาหารและมีการแสดงต่างๆ ส่วนใหญ่จะเปิดบริการในเมืองใหญ่ เช่น 
ภตัตาคารขนัโตก เป็นต้น 

5. ร้านอาหารฟาสต์ฟูด (Fast food) บริการอาหารง่าย รวดเร็ว และ สะดวก เช่น 
แฮมเบอร์เกอร์หรือไก่ทอด ซึง่ต้องบริการด้วยตนเอง เช่น เค เอฟ ซี และแมคโดนลัด์ เป็นต้น 

ชลธิชา บุนนาค (2553, น. 2) ได้แบ่งสถานบริการอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีตัง้ขึน้
โดยทัว่ไปออกเป็น 2 ประเภทตามวตัถปุระสงค์หลกัในการก่อตัง้คือ 

1. สถานบริการอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีตัง้ขึน้โดยมุ่งผลก าไร (Commercial 
restaurant) หมายถึง สถานบริการท่ีจดัตัง้ขึน้ภายในโรงแรมหรือท่ีเป็นเอกเทศ โดยเน้นกลุม่ลกูค้า
ท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวหรือบคุคลทัว่ไป ราคาอาหารคอ่นข้างสงูแตจ่ะมีรายการอาหารให้เลือกมากมาย 
วตัถดุิบท่ีใช้ในการประกอบอาหารจะมีการเลือกสรรเป็นอย่างดี มีการแข่งขนัในด้านคณุภาพและ  
มีมาตรฐานการบริการสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและนักท่องเท่ียว สถานบริการ
อาหารและเคร่ืองดื่มประเภทนีมี้อยูท่ัว่ไปทัง้ภายในและภายนอกโรงแรม 

2. สถานบริการบริการอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีตัง้ขึน้โดยไม่มุ่งผลก าไร  (Non-
commercial restaurant) หมายถึง สถานบริการอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีจดัตัง้ขึน้ภายในสถานบนั
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การศึกษาโรงพยาบาล โรงงาน เพื่อเป็นสวสัดิการให้พนักงาน ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา โดย
เจ้าของกิจการสามารถควบคุมราคาอาหารและเคร่ืองดื่มให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม การด าเนิน
ธุรกิจในสถานท่ีดังกล่าวไม่เน้นผลก าไรเป็นส าคัญ แต่รายการอาหารจะมีให้เลือกไม่มากนัก 
คณุภาพและรสชาตขิองอาหารจะอยูใ่นระดบัพอใช้ได้เท่านัน้ 

ชลธิชา บุนนาค (2553, น. 4-5) ได้แบ่งสถานบริการอาหารและเคร่ืองดื่มภายนอก
โรงแรมออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 

1. ร้านอาหารจานดว่น (Fast food) บริการอาหารท่ีปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อม
เสนอขายได้ทันที เช่น McDonald’s และ KFC ซึ่งเจ้าของด าเนินกิจการเอง หรือด าเนินการโดย
ได้รับสิทธ์ิภายใต้ช่ือของบริษัทแม่ท่ีเรียกว่าธุรกิจฟรานไชส์ (Franchise) อาหารท่ีมีขาย ได้แก่ 
ไก่ทอด มนัฝร่ังทอด แฮมเบอร์เกอร์ โดยมีรายการอาหารพร้อมราคาติดไว้ท่ีท่ีลกูค้าเห็นได้อย่าง
ชดัเจน เช่น บริเวณฝาผนงัด้านหลงัเคาน์เตอร์ห้องอาหาร จุดขายเน้นความสะดวกรวดเร็ว ลกูค้า
ต้องถือถาดอาหารบริการตนเอง (Self service) น าไปนั่งรับประทานในท่ีท่ีจดัไว้ บางห้องอาหาร
อาจไม่มีเก้าอีมี้แต่เคาน์เตอร์แบบยืนรับประทาน อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นแบบใช้แล้วทิง้ พนักงานมี
หน้าท่ีบริการขายและเช็ดโต๊ะ เก้าอี ้นอกจากนีลู้กค้ายงัสามารถซือ้และน ากลบัไปรับประทานท่ี
บ้านได้ (Take away/To go) การบริการจัดส่งอาหารและเคร่ืองดื่มถึงบ้านของลูกค้า (Delivery 
service) เป็นอีกบริการหนึง่ของห้องอาหารประเภทนี ้เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กบัลกูค้าและ
เพิ่มรายได้ให้กบัห้องอาหาร อาจมีการบริการอาหารและเคร่ืองดื่มให้กบัลกูค้าท่ีขบัรถเข้าไปจอด
บริเวณท่ีเป็นช่องสัง่อาหาร โดยจะมีพนกังานบริการยืนรับรายการอาหารและยื่นสง่ให้ลกูค้าพร้อม
คิดเงินและทอนเงิน (ถ้ามี) โดยลกูค้าจะนัง่อยูใ่นรถ (Drive through) 

2. ร้านอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีตัง้อยู่ในแหล่งบนัเทิงท่ีคนเข้าไปพกัผ่อนหย่อนใจ 
(Leisure attractions) เช่น สวนสาธารณะ โรงหนงั โรงละคร หรือห้องแสดงงานศิลปะ มกับริการ
อาหารท่ีปรุงง่าย บริการรวดเร็ว ราคาไม่แพง เปิด-ปิดบริการตามเวลาเปิด-ปิดของสถานท่ีพกัผ่อน
แตล่ะแห่ง 

3. ร้านจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีตัง้อยู่บริเวณป๊ัมน า้มัน (Motorway 
service station) เพื่อให้บริการลกูค้าท่ีเดินทางด้วยรถยนต์ มกัเป็นร้านสะดวกซือ้ (Convenience 
store) ท่ีมีอาหารส าเร็จรูปและอาหารปรุงส าเร็จโดยการอุ่นไมโครเวฟ รวมไปถึงของขบเคีย้ว ขนม
ปังนานาชนิดและเคร่ืองดื่ม 

4. ร้านอาหารคาเฟทีเรีย (Cafeteria) เป็นห้องอาหารท่ีให้บริการอยู่ในสถาบัน
ต่างๆ เช่น มหาวิทยาลยั วิทยาลยั โรงเรียน บริษัท ส านกังานต่างๆ มีอาหารนานาชนิด เคร่ืองดื่ม 
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ชา กาแฟ ตัง้เรียงรายกันไปโดยลกูค้าจะเดินเข้าด้านหนึ่งเพื่อเลือกซือ้อาหารใส่ถาด และเดินไป
จ่ายเงินตรงทางออกอีกด้านหนึ่ง อาหารมกัจะมีราคาถกู ในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่จะมีความ
หลากหลายของอาหารและเคร่ืองดื่ม (Food park/Food court) ซึ่งลูกค้าต้องแลกเงินซือ้คูปอง
อาหารและน าไปเลือกซือ้อาหารจากร้านท่ีตนช่ืนชอบ 

5. ร้านอาหารท่ีเป็นรถเข็นขายอาหาร (Food trucks service) มักเป็นผลไม้สด 
ของหวานไอศกรีม เข็นขายไปตามยา่นท่ีพกัอาศยั ราคาอาจสงูกวา่ราคาในตลาดแตล่กูค้าสามารถ
ประหยดัเวลาได้มากกว่า การบริการรูปแบบดงักล่าวมีการน าไปใช้ในโรงแรมส าหรับการบริการ
เคร่ืองดื่มประเภทกาแฟ ขนม ของว่างท่ีแขกสามารถรับประทานเป็นค าๆ ได้ หรืออาจเข็นมาจอด
ให้บริการตรงบริเวณท่ีลกูค้านัง่พกัผอ่น เป็นการสร้างความแปลกใหมใ่ห้กบัลกูค้า 

ส าหรับการจัดบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (McCool 
และคนอ่ืน ๆ, 1994, pp. 8-10; ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2554, น. 4-8)  

1. การจัดการท่ีไม่เป็นการค้า (Non-commercial food service management) 
เป็นการจดัเพ่ือเป็นสวสัดิการและไมห่วงัผลก าไรให้แก่บคุคลบางกลุม่ตามสถาบนัตา่งๆ ดงันี ้

1.1 โรงพ ย าบ าล  ค ลิ นิ ก  แล ะสถ านพ ยาบ าลต่ า งๆ  (Health care 
foodservices) จดับริการส าหรับคนไข้ท่ีพกัฟืน้เพื่อให้มีสขุภาพดีดงัเดมิ 

1.2 โรงเรียนและสถานเลีย้งเด็กเล็ก (School foodservices) ซึ่งเน้นคุณค่า
ทางโภชนาการและความสะอาดเช่นเดียวกนั 

1.3 มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่างๆ (University and college 
foodservices) จดับริการอาหารและเคร่ืองดื่มภายในบริเวณมหาวิทยาลยั 

1.4 โรงงานอุตสาหกรรมและสถานท่ีท างานต่างๆ (Industry and business 
foodservices) เป็นการจดับริการอาหารแก่พนกังานในระหว่างหยดุพกังาน หรือจ าหน่ายอาหาร
ในราคาถูกเป็นพิเศษเพื่อเป็นสวัสดิการอ านวยความสะดวกแก่พนักงาน ประหยัดเวลาและ
คา่ใช้จ่ายในการออกไปรับประทานอาหารข้างนอก 

1.5 เรือนจ าหรือสถานท่ีคมุขงัต่างๆ (Prison foodservices) จดับริการให้แก่
นกัโทษ ผู้ ต้องหาและเจ้าหน้าท่ี โดยจดัรายการอาหารหมุนเวียนเปลี่ยนไปถือเป็นสวสัดิการของ
นกัโทษ 

1.6 การประกอบการขนส่ง (Transportation foodservices) จดับริการให้แก่
ผู้ โดยสารในขณะเดินทาง (Travel catering) ในสถานีและในยานพาหนะตา่งๆ มีทัง้ท่ีจ าหน่ายและ
จดับริการคดิรวมในตัว๋โดยสาร 
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1.7 โรงงานและสถานประกอบการขนาดเล็ก  (Vending operations) 
จัดบริการอาหารว่างและเคร่ืองดื่มใส่ไว้ในเคร่ืองขายสินค้าอัต โนมัติ (Automatic vending 
machine) ผู้ใช้บริการจะหยอดเหรียญในเคร่ืองกดปุ่ มและอาหารจะหลน่ออกมาเอง 

1.8 สถานบันเทิงและสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจต่างๆ (Recreational and 
leisure foodservices) มุ่งจดับริการแก่นกัท่องเท่ียวท่ีเข้าไปแสวงหาความเพลิดเพลินจากการชม
กีฬา คอนเสร์ิต การแสดง ฯลฯ ตามสถานท่ีตา่งๆ 

1.9 สโมสร สมาคมตา่งๆ (Residential club) จดับริการอาหารให้แก่ สมาชิก
สโมสร หรือสมาคมตา่งๆ ที่มาประชมุ หรือพบปะสงัสรรค์กนั มีเวลาเปิด-ปิดบริการ 

2. การจัดการท่ี เป็ นการค้ าและมุ่ งผลก า ไร (Commercial food service 
management) หมายถึง สถานบริการอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีจดัขึน้เป็นธุรกิจท่ีมุ่งหวงัผลก าไรมาก
ท่ีสดุ มีการบริหารงานและด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีรายการอาหารให้เลือกมากมาย มีราคา
ค่อนข้างสงู วตัถุดิบท่ีใช้ในการประกอบอาหารได้รับการเลือกสรรมาเป็นอย่างดี มีการแข่งขนัใน
ด้านคณุภาพและมาตรฐานการบริการสงู เพื่อตอบสนองความต้องการของนกัท่องเท่ียวหรือลกูค้า
ทัว่ไป ดงันี ้

2.1 ห้ อ ง อ า ห า ร ทั่ ว ๆ  ไ ป  (Commercial restaurant /casual dining 
restaurant) เป็นห้องอาหารตามสถานท่ีทั่วๆ ไปท่ีไม่มีการบริการท่ีพัก จะให้บริการอาหารและ
เคร่ืองดื่มมากมายหลายรูปแบบให้เลือกรวมทัง้อาหารของชาติต่างๆ ด้วย ความส าเร็จของธุรกิจ
แบบนีข้ึน้อยูก่บัรสชาตแิละคณุภาพของอาหาร ท าเลท่ีตัง้ ราคา ความซื่อตรง และการให้บริการท่ีดี
แก่ลกูค้า 

2.2 ห้องอาหารจานด่วน (Fast food restaurant) เป็นห้องอาหารท่ีบริการ
อาหารท่ีประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมเสนอขายได้ทนัที เช่น McDonald และ KFC ซึง่เจ้าของ
ด าเนินการเอง หรือด าเนินการโดยได้รับสิทธ์ิภายใต้ช่ือของบริษัทแม่ หรือด าเนินการโดยบริษัทซึ่ง
เป็นเครือเดียวกัน อาหารเป็นแบบปรุงและรับประทานได้รวดเร็ว ได้แก่ ไก่ทอด มันฝร่ังทอด 
แฮมเบอร์เกอร์ โดยมีรายการอาหารพร้อมราคาติดไว้ในท่ีท่ีลกูค้าเห็นได้อย่างชดัเจน การขายเน้น
ความสะดวก รวดเร็ว ลกูค้าต้องถือถาดอาหารบริการตนเอง (Self service) น าไปรับประทานในท่ี
ท่ีจดัไว้หรืออาจไม่มีเก้าอี ้มีแต่เคาน์เตอร์แบบยืนรับประทาน อปุกรณ์ใส่อาหารเป็นแบบใช้แล้วทิง้
ได้เลย พนักงานมีหน้าท่ีบริการขายและเช็ดโต๊ะ เก้าอีบ้้าง นอกจากนีลู้กค้าสามารถซือ้และน า
กลบัไปรับประทานท่ีบ้านได้ 
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2.3 ห้องอาหารแบบทานเล่น (Café and snack bars) เป็นห้องอาหารท่ี
ให้บริการอาหารเบาๆ หรืออาหารว่าง ชา กาแฟ และเคร่ืองดื่มท่ีไม่มีอลักอฮอล์อย่างอ่ืนๆ ตัง้แต่
เวลาอาหารเช้าไปจนถึงก่อนอาหารมือ้เย็น (แต่บางแห่งอาจเปิดบริการถึงค ่า) มีทัง้ท่ีใช้พนกังาน
บริการและแขกบริการตนเอง ห้องอาหารจะให้บริการอาหารท่ีปรุงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทนัต่อการ
หมนุเวียนของลกูค้าท่ีมาใช้บริการ 

2.4 ห้องอาหารท่ีให้บ ริการหลากหลายรูปแบบ (Public houses) เป็น
ห้องอาหารว่างท่ีซือ้ได้จากเคาน์เตอร์ไปจนกระทัง่ถึงการให้บริการอาหาร 3 จาน (อาหารจานแรก
เรียกน า้ยอ่ย อาหารหลกั และของหวาน) แบบไม่หรูหรามากนกั มีพนกังานให้บริการ 

2.5 ห้ อ งอ าห า ร ท่ี ใ ห้ บ ริก า รอยู่ ใน ส ถ าบั น ต่ า งๆ  (Cafeterias) เช่ น 
มหาวิทยาลยั วิทยาลยั โรงเรียน พิพิธภณัฑ์ บริษัท ส านักงานต่างๆ หรือหน่วยงาน สถานท่ีต้อง
ต้อนรับผู้มาใช้บริการเป็นจ านวนมาก จะให้บริการชา กาแฟ เคร่ืองดื่มตา่งๆ อาหารว่างและอาหาร
ต่างๆ ตามล าดบัและจ่ายเงินท่ีพนกังานเก็บเงิน อาหารจะมีราคาถูก ลกูค้าจะต้องบริการตนเอง
และน าถาดอาหารไปเก็บในท่ีท่ีจดัไว้ ส าหรับในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อาจให้บริการอาหาร
ครบชดุ หรือให้บริการอาหารมากมายหลายประเภท (Food park) 

2.6 ห้องอาหารในสถานท่ีบนัเทิงและสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ (Recreational 
and leisure foodservices) บริการอาหารและเคร่ืองดื่มในสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจต่างๆ เพื่อให้
นกัท่องเท่ียวได้พกัผ่อนคลายความเหน็ดเหน่ือย อาหารจึงปรุงอย่างง่ายๆ บริการได้รวดเร็ว และมี
ราคาไม่แพง เปิดปิดบริการตามเวลาเปิดปิดของสถานท่ีพกัผอ่นแตล่ะแห่งนัน้ๆ 

2.7 รถเข็นขายอาหาร (Food trucks service) มกัจะเป็นผลไม้สด ของหวาน 
ไอศกรีม ฯลฯ เข็นขายอาหารไปตามท่ีต่างๆ โดยมากไปตามย่านท่ีพักอาศัย ลูกค้าสามารถ
ประหยดัเวลาในการเดินทางไปหาซือ้อาหาร แต่ราคาอาจสงูกว่าราคาในตลาด การบริการแบบนี ้
โรงแรมได้น ามาใช้ในการให้บริการแบบค็อกเทล (Cocktail) โดยบริการเคร่ืองดื่ม ขนม ของว่าง
แบบไทย หยิบรับประทานเป็นค าๆ ได้ หรือเข็นมาจอดให้บริการตรงท่ีลกูค้าโรงแรมนัง่พกัผอ่น 

2.8 การบริการอาหารและเคร่ืองดื่มให้ท่ีรถของลกูค้า (Car service) โดยใส่
ถาดท่ีสามารถวางติดกับหน้าต่างหรือประตูรถของลูกค้าได้ เม่ือรับประทานเสร็จแล้วจะกดแตร
เรียกพนักงานมาเก็บภาชนะ การบริการแบบนีไ้ม่เป็นท่ีนิยม เน่ืองจากสถานบริการจะต้องจดัท่ี
จอดรถท่ีเหมาะสม มีความยุง่ยากในการบริการและหนวกห ู(แตอ่าจพบได้ในตา่งประเทศ) 

สรุปได้ว่าประเภทของธุรกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคารและร้านอาหาร 
สามารถแบ่งเป็น 2 แบบ คือ ร้านอาหารท่ีแสวงหาผลก าไร และร้านอาหารท่ีไม่แสวงหาผลก าไร 
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โดยภาพรวมสามารถสรุปได้ดงันี ้(1) ร้านอาหารคาเฟทีเรีย (2) ร้านอาหารท่ีมีการแสดงหรือสิ่ง
บันเทิง (3) ร้านอาหารจานด่วน (4) ร้านอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีตัง้อยู่ในแหล่งบันเทิง  (5) ร้าน
จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีตัง้อยูบ่ริเวณป๊ัมน า้มนั และ (6) ร้านอาหารท่ีเป็นรถเข็นขายอาหาร 

3.2 การวางโครงสร้างและต าแหน่งงาน 
การวางแผนการปฏิบตัิงานและแผนกิจกรรมรายวนั รายสปัดาห์ หรือรายเดือน จะท า

ให้สามารถมองเห็นภาพรวมตลอดปีว่าจะเกิดงานส าคญัอะไรขึน้บ้าง เพื่อเตรียมพร้อมตอ่การวาง
แผนการปฏิบตัิงานในเดือนถดัไป (กรภทัร์ สทุธิดารา, 2552, น. 78-79) เม่ือมีแผนการปฏิบตัิงาน
แล้วต้องประเมินงานแต่ละงานต้องใช้คนก่ีคน เม่ือจ้างงานมาแล้วท างานได้พอดีกับคน จากนัน้
การก าหนดแตง่งานและวางโครงสร้างองค์การโดยตัง้ช่ือเรียกต าแหน่งงานท่ีจะท าโดยเจ้าของธุรกิจ
อาจจะก าหนดให้ต าแหน่งตนเองเป็นผู้จดัการ ผู้จดัการทัว่ไป กรรมการผู้จดัการ หรือต าแหน่งใดก็
ได้ในขณะท่ีต าแหน่งของพนักงาน ควรจะมีช่ือสมัพันธ์กับงานท่ีท า เช่น แม่ครัว พนักงานเสิร์ฟ  
นกับญัชี นกัประสานงาน หรือถ้าให้ท าหลายๆ อย่างในส านกังาน เรียกว่า ธุรการทั่วไป (กรภทัร์ 
สทุธิดารา, 2552, น. 82) โดย กมล รัตนวิระกลุ (2549, น. 73) ได้กลา่วถึงต าแหน่งงานโดยทัว่ๆ ไป
ในธุรกิจการบริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร มีดงันี ้

1. ผู้จดัการสาขา (Manager) ท าหน้าท่ีรับผิดชอบการบริหารงานของร้านอาหาร
ทัง้หมดและเป็นตวัแทนของเจ้าของธุรกิจ 

2. หัวหน้าพ่อครัว (Chef) ท าหน้าท่ีรับผิดชอบการผลิตอาหารทัง้หมด และการ
บริหารครัวและควบคมุพนกังานในครัว 

3. แคชเชียร์ (Cashier) ท าหน้าท่ี รับผิดชอบด้านการเก็บเงิน รับโทรศัพท์ 
ตรวจสอบความถกูต้องของใบสัง่อาหาร และช่วยดแูลด้านบริการ 

4. หัวหน้าบาร์ (Head bartender) ท าหน้าท่ีรับผิดชอบงานด้านบาร์ ควบคุม
พนกังานบาร์เทนเดอร์และเคร่ืองดื่มทัง้หมด 

5. หัวหน้าพนักงานบริการ (Captain) ท าหน้าท่ีรับผิดชอบควบคุมพนักงาน
บริการ ดแูลการขายอาหารและบริการทัง้หมดภายในร้านอาหาร 

6. พนกังานบริการ (Waiter) ท าหน้าท่ีรับผิดชอบขายอาหารและบริการลกูค้าใน
ด้านอาหารและเคร่ืองดื่ม 

7. บาร์เทนเดอร์ (Bertender) ท าหน้าท่ีรับผิดชอบเตรียมเคร่ืองดื่มและค็อกเทล
ส าหรับบริการลกูค้า 
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8. พนกังานครัว (Cook) ท าหน้าท่ีรับผิดชอบการท าอาหารคาว หวาน ผลไม้ ของ
หวาน ส าหรับลกูค้า 

9. พนักงานเตรียมภาชนะและล้างจาน (Steward/Dishwasher) ท าหน้าท่ี
รับผิดชอบดแูลเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ การจดัเก็บ และการท าความสะอาดทกุอยา่งในร้านอาหาร 

ส าหรับห้องอาหารหรือภตัตาคารขนาดใหญ่ โครงสร้างการบริหารงานอาจแบ่งออก
ได้เป็น 4 ระดบั คือ (ชลธิชา บนุนาค, 2553, น. 12-13) 

1. ผู้บริหารระดบัสูง (Management staff) ได้แก่ เจ้าของกิจการ (Owner) ผู้ ถือ
หุ้ น (Stockholder) ผู้ จัดการทั่วไป (General manager) ผู้ จัดการแผนกอาหารและเคร่ืองดื่ม 
(Food and beverage manager) ผู้จดัการแผนกจดัเลีย้ง (Banquet manager) รวมไปถึงบรรดา
ผู้ช่วยผู้จดัการในแตล่ะแผนก หน้าท่ีความรับผิดชอบทัว่ไปของผู้บริหารระดบัสงูจะเน้นในเร่ืองของ
การวางแผนระยะยาววิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจเพื่อแสวงหาโอกาสและปรับกลยุทธ์ให้สามารถ
แข่งขันกับคู่แข่งได้  ซึ่งในองค์การขนาดใหญ่ ท่ีเป็นเครือข่าย (Multi-unit chain operations) 
ผู้บริหารระดบัสงูอาจเร่ิมจากต าแหน่ง คณะกรรมการอ านวยการ (Board of directors) ซึ่งได้รับ
เลือกตัง้จากผู้ ถือหุ้น (Stockholders) ส่วนระดบัผู้จดัการอาจใช้ต าแหน่งผู้อ านวยการ (Director) 
แทน 

2. ผู้บริหารระดบักลาง (Middle management staff) ได้แก่ ผู้จดัการห้องอาหาร
และห้องครัว (Restaurant manager/Coffee shop manager/Executive chef) ซึ่งจะปฏิบัติงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารระดบัสงู หรือตามนโยบายท่ีผู้บริหารระดบัสงูได้วางไว้ หรืออาจ
มีส่วนในการก าหนดนโยบายร่วมกบัผู้บริหารระดบัสงู โดยความรับผิดชอบจะจ ากดัอยู่เฉพาะใน
สว่นใดสว่นหนึ่งเท่านัน้ เช่น ผู้จดัการเคร่ืองดื่ม (Coffee shop manager) มีอ านาจดแูลเฉพาะงาน
แผนกประกอบอาหารหรืออาหาร ผู้บริหารระดบักลางอยู่ในต าแหน่งหลกัตรงกลางของสายงาน
การบังคับบัญชา (Key positions) ท่ีข่าวสารภายในองค์การผ่านขึน้ -ลง ความรับผิดชอบจะ
เก่ียวกบัการวางแผนระยะสัน้ การให้ค าแนะน ากบัหวัหน้างาน (Supervisors) 

3. ผู้บริหารระดับต้น (Supervisory staff) ได้แก่ พนักงานในระดับหัวหน้างาน 
(Supervisor/Head waiter/Captain/Sous chef) ซึ่งจะรับค าสั่งจากผู้ บ ริหารระดับกลางอีก 
ต่อหนึ่ง ผู้ บริหารระดับต้นหรือระดับหัวหน้างานจัดได้ว่าเป็น ผู้ เช่ือมต่อ (Linking pins) ซึ่ง
หมายความว่าพวกเขาเป็นตวัแทนของผู้บริหารระดบัสูงในการสัง่การลงมายงัพนักงาน และใน
ขณะเดียวกันมีหน้าท่ีถ่ายทอดความต้องการของพนักงานระดับล่างขึน้ไปให้ผู้บริหารรับทราบ 
หัวหน้างานมักต้องมีทักษะในการปฏิบัติงาน (Technical skills) มากกว่าผู้ บริหารระดับอ่ืน 
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รับผิดชอบงานในส่วนของการจัดท าตารางปฏิบัติงานของพนักงาน และให้ความช่วยเหลือ
พนกังานในการบริการอาหารและเคร่ืองดื่มแก่แขกในช่วงเวลาเร่งดว่นของมือ้อาหารทกุช่วงเวลา 

4. พนกังานระดบัปฏิบตัิการ (Operation staff) คือพนกังานท่ีปฏิบตัิงานประจ า
อยู่ตามห้องอาหารต่างๆ และห้องครัว เช่น พนักงานบริการ (Waiter/Waitress) พนักงานผสม
เคร่ืองดื่ม (Bartender) พนกังานต้อนรับ (Hostess) ผู้ช่วยเสิร์ฟอาหาร (Busboy/Busgirl) พ่อครัว
ประจ าแผนก (Cook/Chef de partie) 

ผู้ จัดการสาขา (Outlet managers) เป็นผู้ มีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการ
ร้านอาหารและภตัตาคาร ส่วนห้องอาหารประเภทอ่ืนๆ ในโรงแรมก็มีผู้บริหารระดบัผู้จดัการดแูล
เช่นกนั โดยเรียกต าแหน่งตามห้องอาหารท่ีตนรับผิดชอบ ได้แก่ ผู้จดัการห้องอาหารและห้องครัว
(Coffee shop manager/Lounge manager/Bar manager/Room manager) โดยแต่ละต าแหน่ง
จะรับผิดชอบงานภายในพืน้ท่ีของตน และมีพนกังานปฏิบตัิการในต าแหน่งตา่งๆ ลดหลัน่กนัลงมา
ตามความเหมาะสม (ชลธิชา บุนนาค, 2553, น. 24) ดงันัน้ ความรู้ในเร่ืองอาหารและเคร่ืองดื่ม
เป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งท่ีพนักงานบริการทุกต าแหน่งจะต้องศึกษารายละเอียด เพื่อให้
ค าแนะน ากบัผู้มาใช้บริการได้อยา่งถกูต้อง แตก่ารท่ีจะสร้างความประทบัใจให้แตล่ะคนหรือแตล่ะ
กลุ่มต้องอาศยัความสามารถในการปฏิบตัิงานของพนกังานเช่นกนั ซึง่การปฏิบตัิงานในส่วนของ
การบริการอาหารและเคร่ืองดื่มเป็นเร่ืองของการใช้ทักษะท่ีพนักงานต้องฝึกฝนจนเกิดความ
ช านาญนอกเหนือไปจากเรียนรู้ทางทฤษฎี ดงันัน้ทางสถานประกอบการจึงจ าเป็นต้องวางระเบียบ
ปฏิบัติในการท างานทัง้ระเบียบปฏิบัติ เฉพาะบุคคล (Personal Rules) และทักษะในการ
ปฏิบตัิงานด้านตา่งๆ (Working skills) อยา่งเคร่งครัด (ชลธิชา บนุนาค, 2553, น. 389) 

สรุปได้ว่า โครงสร้างและต าแหน่งงานของธุรกิจการบริการด้านอาหารในภตัตาคาร
และร้านอาหาร มีดงันี ้

1. ผู้บริหารระดบัสูง (Management staff) ได้แก่ เจ้าของกิจการ (Owner) ผู้ ถือ
หุ้ น (Stockholder) ผู้ จัดการทั่วไป (General manager) ผู้ จัดการแผนกอาหารและเคร่ืองดื่ม 
(Food and beverage manager) ผู้ จัดการแผนกจัด เลี ย้ ง  (Banquet manager) ท าห น้ า ท่ี
รับผิดชอบการบริหารงานของร้านอาหารทัง้หมดและเป็นตวัแทนของเจ้าของธุรกิจ 

2. ผู้บริหารระดบักลาง (Middle management staff) ได้แก่ ผู้จดัการห้องอาหาร
และห้องครัว (Restaurant manager/Coffee shop manager/Executive chef) ส่วนครัวท าหน้าท่ี
รับผิดชอบการผลิตอาหารทัง้หมด รวมทัง้การบริหารครัวและควบคุมพนักงานในครัว  และส่วน
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บริการท าหน้าท่ีรับผิดชอบด้านการเก็บเงิน รับโทรศพัท์ ตรวจสอบความถกูต้องของใบสัง่อาหาร 
และช่วยดแูลด้านบริการ 

3. ผู้บริหารระดับต้น (Supervisory staff) ได้แก่ พนักงานในระดับหัวหน้างาน 
(Supervisor/Head waiter/Captain/Sous chef) ส่วนครัวท าหน้าท่ี รับผิดชอบงานด้านบาร์ 
ควบคมุพนกังานบาร์เทนเดอร์และเคร่ืองดื่มทัง้หมด และส่วนบริการท าหน้าท่ีรับผิดชอบควบคมุ
พนกังานบริการ ดแูลการขายอาหารและบริการทัง้หมดภายในร้านอาหาร 

4. พนกังานระดบัปฏิบตัิการ (Operation staff) ได้แก่ 
4.1 พนักงานบริการ (Waiter) ท าหน้าท่ีรับผิดชอบขายอาหารและบริการ

ลกูค้าในด้านอาหารและเคร่ืองดื่ม 
4.2 บาร์เทนเดอร์ (Bertender) ท าหน้าท่ีรับผิดชอบเตรียมเคร่ืองดื่มและ

ค็อกเทลส าหรับบริการลกูค้า 
4.3 พนกังานครัว (Cook) ท าหน้าท่ีรับผิดชอบการท าอาหารคาว หวาน ผลไม้ 

ของหวาน ส าหรับลกูค้า 
4.4 พนักงานเตรียมภาชนะและล้างจาน (Steward/Dishwasher) ท าหน้าท่ี

รับผิดชอบดแูลเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ การจดัเก็บ และการท าความสะอาดทกุอยา่งในร้านอาหาร 
3.3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการประกอบธุรกิจ 

การท าธุรกิจมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งส าหรับการเร่ิมต้นจากการตัง้ค าถาม เพื่อประเมิน
สถานการณ์ตลาดทางธุรกิจอาหารอย่างจริงจงั โดยการตัง้ค าถาม 5 ข้อ มีดงันี ้(กมล รัตนวิระกลุ, 
2549, น. 17-18) 

1. ร้านอาหารในฝันอยูใ่นต าแหน่งใดของตลาด 
2. ลกูค้าในบริเวณนัน้มีความต้องการร้านอาหารแบบท่ีก าลงัจะเปิดหรือไม่ 
3. ร้านอาหารลกัษณะนัน้มีคูแ่ข่งอยู่แล้วหรือไม่ หากมีอยู่แล้วจะมีอะไรเหนือกว่า

คูแ่ข่ง 
4. ร้านอาหารควรเปิดในท าเลใดท่ีเหมาะสมและจะหาได้หรือไม่ 
5. สภาพเศรษฐกิจในท้องถ่ินนัน้ๆ เป็นอยา่งไร 

หลงัจากการตัง้ค าถาม ให้ศกึษาวิเคราะห์ข้อมลูก่อนประกอบธุรกิจจะลดความเสี่ยง
ในการลงทุน และท าให้กระบวนการตดัสินใจ รอบคอบ ไม่ผิดพลาด ท าให้โอกาสการท าธุรกิจให้
ส าเร็จมีมากขึน้ โดยปัจจยัส าคญัท่ีต้องศกึษาเพิ่มเตมิ ได้แก่ (กมล รัตนวิระกลุ, 2549, น. 21-26) 
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1. ท าเลท่ีตัง้ของร้านอาหารหรือภตัตาคาร เป็นปัจจยัประการแรกท่ีส าคญัท่ีสดุ 
ก่อนเปิดร้านอาหารต้องศกึษาความสมัพนัธ์ของท าเลและจ านวนประชากรท่ีอยูอ่าศยัในละแวกนัน้
ท่ีมีโอกาสจะเป็นลกูค้าท่ีจะใช้บริการได้หรือไม่ 

2. พฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งเป็นปัญหาเศรษฐกิจถดถอย มิได้เป็นอปุสรรคมากนัก
ส าหรับธุรกิจภัตตาคาร เพราะอาหารยังเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่  โดยปัจจุบันคนต้องเดินทางไกล
ระหวา่งบ้านและท่ีท างาน ไม่มีเวลาท าอาหารเอง ต้องรับประทานอาหารนอกบ้าน ผู้บริโภคอีกกลุม่
หนึ่ง คือ นกัท่องเท่ียวและคนเดินทางท่ีต้องใช้บริการอาหารนอกบ้านอยู่แล้ว และจากการศึกษา
พฤติกรรมการครองเรือนของหนุ่มสาว พบว่า ครอบครัวสมัยใหม่จะมีบุตรเพียง 1-2 คน และมี
แนวโน้มรับประทานอาหารนอกบ้านมากกวา่ครอบครัวขนาดใหญ่ เพราะการท าครัวท่ีบ้านส าหรับ
จ านวนน้อยคน จะแพงกวา่การท าอาหารส าหรับครอบครัวท่ีมีสมาชิกมาก จากการส ารวจยงัพบว่า 
สามี ภรรยา ท่ียงัไม่มีลูกนิยมรับประทานอาหารนอกบ้าน แต่ครอบครัวใหญ่รับประทานอาหาร
นอกบ้านน้อย เพราะแตล่ะครัง้ต้องสิน้เปลืองคา่ใช้จ่ายสงู จากการส ารวจขนาดของครอบครัวไทย 

3. ประเภทธุรกิจและอตุสาหกรรมในบริเวณใกล้เคียง โดยการศึกษาสภาพของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมในละแวกใกล้เคียง เพื่อประเมินศักยภาพในการใช้จ่ายและการบริโภคของ
พนกังานและคนท างานในบริเวณ เช่น ท าเลอยูใ่กล้นิคมอตุสาหกรรม ซึง่มีคนงานจ านวนมาก ยอ่ม
ชีใ้ห้เห็นศกัยภาพของการใช้จ่ายของคนงานท่ีมีคา่แรงไม่สงูนกั ต้องการบริโภคอาหารราคาไม่แพง 
หากจะเปิดร้านอาหารในบริเวณนี ้ต้องขายอาหารราคาถูก ง่าย และรวดเร็ว แต่ไม่จ าเป็นต้อง
บริการมาก ดงันัน้ การขายอาหารประเภทใด ต้องค านงึถึงกลุม่ลกูค้าและบริการเพื่อให้สนองความ
ต้องการของผู้บริโภคกลุม่เปา้หมาย 

4. อตุสาหกรรมท่องเท่ียว หากท่านวางแผนท่ีจะเปิดร้านอาหารในจงัหวดัท่ีเป็น
แหล่งท่องเท่ียว หรือในย่านท่ีมีนักท่องเท่ียวมากในกรุงเทพมหานคร จ าเป็นต้องศึกษาปริมาณ
นกัท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเท่ียวในไทยปีละก่ีคน หรือในแหลง่ท่องเท่ียวใหญ่ เช่น พทัยา ภเูก็ต สมยุ และ
เชียงใหม่ เป็นต้น ดงันัน้ หากท่านจะเปิดร้านอาหารส าหรับนกัท่องเท่ียว ตวัเลขนกัท่องเท่ียวจะมี
สว่นส าคญัในการประกอบการตดัสินใจ 

5. ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ในบริเวณใกล้เคียง การเติบโตของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์
ในบริเวณใกล้ท าเลของภัตตาคารท่ีวางแผนไว้ เป็นดัชนีชีส้ภาพเศรษฐกิจและก าลังซือ้ของ
ประชาชน หากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เฟ่ืองฟ ูแสดงว่า ประชากรทัว่ไปมีรายได้ดี สามารถจบัจ่ายได้
สบาย ไม่ต้องพะวงมากนักในเร่ืองการใช้จ่ายด้านอาหารการกิน หรือในกรณีท่ีมีหมู่บ้านจดัสรร
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เกิดขึน้ใหม่ มีประชากรย้ายมาอยู่มากขึน้ ร้านอาหารก็จะเป็นปัจจยัจ าเป็นส าหรับผู้บริโภคท่ีมาอยู่
อาศยัในบริเวณนัน้ 

6. คูแ่ข่งขนั ปัจจบุนัธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม สามารถแยกได้เป็นหลายประเภท 
เช่น ภตัตาคาร สวนอาหาร ศนูย์อาหาร ฟาสต์ฟดู คาเฟ่ เป็นต้น นกัลงทนุและผู้บริหาร จ าเป็นต้อง
ศกึษาว่าในประเภทธุรกิจท่ีคณุสนใจนัน้ มีคูแ่ข่งขนัรายอ่ืนๆ ได้เปิดบริการอยู่ก่อนแล้วหรือยงั หาก
ร้านอาหารตามแนวคิดของคณุจะเปิดบริการเป็นแห่งแรกถือเป็นเร่ืองท่ีดี และต้องพิจารณากลุ่ม
ประชากรในชุมชน และกลุ่มลูกค้าในอนาคตเหล่านี ้นิยมบริโภคอาหารชนิดใด อาหารจีน 
เวียดนาม เม็กซิกัน หรือรับประทานอาหารง่ายๆ อย่างก๋วยเตี๋ยวลูกชิน้ หรือขนมจีน ข้าวแกง  
เป็นต้น 

โดยทั่วไปผู้ ประกอบธุรกิจจะสนใจในเร่ืองต้นทุนและตลาดลูกค้าเป็นหลัก การ
ประกอบธุรกิจท่ีเป็นการค้ามุง่ผลก าไรจะสนใจตอ่ความต้องการของตลาดลกูค้ามาก ในขณะท่ีการ
ประกอบธุรกิจท่ีไม่หวังผลก าไรจะสนใจต่อต้นทุนมากกว่า ดังนัน้ปัจจัยส าคัญท่ีมีส่วนก าหนด
ลกัษณะการด าเนินงานของธุรกิจมีดงันี ้(ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2554, น. 1-3) 

1. การศกึษาวิเคราะห์ภาวะของตลาดและความเป็นไปได้ของธุรกิจ 
1.1 ศึกษาสภาพของตลาดท่ีแท้จริง ความเสี่ยงภัยในการลงทุนและสภาพ

การแข่งขนั โดยส ารวจจากธุรกิจท่ีเปิดด าเนินการอยูใ่นขณะนัน้ 
1.2 โอกาสท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการลงทุนเพื่อให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ 

หมายถึง การได้ก าไรและสามารถกระท ากิจกรรมทางธุรกิจบางอย่างเพื่อให้ได้ประโยชน์คุ้มค่าแก่
สงัคมอีกด้วย 

1.3 การหาท าเลท่ีตัง้ท่ีเหมาะสม ให้ความสะดวกแก่ลกูค้าท่ีมาใช้บริการ 
1.4 การก าหนดนโยบาย การวางแผนด าเนินการ การจดัการท่ีเหมาะสมใน

เร่ืองสนิค้าและการบริการ 
1.5 การวางผงั การเลือกขนาด และการออกแบบตกแตง่ห้องอาหาร 
1.6 การก าหนดประเภทของลูกค้า ความถ่ี และจ านวนของลูกค้าท่ีมาใช้

บริการแตล่ะครัง้ 
1.7 ฤดกูาลและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจของลกูค้า 
1.8 การตดัสินใจด าเนินการอย่างอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างความพอใจ

ให้แก่ลกูค้า 
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1.9 สภาพเศรษฐกิจในบริเวณท่ีธุรกิจสามารถครอบคลมุความต้องการของ
ตลาด รายได้ของประชาชน 

1.10 โอกาสท่ีจะปรับปรุงและขยายกิจการตอ่ไปในอนาคต 
2. ต้นทุน ได้แก่ ต้นทุนรวมในการด าเนินงาน ประกอบด้วย ต้นทุนคงท่ี (Fixed 

cost) และต้นทุนผันแปร (Variable cost) ถ้าธุรกิจใดมีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายคงท่ีในอัตราสูง ก็
จ าเป็นต้องให้ความส าคญัต่อตลาดลกูค้ามาก แสวงหาและตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้
มากท่ีสดุ แต่ถ้าธุรกิจด าเนินงานโดยมีต้นทุนผนัแปรในอตัราท่ีสงู และมีค่าใช้จ่ายคงท่ีต ่าก็จะให้
ความสนใจเร่ืองต้นทนุมากกวา่ 

3. ลักษณะตลาดและความต้องการของลูกค้า ความต้องการจ าเป็น ความ
ต้องการพืน้ฐาน ความต้องการความแปลกใหม่ ความต้องการในอนาคต ระดบัของผู้ซือ้ตามชัน้
ของสงัคม ลกัษณะของการมาใช้บริการ ระดบัรายได้ อาชีพ ทศันคติ ความชอบ รสนิยม พฤตกิรรม
การบริโภค เพื่อเลือกสรรอาหารและเคร่ืองดื่ม ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ มี
การตรวจสอบความพงึพอใจของลกูค้า เพื่อการประเมินผลการด าเนินงานและน ามาปรับปรุงแก้ไข 
พยายามหาเทคนิคและวิธีต่างๆ ทางการตลาด เพื่อจูงใจลูกค้าให้มาใช้บริการให้มากท่ีสุด เพิ่ม
อตัราการหมนุเวียนของลกูค้าท่ีคาดว่าจะมาใช้บริการ ถ้าความต้องการของลกูค้าเปลี่ยนไป เช่น 
มาใช้บริการน้อยลง หรือมาไม่สม ่าเสมอ จะมีผลกระทบต่อยอดขายและก าไรสทุธิได้ โดยเฉพาะ
ธุรกิจท่ีเปิดด าเนินการโดยใช้ต้นทนุท่ีสงู อาจขาดทนุ หรือได้ก าไรเป็นบางวนั นอกจากนีค้วรศกึษา
อิทธิพลท่ีมีตอ่การเปลี่ยนแปลงความต้องการของลกูค้าด้วย เช่น ฤดกูาล ยอดขายและก าไรอาจจะ
สงูเฉพาะช่วงเดือนมีนาคม ถึงพฤษภาคม ซึง่เป็นช่วงฤดกูาลท่องเท่ียว แตช่่วงอ่ืนๆ ยอดขายลดลง
โดยเฉพาะฤดูฝน ผู้ประกอบธุรกิจควรหาทางส่งเสริมการขาย การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ หรือ
กิจกรรมทางการตลาดอ่ืนๆ ท่ีจะช่วยดงึดดูให้ลกูค้ามาใช้บริการสม ่าเสมอตลอดปี 

4. ลักษณะการประกอบการ นโยบาย วัตถุประสงค์และการวางแผนของผู้
ประกอบธุรกิจ ต้องการตอบสนองความต้องการของลูกค้าประเภทใด เช่น ลูกค้านักธุรกิ จ 
นกัท่องเท่ียว นกัศกึษา องค์การภาครัฐ โรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ ลกูค้าทัว่ไป ฯลฯ ซึง่แตล่ะ
กลุม่มีลกัษณะการบริโภคไมเ่หมือนกนั การวางแผนการด าเนินงาน ได้แก่ 

4.1 การประมาณการความต้องการของลูกค้าและการขายล่วงหน้าเพื่อ
หลีกเลี่ยงปัญหาการผลิตอาหารมากหรือน้อยเกินไป ลดปัญหาของเหลือ (Leftover) 
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4.2 การประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน การจัดการ
บญัชี การเงิน การตลาด และการขาย วิเคราะห์งบการเงินเพื่อประมาณการหมนุเวียนของเงินทุน 
ตลอดจนการค านวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ 

4.3 การวางแผนควบคุมต้นทุน โดยเฉพาะวตัถุดิบท่ีมีลกัษณะเน่าเสียง่าย
และต้องน ามาใช้เตรียมการในการผลิตอาหาร 

4.4 การวางแผนการเตรียมการในการผลิต การขายและให้บริการอาหาร 
ความรู้ เทคนิคขัน้ตอน วิธีและความสามารถในการผลิตอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีมีคณุภาพ ถกูหลกั
โภชนาการ และตรงกบัรสนิยมของลกูค้า ลกัษณะของรายการอาหาร เวลาการปรุงและเวลาท่ีต้อง
ใช้ในการรับประทานแต่ละครัง้ ตลอดจนการออกแบบเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ อปุกรณ์การตกแตง่ และ
สิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ ซึง่เป็นตวัก าหนดระดบัและมาตรฐานของการบริการ 

5. ล าดับขัน้ตอนของการบริหารธุรกิจ แบ่งตามระดับความรับผิดชอบในการ
บริหาร ได้แก่ 

5.1 การจดัการและการควบคมุธุรกิจ มีผู้บริหารระดบัสงูเป็นผู้ดแูล 
5.2 การด าเนินงานธุรกิจ มีผู้บริหารระดบักลางเป็นผู้ดแูล 
5.3 การปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ มีผู้ บริหารระดับต้น หรือหัวหน้างานเป็น

ผู้ดแูล 
5.4 การปฏิบตัิงานของพนกังาน ตามต าแหน่งหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายเป็น

แรงงานท่ีได้รับการอบรมฝึกฝนมาเป็นอยา่งดี 
ผู้ลงทนุควรมีการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดหลายๆ ด้านก่อนการตดัสินใจลงทนุ

ในธุรกิจภตัตาคาร เพื่อทราบถึงความเป็นไปได้ในการลงทนุ ข้อจ ากดั และโอกาสในการประกอบ
ธุรกิจ ดงันี ้(ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2554, น. 181-184) 

1. การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด ประกอบด้วย 
1.1 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางการตลาดระดับจุลภาค หมายถึง 

สภาวะแวดล้อมภายในกิจการของธุรกิจท่ีจะมีอิทธิพลต่อความสามารถในการให้บริการแก่ลกูค้า 
ได้แก่ ลกัษณะของกิจการ รูปแบบของอาหาร และการบริการ เช่น ห้องอาหารไทย ห้องอาหารสกีุ ้
ห้องอาหารทะเล 

1.1.1 วตัถดุิบท่ีจะใช้ในการผลติ แหลง่และราคาวตัถดุิบ 
1.1.2 พอ่ค้าคนกลาง ผู้ขายวตัถดุิบและผู้จดัสง่ 
1.1.3 พอ่ครัว บคุคลท่ีมีฝีมือในการปรุงอาหาร ลกูมือ 
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1.1.4 พนกังานเสิร์ฟ ผู้ ให้บริการในส่วนอ่ืนๆ เช่น การล้างภาชนะ การท า
ความสะอาด 

1.1.5 ปริมาณเงินทนุท่ีจะใช้ในการลงทนุ 
1.2 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางการตลาดระดับมหภาค หมายถึง 

สภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีอิทธิพลในวงกว้างต่อการด าเนินกิจการและความสามารถในการ
ให้บริการลกูค้า สภาวะแวดล้อมเหลา่นี ้ได้แก่ 

1.2.1 สภาวะแวดล้อมทางด้านประชากรศาสตร์ หมายถึง โครงสร้างของ
ประชากร ขนาดของครอบครัว อาย ุเพศ อาชีพ รายได้ การศกึษา เชือ้ชาติ สญัชาติ อตัราการเกิด 
การประมาณการจ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึน้ ผู้ประกอบธุรกิจควรศกึษาเพื่อทราบลกัษณะของลกูค้า 
และสามารถประมาณการจ านวนและอปุสงค์ (Demand) ของลกูค้าในอนาคตได้ 

1.2.2 สภาวะแวดล้อมทางด้านภมูิศาสตร์ หมายถึง ลกัษณะภมูิประเทศ 
ภมูิอากาศ เขตพืน้ท่ี ย่านท าเลท่ีตัง้ และลกัษณะทางกายภาพอ่ืนๆ เพื่อตดัสินใจในการออกแบบ
ภตัตาคาร ห้องอาหาร อาจเปิดเป็นห้องโล่งถ้าอากาศดี หรือจ าเป็นต้องใช้เคร่ืองปรับอากาศ หรือ
ต้องปรับปรุงพืน้ท่ีตลอดจนความสะดวกในการเข้าถึงและการจอดรถ 

1.2.3 สภาวะแวดล้อมทางด้านสงัคมและวฒันธรรม หมายถึง ลกัษณะ
ความคิด ความนิยม ความเช่ือ ค่านิยม และพฤติกรรมการบริโภคของคนในสงัคมหรือในท้องถ่ิน
นัน้ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรับประทานอาหาร รสชาติการปรุง เช่น การไม่รับประทานเนือ้วัว
เน่ืองจากความเช่ือและการนบัถือเจ้าแมก่วนอิม การรู้จกัสงัคมและวฒันธรรมของลกูค้าช่วยให้การ
จดับริการอาหารและเคร่ืองดื่มถกูใจลกูค้ามากขึน้ 

1.2.4 สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยท่ีบอกถึงระดับรายได้ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างค่าใช้จ่าย สถานะทางการเงินและอ านาจในการซือ้ของผู้บริโภค ถ้า
ผู้บริโภคมีอ านาจการซือ้สงูก็จะเป็นโอกาสท่ีดีในการประกอบธุรกิจหรือขยายกิจการให้ใหญ่และ
หรูหราขึน้ แต่ถ้าภาวะเศรษฐกิจตกต ่าลง อ านาจการซือ้ลดน้อยลง ผู้ประกอบธุรกิจจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงงานหลายส่วนเพื่อยงัคงตอบสนองความต้องการของลกูค้า หรือดึงดดูใจลกูค้าให้มาใช้
บริการได้ในระดบัเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ 

1.2.5 สภาวะแวดล้อมทางด้านการเมืองและกฎหมาย เป็นท่ีทราบกนัดี
แล้วว่าการเมืองท่ีมัน่คงย่อมสง่ผลกระทบให้เศรษฐกิจของประเทศมัน่คงด้วย และผู้ประกอบธุรกิจ
ก็จะได้รับผลกระทบนีโ้ดยตรง เน่ืองจากเศรษฐกิจก็คือสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนนัน่เอง 
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นอกจากนีก้ารประกอบธุรกิจบริการอาหารและเคร่ืองดื่มยงัต้องศึกษากฎหมาย ระเบียบในการ 
ขออนญุาต การด าเนินงาน และการช าระภาษีด้วย 

2. การวิ เคราะห์ทางการตลาดของธุรกิจ หมายถึง การวิ เคราะห์จุดแข็ง 
(Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และข้อจ ากัด (Threat) ของธุรกิจว่ามี
จดุเดน่ จดุด้อยในเร่ืองใดบ้าง รวมเรียกวา่ SWOT analysis 

2.1 จุดแข็ง (Strangth) หมายถึง การวิเคราะห์จุดเด่น ข้อดี คุณสมบัติของ
กิจการท่ีก าลงัด าเนินอยู่ หรือก าลงัจะเร่ิมกิจการ โดยการเปรียบเทียบและบอกรายละเอียดให้เห็น
อย่างชดัเจน เช่น เงินลงทุนสงู ท าเลท่ีตัง้ดี ผู้จดัการ พ่อครัวและผู้ปรุงอาหารฝีมือดีมาก สามารถ
ปรุงอาหารได้หลายประเภท สามารถหาแหล่งวตัถุดิบได้ง่าย ราคาไม่แพง มีพนักงานบริการท่ีมี
ประสบการณ์มาร่วมงาน 

2.2 จุดอ่อน (Weakness) หมายถึง การวิเคราะห์ข้อเสียหรือจุดด้อยภายใน
กิจการของตนเอง โดยการเปรียบเทียบกับธุรกิจรายอ่ืนๆ เช่น มีเงินทุนน้อย ไม่มีพ่อครัวท่ีมี
ความสามารถ พนกังานบริการไม่มีประสบการณ์ ฝึกยาก ไมมี่ผู้บริหารฝีมือดี ท าเลท่ีตัง้ไม่ดีพอ ไม่
มีท่ีจอดรถ กิจการมีการร่ัวไหล 

2.3 โอกาส (Opportunity) หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกท่ีเอือ้
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ เช่น สภาพเศรษฐกิจ กฎหมาย ความเป็นอยู่ของประชาชน ความ
จ าเป็นในการบริโภคในช่วงเวลาท างานท่ีเร่งรีบ คา่นิยมในการบริโภคท่ีเปลี่ยนไป 

2.4 ข้อจ ากดั (Threat) หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกท่ีเป็นตวั
สกัดกัน้ หรือจ ากัดขอบเขตของการด าเนินธุรกิจ เช่น กฎหมายในเร่ืองการคุ้ มครองผู้ บริโภค 
กฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยั และการสขุาภิบาลของภตัตาคาร การก่อสร้างอาคาร 

3. การวิเคราะห์ตลาดผู้บริโภคและพฤติกรรมการบริโภคของลกูค้า หมายถึง การ
วิเคราะห์เพื่อทราบลกัษณะและความต้องการท่ีแท้จริงของลูกค้า ประเภทและรายการอาหารท่ี
ชอบบริโภค ลักษณะอาหาร วิธีการปรุง ราคา ค่านิยม และปัจจัยท่ีมีอิท ธิพลต่อการบริโภคใน
ปัจจุบนั (Actual demand) และการคาดคะเนหรือกระตุ้นให้เกิดความต้องการบริโภคในอนาคต 
(Potential demand) 

4. การวิเคราะห์คู่แข่งขัน ทัง้คู่แข่งขันตรงและคู่แข่งขันอ้อม เพื่อพิจารณา
ศกัยภาพของธุรกิจและทราบความสามารถของคูแ่ข่งขนัเพื่อดงึดดูหรือแยง่ชิงลกูค้าให้มาใช้บริการ
ภตัตาคารของตนแทน การวิเคราะห์คูแ่ข่งขนัท าได้โดย 
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4.1 การประเมินจดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส และข้อจ ากดั (SWOT analysis) ของ
คูแ่ข่งขนัโดยเปรียบเทียบกบักิจการของตน 

4.2 การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดของคู่แข่งขัน คือ สินค้าและ
บริการ (Product) ท่ีเสนอขายอยู่และลูกค้าติดใจ ราคา (Price) ของอาหารและเคร่ืองดื่ม ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย (Channel of distribution) และวิธีการกระจายสินค้า (Place) จนเป็นท่ีรู้จัก 
และการสง่เสริมการตลาด (Promotion) ท่ีดงึดดูใจให้ลกูค้าไปใช้บริการเร็วขึน้และบอ่ยขึน้ และเม่ือ
ทราบกลยุทธ์ของคู่แข่งขนั และภตัตาคารได้ปรับปรุงพฒันาสินค้าและบริการของตนแล้ว ควรมี
การประเมินการตอบโต้ของคู่แข่งขนัด้วย เช่นเดียวกบั กมล รัตนวิระกุล (2549, น. 26-27) ได้น า
หลักการวิเคราะห์ตลาด (SWOT) มาใช้ในการศึกษาวิจัยปัจจัย 4 ประการในการใช้วิเคราะห์
ศกัยภาพการตลาด ได้แก่ 

4.2.1 จุดแข็ง (Strength) ลักษณะท่ีโดดเด่นของภัตตาคารท่ีจะเสนอ
บริการต่อประชาชนในด้านการตกแต่ง บรรยากาศ หรือเอกลกัษณ์ของอาหาร เช่น ไทย จีน ญ่ีปุ่ น 
อิตาเลียน เป็นต้นหรือจดุแข็งในด้านท าเล เช่น ตัง้อยูใ่นห้างสรรพสนิค้า อยูใ่กล้สถานีรถไฟฟา้ 

4.2.2 จดุอ่อน (Weakness) ปัญหาท่ีเห็นได้ชดั เช่น ปัญหาการจราจร รถ
ติด รายการอาหารไม่เดน่ ท าเลร้านอาหารไม่มีท่ีจอดรถ หรือการขาดประสบการณ์ในการท าธุรกิจ
อาหารมาก่อน 

4.2.3 โอกาส (Opportunity) โอกาสทางธุรกิจสงู เช่น ไม่มีคู่แข่งท่ีตัง้อยู่
ในบริเวณเดียวกนั ร้านอาหารอยูใ่นแหลง่ชมุชน หรือบริเวณท่ีเป็นศนูย์กลางธุรกิจ ศนูย์ราชการ 

4.2.4 อุปสรรค (Threat) ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ เพราะผลกระทบจาก
ปัจจยัภายนอก เช่น กฎระเบียบข้อบงัคบั เร่ืองเวลาเปิด-ปิดบริการ การซอ่มสาธารณปูโภค ปัญหา
การจราจร 

กรภัทร์ สุทธิดารา (2552, น. 42-49) กล่าวว่า การผลิตสินค้าให้ขายได้เป็นหัวใจ
ส าคญัของการท าธุรกิจ โดยผู้ประกอบการต้องเข้าใจหลกัการส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

1. การเข้าใจลกูค้าให้ดีกว่าคู่แข่ง การท าสินค้าท่ีขายได้ไม่ใช่เร่ืองยาก ถ้าเราเข้า
ใจความต้องการของคนซือ้ “ปลกูเรือนตามใจผู้อยู่ ผกูอู่ตามใจผู้นอน” เป็นค าพงัเพยโบราณท่ีใช้
ได้ผลดีท่ีสดุในการสร้างธุรกิจเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนใช้สินค้า ลกูค้าต่างหากท่ีเป็นคนใช้ ถ้าเรา
ไปท าสนิค้าตามท่ีเราชอบคนเดียว แล้วใครจะมาจ่ายเงินซือ้สินค้าเรา 

1.1 ก าหนดกลุม่เปา้หมาย โดยการจะเข้าใจลกูค้านัน้ไม่ง่ายนกั เพราะลกูค้า
มีมากมาย ต่างจิตต่างใจ อายุ อาชีพ รายได้ก็มีผลให้มีความชอบท่ีไม่เหมือนกัน เราจึงต้อง
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ประเมินลกัษณะของลกูค้าท่ีจะซือ้ของของเราให้ออกมาอยา่งชดัเจนก่อน เม่ือทราบกลุม่ลกูค้าแล้ว
ก็ต้องเข้าไปสอบถามคนกลุม่นีว้า่เข้าอยากได้อาหารอะไร รสชาติแบบไหน ราคาเท่าไรกนั 

1.2 สอบถามลูกค้าด้วยแบบสอบถาม การสอบถามท่ีง่ายท่ีสุดก็คือ การ
เตรียมค าถามไว้ก่อนแล้วไปสมัภาษณ์ ยิ่งถ้ามีสนิค้าเตรียมไว้ก่อน แล้วน าไปพดูคยุเพื่อให้ได้ข้อมลู 
โดยอาจจะคยุสัน้หรือยาวก็ได้ เพื่อให้ได้ภาพรวมของความชอบของลกูค้ามากท่ีสดุ พูดคยุไปสกั 
10-20 คน คณุก็จะเข้าใจสิ่งท่ีลกูค้าอยากได้ดียิ่งขึน้ ซึง่นัน้เป็นสิง่ส าคญัมาก เพราะเราจะออกแบบ
สนิค้า และบริการขึน้มาตามนัน้ การสอบถามไม่จ าเป็นต้องท าแคค่รัง้เดียว หากค าถามไม่ตรง คณุ
ก็สามารถปรับเปลี่ยน และน ามาถามใหม่ได้ นอกจากนีห้ากมีอาหารตัวอย่างให้ทดลองชิมก็
สามารถน ามาทดสอบได้ในครัง้ต่อไป ท าไปจนเกิดความมัน่ใจ เราเข้าใจลกูค้าจริงๆ แล้วจึงค่อย
ไปสูข่ัน้ตอนตอ่ไป 

2. รู้จกัคูแ่ข่ง เราก็ต้องมาส ารวจคูแ่ข่งว่า หากลกูค้าไม่ซือ้ของเราเขาจะไปซือ้ของ
ใคร การพยายามสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งจะเป็นการดีแต่ถ้าสร้างความแตกต่างไม่ได้ อย่าง
น้อยก็ต้องท าให้ดีกว่าในเร่ืองท่ีคู่แข่งมีข้อผิดพลาดของคนเร่ิมธุรกิจหลายๆ คนคือ คิดว่าแค่ขาย
ราคาถกูกว่าก็ชนะแล้ว วิธีคิดแบบนีใ้ช้ไม่ได้ผล เพราะคู่แข่งก็ตดัราคาลงได้ ในท่ีสดุก็จะไม่มีก าไร
กนัทัง้คู่ การตดัราคาจึงเป็นสิ่งท่ีไม่ควร ซึง่การเอาชนะคู่แข่งให้คู่แข่งเจ๊งไปเลย เป็นสิ่งท่ีไม่ควรคิด 
เพราะเขาก็มีฝีมือพอตวัจึงท าธุรกิจได้ เราจึงควรหลีกเลี่ยงการแข่งขนัโดยตรง หันไปสร้างความ
แตกตา่งที่ดเูข้าท่าในสายตาของลกูค้าของเราดีกวา่ 

3. ตัง้ช่ือให้จ าได้ง่าย การท าธุรกิจนัน้จะต้องคิดช่ือให้ดีตัง้แตแ่รก เพราะลกูค้าจะ
จ าได้ และยงัเกิดความเช่ือถือในตวัสินค้าไปด้วย มีคนเคยวิจยัว่า ช่ือท่ีจ าได้ง่ายไม่ควรมีอกัษรเกิน 
4 ตวั เช่น COKE และ NIKE แต่ก็ไม่แน่เสมอไปหากช่ือท่ีตัง้มาน่าจดจ า นอกจากท่ีกล่าวมาแล้ว 
การตัง้ช่ือยงัมีเทคนิคอ่ืนอีกมากมาย ได้แก่ 

3.1 ใช้ช่ือและนามสกลุ ช่ือย่อ หรือฉายาของเจ้าของ เช่น หมกูระทะสมรักษ์ 
วิธีนีมี้ข้อดีท่ีแสดงถึงความมัน่ใจของผู้ท าธุรกิจ แต่ก็มีข้อเสียคือถ้าช่ือเจ้าของไม่เพราะ ยาวเกินไป 
หรือไม่เข้ากบัสินค้าก็ไม่เหมาะนกั 

3.2 ใช้ช่ือแสดงลกัษณะของสินค้า เช่น Family Mart ซึ่งหมายถึง ตลาดของ
ครอบครัว ข้อดีคือ ลกูค้าจะเข้าใจคณุค่าของสินค้าเราทนัที แต่ก็มีข้อเสียคือมกัจะยาว และสร้าง
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัได้ยาก 

3.3 ใช้ช่ือสัน้ๆ คิดขึน้มาใหม่ เช่น PEPSI เป็นช่ือท่ีถูกคิดขึน้มาโดยไม่มี
ความหมาย และเน้นให้เกิดการจ าได้ง่าย แตก็่มีข้อเสียคือ ต้องอธิบายให้ลกูค้าเข้าใจ หากไม่มีการ
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โฆษณามากพอ ลกูค้าก็จะไมส่ามารถจ าได้วา่เป็นสินค้าอะไร ธุรกิจท่ีไม่มีงบโฆษณามากนกั จงึมกั
ตัง้ช่ือในลกัษณะนีใ้ห้ความหมายโดยนยัสอดคล้องกับผลิตภณัฑ์ โดยน าค าศพัท์มารวมกัน เช่น 
Photohut เป็นร้านขายกล้องถ่ายรูป จงึใช้ค าวา่ Photo ซึง่เขาน าค ามาผสมกนั ท าให้เข้าใจได้ง่าย 

3.4 ใช้ช่ือยอ่ เช่น AIA ข้อดีคือ ตัง้ได้ง่ายและสัน้ แตข้่อเสียคือ จ ายาก และถ้า
ลกูค้าไมท่ราบวา่ยอ่มาจากอะไร ก็จะไมมี่ความหมาย 

3.5 ตัง้ขึน้มาเลยตามความชอบของเจ้าของ เช่น ร้านโชคดี ตัง้แบบนีมี้ข้อดีก็
คือ เราจะรู้สึกดีเพราะเป็นช่ือท่ีเราชอบ แต่ลกูค้าจะเข้าใจตรงกนัหรือไม่นัน้ ก็ต้องสอบถามลูกค้า
เอาเอง 

4. โลโก้ และสโลแกน 
4.1 โลโก้ (Logo) หรือเคร่ืองหมายการค้า มักใช้เป็นภาพท่ีท าให้เกิดการ

จดจ าสินค้าหรือตวัองค์การได้ดี เช่น ถ้าเราพดูถึงรูปดาว 3 แฉก ทกุคนก็นึกถึงรถเบนซ์ หรือถ้าพดู
ถึงรูปดอกบวั ก็นึกถึงธนาคารกรุงเทพ เป็นต้น โดยโลโก้ท่ีดีควรจะจดจ าได้ง่าย แบง่แยกจากสินค้า
ของบริษัทอ่ืนๆ อย่างชดัเจนไม่เช่นนัน้หากคณุโฆษณา ลกูค้าก็อาจจะสบัสนว่าเป็นโฆษณาของ
ใคร และซือ้สินค้าผิดได้ 

4.2 สโลแกน (Slogan) หรือค าขวญั นิยมแตง่เป็นประโยคกะทดัรัดท่ีจดจ าได้
ง่าย เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าใจถึงจุดเด่นของตวัสินค้า หรือองค์การได้อย่างรวดเร็ว เช่น ปตท. 
พลงัไทย เพื่อไทย หรือธนาคารกรุงเทพ บริการทกุระดบัประทบัใจ ซึง่สโลแกนนีจ้ะเปลี่ยนแปลงไป
บอ่ยๆ แล้วแตว่่าตอนนัน้บริษัทจะเน้นเร่ืองใด เม่ือเราคิดสโลแกนออก ก็ควรจะใสไ่ว้คูก่บัโลโก้ เพื่อ
เพิ่มความเข้าใจให้กบัลกูค้า เช่น ท่ีถงุ นามบตัร กลอ่งผลติภณัฑ์ โฆษณา หรือแม้แตเ่สือ้ยืด ก็ใสล่ง
ไปได้ ดีกว่าจะใส่โลโก้เพียงอย่างเดียว ซึง่คนทัว่ไปยงัอาจจะไม่รู้จกับริษัทของเราไม่เหมือนบริษัท
ใหญ่ๆ เช่น NIKE และ APPLE ท่ีใสแ่คโ่ลโก้ คนทัว่ไปก็รู้แล้ววา่ขายอะไร 

ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเปรียบเสมือนขัน้ตอนของการด าเนินธุรกิจ นอกจากนี  ้
ผู้ ประกอบธุรกิจควรศึกษาสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมายและสังคมท่ี
เอือ้อ านวยต่อการประกอบธุรกิจ ควรมีการวางแผนการตลาดอย่างรอบคอบ วิเคราะห์ธุรกิจของคู่
แข่งขนั ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ซึง่ในปัจจบุนัธุรกิจการบริการอาหารและเคร่ืองดื่มมี
การพฒันาไปมาก จากการบริการอาหารและเคร่ืองดื่มเพื่อสวสัดิการมาเป็นธุรกิจท่ีมีการจดัการ
และการวางแผนอย่างเป็นระบบ สามารถท าก าไรได้มาก และขยายงานอาชีพท่ีมีฝีมือออกไปอยา่ง
กว้างขวาง ซึ่งจะเห็นได้จากการบริการอาหารและเคร่ืองดื่มด้วยรสชาติท่ีเป็นเลิศ การปรับปรุง
มาตรฐานการให้บริการและความส าเร็จเป็นเยี่ยม (ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2554, น. 4) 
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3.4 ปัญหาในการด าเนินธุรกิจ 
การประกอบธุรกิจบริการอาหารและเคร่ืองดื่มอาจประสบปัญหาท่ีเป็นสาเหตุของ

ความเสี่ยงและความล้มเหลวได้ดงันี ้(ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2554, น. 9-10) 
1. การบริหาร ได้แก่ 

1.1 ขาดการวางแผนล่วงหน้าในเร่ืองเงินทุน ไม่ได้วางแผนอย่างรัดกุมว่า
จ านวนเงินทนุท่ีต้องใช้ในการด าเนินธุรกิจในแตล่ะเร่ืองควรจะใช้เร่ืองละประมาณเท่าใด 

1.2 ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้บริหารขาดประสบการณ์ในการด าเนินงาน ต้อง
จ้างผู้ มีประสบการณ์หรือพึ่งพ่อครัวเป็นส่วนใหญ่ ถ้าผู้ รับจ้างมีประสบการณ์ไม่มากนกั ไม่ซื่อสตัย์  
ไม่อดทน อาจท าให้ธุรกิจประสบปัญหาได้ 

1.3 การตัง้ราคาไม่เหมาะสม อาจตัง้ราคาสูงกว่าคู่แข่งขนัท่ีประกอบธุรกิจ
บริการอาหารและเคร่ืองดื่มประเภทเดียวกนั ราคาเป็นปัจจยัท่ีส าคญัและมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจ
ซือ้ของลูกค้า การตัง้ราคาท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขันควรใช้ในกรณีท่ีลักษณะของอาหารและการ
บริการแตกตา่งจากคูแ่ข่งขนัอื่นๆ อยา่งเห็นได้ชดั 

2. การบริการ ได้แก่ 
2.1 การผลิตรสชาติและคณุภาพของอาหารไม่ตรงกับรสนิยมของลกูค้า ไม่

คงท่ี แสดงถึงความไมเ่อาใจใสข่องผู้ประกอบการ 
2.2 การบริการของพนกังานทกุระดบั พนกังานไม่เอาใจใสล่กูค้า บกพร่องตอ่

หน้าท่ี กิริยาท่าทาง วาจาไม่สภุาพ ขาดความรู้ความสามารถและทกัษะในการให้บริการ แสดงถึง
ความไม่ใส่ใจในการฝึกอบรมพนกังาน โดยเฉพาะการปฏิบตัิงานประสานกนัระหว่างห้องครัวกบั
พนกังานบริการ 

2.3 บรรยากาศของห้องอาหารไม่ดี ไม่ถกูสขุลกัษณะ ไม่รักษาความสะอาด 
อาจร้อนหรืออบัชืน้เกินไป มีเสียงดงัอึกทึก หรือมีแสงสว่างไม่พอเพียง อปุกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ไม่เหมาะสม ไมส่ะอาด  

2.4 ท าเลท่ีตัง้ไม่ เหมาะสม เช่น ไกลจากท่ีชุมชนมากเกินไป ทางเข้า
ไม่สะดวก ไม่มีท่ีจอดรถอยา่งเพียงพอ ไมป่ลอดภยั หรืออยูใ่นบริเวณท่ีมีการจราจรคบัคัง่มาก 

3. การวางแผนการตลาด ขาดการวางแผนและพฒันาแผนการตลาดท่ีดี ไม่รู้จกั
หรือไม่ได้ให้ความส าคัญแก่ส่วนประสมการตลาด (Marketing mix) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ท าให้ไม่สามารถปรับปรุงคณุภาพของสินค้า
และบริการได้ การปรับราคามุ่งหวงัผลก าไรมากขึน้ โดยไม่ได้พิจารณาถึงผลประโยชน์คุ้มค่าท่ี
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ลูกค้าควรจะได้รับ ขาดช่องทางการจัดจ าหน่าย และความร่วมมือทางธุรกิจ รวมทัง้ขาดการ
ส่งเสริมการขาย การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์เท่าท่ีควรจะเป็น ซึ่งจะท าให้ลกูค้ารู้จกัน้อยลง การ
โฆษณาและการสง่เสริมการขายอาจช่วยเพิ่มปริมาณการขายได้ในระยะสัน้ แตใ่นระยะยาวอาจไม่
ประสบผลส าเร็จ ถ้าขาดการวางแผนการตลาดท่ีดีและรอบคอบ 

ดงันัน้ ความเสี่ยงและความล้มเหลวในการประกอบธุรกิจบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 
ประกอบด้วย (1) การบริหาร ได้แก่ ขาดการวางแผนเร่ืองเงินทุน ขาดประสบการณ์ในการ
ด าเนินงาน ไม่ซื่อสตัย์ ไม่อดทน การตัง้ราคาไม่เหมาะสม สูงกว่าคู่แข่งขนั  (2) การบริการ ได้แก่ 
รสชาติและคณุภาพของอาหารไม่คงท่ี การบริการของพนกังานไม่เอาใจใส่ลกูค้า บรรยากาศของ
ห้องอาหารไม่ดี ไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่รักษาความสะอาด และท าเลท่ีตัง้ไม่เหมาะสม (3) การ
วางแผนการตลาดท่ีดี ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด หาก
ขาดปัจจยัเหลา่นีใ้นระยะยาวอาจไมป่ระสบผลส าเร็จ 

3.5 ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ 
การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของร้านอาหารจ าเป็นต้องคิดอย่างสร้างสรรค์ มองหาสิ่ง

แปลกใหม่ และพยายามสร้างความแตกต่าง (Concept differentiation) เพื่อสนองกับความ
ต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในการท าธุรกิจอาหารให้ประสบความส าเร็จ (กมล รัตนวิระกุล, 2549, 
น. 10) โดย กรภทัร์ สทุธิดารา (2552, น. 54-74) กลา่วถึงหลกัการเบือ้งต้นของความส าเร็จในการ
ท าธุรกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคารและร้านอาหารทัง้ 4 ประการ ได้แก่ (1) สินค้า 
(Product) (2) ราคา (Price) (3) สถานท่ีขาย (Place) และ (4) การประชาสัมพันธ์ (Promotion) 
หรือท่ีนิยมเรียกกนัวา่ 4P มีรายละเอียดงันี ้

1. สินค้า (Product) ถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสดุ ผู้ประกอบธุรกิจจึงต้อง
ให้ความใส่ใจกบัตวัสินค้าท่ีขายให้มากทัง้ในเร่ืองคณุภาพ และมีคณุสมบตัิตรงกบัความต้องการ
ของลกูค้า 

2. ราคา (Price) การตัง้ราคาผิด อาจจะท าให้ก าไรหายไปเป็นเท่าตัว หรือ
แม้กระทั่งขาดทุน การตัง้ราคาจึงเป็นสิ่งท่ีต้องระมัดระวงั ส าหรับในกรณีท่ีต้องมีนายหน้า เช่น
น าไปฝากขายตามร้านค้า หรือมีเอเย่นต์ก็ให้บวกราคาท่ีจะให้เอเย่นต์ขายเข้าไปด้วย เช่น ถ้า
เอเยน่ต์คิดต้องการสว่นลด 20% 

3. สถานท่ี (Place) คนทัว่ไปมกัผลิตสินค้าเก่งแต่หาท่ีขายไม่ได้ ดงันัน้ก่อนท่ีจะ
ตดัสินใจเร่ิมธุรกิจอะไรจะต้องคิดถึงสถานท่ีขายก่อน ไม่เช่นนัน้จะเป็นเร่ืองปวดหวัมาก เหมือนกบั
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สินค้าพืน้บ้านของไทย เช่น ผ้าทอท่ีผลิตกนัทัง้หมู่บ้านแต่ไม่สามารถหาท่ีขายได้ ก็จะถกูกดราคา 
และไม่มีก าไรในท่ีสดุ 

4. การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ (Promotion) หากสินค้าดีแตไ่ม่มีใครรู้จกัก็จะ
ขายสินค้าได้น้อย การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์จึงเป็นสิ่งท่ีควรวางแผนไว้ตัง้แต่เร่ิมต้น โดยเน้น
การรับรู้ข่าวสารของกลุม่เปา้หมายของเราเป็นส าคญั เช่น หากต้องการท าร้านอาหารใต้ตกึ การติด
ปา้ยโปสเตอร์ในลฟิท์ หรือท่ีโรงอาหารเลยก็น่าจะดีกวา่ไปติดไว้ท่ีปา้ยรถเมล์ เป็นต้น 

4.1 หากท าธุรกิจในตา่งจงัหวดั สื่อวิทยก็ุนบัวา่มีราคาไม่แพงในขณะท่ีเข้าถึง
กลุ่มลกูค้าได้กว้าง หากมีเงินทนุโฆษณาทีวีนบัได้ว่าเป็นสื่อท่ีมีผลต่อคนไทยมากท่ีสดุ แต่ก็ใช้เงิน
หลายล้านบาท การท าธุรกิจขนาดเลก็ๆ จงึไมเ่หมาะสมกบัวิธีการนีเ้ท่าใดนกั 

4.2 การโฆษณาในนิตยสารใช้เงินตัง้แต่หลกัหม่ืนถึงหลักแสนก็เหมาะกับ
ธุรกิจท่ีเจาะจงกลุม่เปา้หมาย เช่น อาหารเสริม สินค้าเฉพาะกลุม่ของนิตยสารนัน้ๆ แตข้่อควรระวงั
ก็คือ นิตยสารทัว่ไป มกับอกยอดพิมพ์เกินความเป็นจริงบางรายบอกวา่ขายได้ 1 แสนเลม่ตอ่เดือน 
แตข่ายจริงแค ่10,000-20,000 เลม่ 

4.3 การโฆษณาผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ผลไม่น้อย ราคาต่างกนัไปตามแต่
จ านวนผู้ เข้าเว็บไซต์นัน้ๆ 

4.4 การจดักิจกรรม เช่น จดับธูตามสถานท่ีต่างๆ เพื่อให้ลกูค้าเราได้ซือ้ และ
ทดลองใช้สนิค้า ซึง่วิธีนีจ้ะช่วยสร้างลกูค้าได้และยงัสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึน้อีกด้วย 

กมล รัตนวิระกลุ (2549, น. 14) ยงักล่าวถึงหลกัการเบือ้งต้นของความส าเร็จในการ
ท าธุรกิจการบริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหารทัง้ 4 ประการ ได้แก่ 

1. พนกังาน (People) เป็นปัจจยัน าไปสู่ความส าเร็จ คือ บุคลากรหรือพนกังาน
บริการภายในร้านอาหาร ซึง่เป็นผู้ให้บริการแก่ลกูค้า 

2. วตัถดุิบ (Product) หมายถึง อาหารซึง่เป็นปัจจยัส าคญัท่ีสดุของธุรกิจ โดยไม่
ค านึงว่า ร้านอาหารของคณุจะตัง้อยู่ท่ีใด ใกล้หรือไกล และหรูหราหรือไม่ โดยสิ่งส าคญัท่ีสดุ คือ 
ความสด สะอาด และอร่อย 

3. ลกูค้า (Patrons) ท่ีน าเงินมาให้ท่าน เพื่อลองลิม้ชิมรสอาหารจากร้านของท่าน 
4. ผลก าไร (Profit) อาจจะส าคญัท่ีสดุส าหรับธุรกิจ คือ ก าไรเพราะหากค้าขายไม่

มีก าไร ธุรกิจจะอยูไ่ด้นานเพียงไร 
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นอกจากการวิเคราะห์ด้วยหลักการ 4P แล้ว กมล รัตนวิระกุล (2549, น. 15-16) 
ยงักลา่วถึงความส าเร็จของธุรกิจอาหารในด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภค ซึง่มีแตกตา่งกนั
อยู ่2 ลกัษณะ คือ 

1. ความต้องการบริโภคด้วยความจ าเป็น (Need) เน่ืองจากอาหารเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับการด ารงชีวิตของมนุษย์ทกุคน ไม่ต้องอร่อย แพง เพียงให้อิ่มท้อง การบริโภคเพื่อเพียงอิ่ม
ท้อง คนจะใช้เงินเท่าท่ีจ าเป็น ร้านอาหารท่ีสนองความต้องการพฤติกรรมการบริโภคลกัษณะนี ้คือ 
ร้านข้าวแกง ร้านก๋วยเตี๋ยว และร้านจ าหน่ายอาหารกับข้าวใส่ถุง ซึ่งจ าหน่ายอาหารในราคาถูก 
และผู้ซือ้บริโภคเพราะความจ าเป็นเท่านัน้ 

2. ความต้องการบริโภคด้วยความอยาก (Want) ในสงัคมปัจจบุนัพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารนอกบ้านได้เปลี่ยนไปเป็นไปเพื่อสนองความอยาก ซึง่เป็นความต้องการทางอารมณ์ 
มากกว่าต้องการบริโภคเพื่อความอยู่รอดเท่านัน้ นิสยั และความต้องการบริโภคอาหารเปลี่ยนไป
ไม่เพียงเฉพาะสงัคมอเมริกนั แต่ในสงัคมไทยก็เปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวิตของสงัคมเมือง คนไทย
ในกรุงเทพมหานครนิยมรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึน้กว่าสองทศวรรษท่ีแล้ว แม้ว่าช่วง
เศรษฐกิจไทยตกต ่า หลงัฟองสบู่แตกในช่วงปี พ.ศ. 2540-2542 ธุรกิจภตัตาคารก็ยงัเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง และแนวคิดธุรกิจภัตตาคารแบเครือข่าย (Restaurant chain) ก็เกิดขึน้ในช่วงเวลา
ดงักลา่ว เช่น โออิชิ จุ่มแซบฮทั 13 เหรียญ เสี่ยวหลงเปา และเกรย์ฮาวนด์ เป็นต้น 

ส าหรับปัจจยัท่ีมีความส าคญัในการวางแผนก าหนดกลยุทธ์ ตามแนวคิดของ  กมล 
รัตนวิระกลุ (2549, น. 29-32) มีดงันี ้

1. วิสัยทัศน์ทางธุรกิจ (Business vision) หมายถึง ต้องการเป็นภัตตาคาร 
อาหารไทยท่ีดีท่ีสุดในกรุงเทพฯ ตัง้อยู่ในชุมชนท่ีเป็นย่านธุรกิจส าคัญของกรุงเทพฯ เช่น ถนน
สขุมุวิท และอาหารทกุรายการต้องใช้วตัถดุิบปลอดสารพิษท่ีผลิตขึน้ในประเทศทกุรายการ 

2. พนัธกิจ (Mission) หมายถึง พนัธะสญัญาของผู้ลงทุนท่ีจะประกอบธุรกิจให้
เป็นไปตามวิสยัทศัน์ทางธุรกิจ เช่น ภตัตาคาร ก. จะเป็นภตัตาคารท่ีบริการอาหารไทยรสเลิศและ
ใช้วสัดใุนการประกอบอาหารท่ีปลอดสารพิษ เพื่อให้บริการท่ีเป็นกันเองต่อนักธุรกิจในย่านถนน
สขุมุวิท 

3. มีความคิดริเร่ิมในด้านการออกแบบตกแต่งสถานท่ี หรือรูปแบบรายการ
อาหารท่ีน่าสนใจ อาหารแปลกใหม ่(Creativity) สอดคล้องวิสยัทศัน์ และสนองพฤติกรรมผู้บริโภค
ท่ีเป็นกลุม่เปา้หมาย 
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4. การตัดสินใจเลือกท าเลเพื่อประกอบธุรกิจ (Location) ก่อนการพิจารณา
ลงทนุต้องค านึงถึงความเหมาะสม ความหนาแน่นของประชากรเปา้หมาย  การคมนาคมท่ีสะดวก 
ยุทธศาสตร์ส าคญัของแม็คโดนลัด์ ธุรกิจอาหารฟาสต์ฟูดอนัดบัหนึ่งของโลก ให้ความส าคญัใน
การคดัเลือกท าเล สถานท่ีตัง้ส าหรับการประกอบธุรกิจอาหารเป็นอนัดบัแรก 

5. คณุลกัษณะ 5C ได้แก่ 
5.1 ร่วมสมัย (Contemporary) รูปแบบของห้องอาหารต้องอยู่ในกระแส

ความนิยม (In trend) มีลักษณะร่วมสมัย (Contemporary) สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภคในปัจจบุนัท่ีต้องการความเรียบง่าย รวดเร็วและเป็นกนัเอง 

5.2 สะดวกสบาย (Comfortable) ความสะดวกสบายด้านสถานท่ี การ
ตกแต่ง แสงสว่างเพียงพอ สีเย็นตา อุณหภูมิเย็นสบาย ไม่มีกลิ่นอาหารรบกวน ท่ีจอดรถ
สะดวกสบาย บริการทนัใจ 

5.3 บรรยากาศกนัเอง (Casual atmosphere) ไม่ต้องมีพิ ธีรีตอง เรียบง่าย 
แตต้่องคงความเป็นสว่นตวัส าหรับลกูค้า พนกังานบริการลกูค้าด้วยความสภุาพอ่อนโยน และเป็น
กนัเอง 

5.4 ราคาเหมาะสม (Competitive price) การก าหนดราคาต้องค านึงถึง
ความสามารถในการจ่ายของลูกค้าในบริเวณนัน้ต้องมีรายละเอียดในรายการอาหาร ซึ่งท าให้
ผู้บริโภคสามารถรู้วา่อาหารแตล่ะจานราคาเท่าไร และจ่ายคา่อาหารประมาณมือ้ละเท่าไร 

5.5 ศิลปะบนจานอาหาร (Culinary art) ต้องมีความโดดเด่นในศิลปะการ
ครัว และน าเสนออาหารท่ีมีรสชาติดี และเป็นท่ีนิยมของผู้บริโภค 

6. อาหารจานเด็ด (Hot dishes) เป็นอาหารจานเดน่หรืออร่อยท่ีสดุ ห้องอาหารท่ี
ขายดีส่วนใหญ่รายการอาหารจะมีจ านวนจ ากัดแต่มีอาหารจานเด่น ซึ่งลูกค้าทุกรายจะต้องสัง่
อาหารจานนี ้

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2554, น. 187-191) ได้อธิบายหลกัการของ 4P ดงันี ้
1. ผลิตภัณฑ์และการบริการ (Product and service) ของร้านอาหารและ

ภตัตาคารได้น าเสนอ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย ประกอบด้วย  
1.1 ผลิตภณัฑ์หลกั (Core product) ได้แก่ 

1.1.1 อาหารและเคร่ืองดื่ม (Food and beverage) เสนออาหารและ
เคร่ืองดื่มประเภทตา่งๆ เช่น อาหารไทย อาหารจีน ฯลฯ โดยมีรายการอาหาร (Menu) และรายการ
เคร่ืองดื่ม (Drink list) เพื่อให้ลกูค้าเลือกสัง่ตามชอบและตามความต้องการ การผลิตอาหารและ
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เคร่ืองดื่มจะเน้นรสชาต ิคณุภาพและความสะอาดของอาหาร รูปลกัษณะของอาหารรวมทัง้ภาชนะ
ท่ีบรรจุ (Product features) มีรูปแบบ สี กลิ่น รส ท่ีน่ารับประทาน จดัรูปแบบให้มีคณุค่า และใช้
ภาชนะท่ีดีมาบรรจุอาหารเพื่อให้อาหารสวยงามและดูมีราคา ตลอดจนการออกแบบรูปร่าง
ลกัษณะของอาหารให้เหมาะกบัประเภทของการบริการ 

1.1.2 ช่ือและภาชนะท่ีใช้บรรจุอาหารและเคร่ืองดื่ม (Brand name and 
packaging) ช่ือของอาหารและเคร่ืองดื่มสร้างความแปลกใหม่และดึงดูดใจลูกค้าได้มาก ท าให้
ลกูค้าอยากทดลองสัง่มารับประทาน และท าให้ลกูค้าจดจ าอาหารชนิดนัน้ได้ และถ้าสร้างความ
พอใจได้มากก็จะกลบัมาใช้บริการอีก สว่นภาชนะนัน้ก่อให้เกิดความรู้สกึในคณุคา่ของอาหาร และ
สร้างภาพลกัษณ์ให้แก่อาหารเป็นอย่างดี แตก่ารเลือกใช้ภาชนะท่ีมีราคาแพงและคณุภาพดี ก็ต้อง
ค านงึถึงอ านาจการซือ้ของกลุม่ลกูค้าเปา้หมายด้วย เพราะการจดัหาภาชนะก็เป็นต้นทนุอยา่งหนึ่ง
ของธุรกิจ 

1.1.3 ประเภทของภัตตาคารและรูปแบบของการบริการ (Types of 
restaurant and rtyles of service) นอกจากภัตตาคารจะด าเนินการขายสินค้าและบริการไป
พร้อมๆ กันแล้ว ภัตตาคารยังให้บริการอ่ืนด้วยตามประเภทของภัตตาคารและรูปแบบของการ
บริการ เช่น การบริการอาหารตะวนัตกแบบต่างๆ การให้บริการอาหารอ่ืน การเสิร์ฟ การเก็บและ
ท าความสะอาดโต๊ะท่ีแตกตา่งกนั ตลอดจนการบริการแบบช่วยตนเอง (Self service) 

1.1.4 บุคลากรผู้ ให้บริการ (Personnel) การบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม
จะมีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าขึน้อยู่กับความรู้ความสามารถของ
พนกังานบริการด้วย การบริการเร่ิมตัง้แต่การดแูลเร่ืองการจอดรถ การทกัทายต้อนรับ การน าเข้า
โต๊ะ การแนะน ารายการอาหารและเคร่ืองดื่ม การเสิร์ฟอาหาร การดแูลระหว่างรับประทานอาหาร 
การเก็บเงินตามใบเสร็จ (Bill) ตลอดจนการดแูลเม่ือลกูค้าออกจากโต๊ะอาหาร พนกังานบริการจึง
เป็นบคุคลส าคญัท่ีใกล้ชิดและสามารถสร้างความประทบัใจให้แก่ลกูค้ามากท่ีสดุ 

1.1.5 ท าเลท่ีตัง้ การตกแต่งสถานท่ีและบรรยากาศในภัตตาคาร 
(Location) เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งท่ีมีค่าใช้จ่ายสงูท่ีสดุ แต่เป็นสิ่งจ าเป็นท่ีสดุของภตัตาคารใน
การสร้างบรรยากาศท่ีแตกตา่งจากภตัตาคารอื่น และท าให้ลกูค้าได้รับความสขุและความพอใจใน
การออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน 

1.2 ผลิตภัณฑ์ควบ (Augmented product) หมายถึง การบริการอ่ืนๆ ท่ีผู้
ประกอบธุรกิจคิดขึน้เพื่อเสริมผลิตภัณฑ์หลักให้มีจุดเด่น สร้างความแตกต่างในตัวสินค้าและ
บริการ (Product differentiation) จากคูแ่ข่งขนัอยา่งชดัเจน การบริการเหลา่นี ้ได้แก่ 
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1.2.1 การบริการการจองส ารองโต๊ะส าหรับลูกค้าท่ีมาเป็นกลุ่ม ส ารอง
การจดัเลีย้งเน่ืองในโอกาสส าคญัของลกูค้า 

1.2.2 การจดัเลีย้งนอกสถานท่ี (Outdoor catering) 
1.2.3 การช าระเงินด้วยบตัรเครดิต 
1.2.4 ความสะดวกสบายตลอดระยะเวลาการรับประทานอาหาร 
1.2.5 การได้พกัผอ่น ดนตรี การแสดงทางวฒันธรรม ฯลฯ 

2. ราคา (Price) เป็นกลยทุธ์การตลาดท่ีส าคญัในการจงูใจลกูค้าให้มาใช้บริการ 
รักษาตลาดลกูค้าไว้ และสร้างก าไรให้แก่ธุรกิจ การก าหนดราคาขายจะต้องเหมาะสมกบัรสชาติ
และคุณภาพของอาหาร การตัง้ราคาสูงหรือต ่ากว่าคู่แข่งขนัไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเพิ่ม
ยอดขายและท าให้ก าไรรวมสงูเสมอไปถ้าไม่ได้ค านึงถึงรสชาติ คณุภาพของอาหารและการบริการ
ท่ีจะได้รับ 

3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channel of distribution) หมายถึง ช่องทางท่ีจะ
กระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็วท่ีสดุโดยอาศยัพ่อค้าคนกลางและตวัแทน
จ าหน่าย แตก่ารด าเนินงานของภตัตาคารมกัเป็นการจ าหน่ายตรงไม่ผ่านคนกลาง ลกูค้าเข้ามาใช้
บริการด้วยตนเอง จึงท าให้ภตัตาคารให้ความส าคญักบัสถานท่ีตัง้ (Place) และสถานท่ีตัง้ส าหรับ
สาขาของภัตตาคาร การมีสาขาเพิ่มขึน้เป็นการเพิ่มช่องทางจ าหน่ายให้มากขึน้ด้วย ช่วยสร้าง
ภาพลกัษณ์และช่ือเสียงให้มัน่คงขึน้ มีความสามารถในการส ารองวตัถดุิบ มีอ านาจต่อรองในการ
จัดซื อ้และการขนส่ง โดยการพิจารณาเลือกช่องทางการจัดจ าหน่ายใดๆ ควรพิจารณา
ความสามารถและความครอบคลมุ (Coverage) ในการจดัจ าหน่าย จ านวนสาขา ท าเลท่ีตัง้ของ
ภตัตาคาร ท าเลท่ีตัง้ของสาขาควรอยู่ใกล้กลุ่มลกูค้าเป้าหมายมากท่ีสดุ อยู่ในท าเลท่ีดี มีทางเข้า
ถึงท่ีสะดวก หาได้ง่าย มีท่ีจอดรถ ใกล้กบัศนูย์การค้าหรือสถานท่ีส าคญัทางธุรกิจท่ีเปิดบริการใน
วนัหยดุสดุสปัดาห์ด้วย 

4. การสง่เสริมการตลาด (Promotion) ประกอบด้วย 
4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นการชักจูงให้ผู้ บ ริโภคมีพฤติกรรม

สนองตอบตอ่สินค้าและบริการโดยผา่นสื่อตา่งๆ เช่น วิทย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร 
ป้ายโฆษณา จดหมาย แผ่นพบั ใบปลิว การจดัแสดง ณ จุดขาย การจดัแสดงในงานแสดงสินค้า 
นิทรรศการ สมุดโทรศพัท์หน้าเหลือง และสื่ออ่ืนๆ ภตัตาคารควรจดัท าแผนการผลิตสื่อโฆษณา
ประจ าเดือน (Media plan) ทุกเดือนล่วงหน้าเพื่อดคู่าใช้จ่ายแต่ละเดือนต่อๆ ไปว่าจะเป็นเท่าใด 
อาจมีการขอเพิ่มและลดคา่ใช้จ่ายของบางสื่อ และควรประเมินทกุสิน้เดือนวา่ได้ผลคุ้มคา่หรือไม่ 
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4.2 การประชาสมัพนัธ์ (Public relation) เป็นการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อสร้าง
ความน่าเช่ือถือในกิจการ สร้างภาพลกัษณ์ ความรู้จกั ความเข้าใจ และทศันคติท่ีดีของประชาชน
ต่อกิจกรรมทางการค้าของภัตตาคาร กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ท่ีนิยมกระท าคือ การให้ข่าว 
(Publicity) และการเผยแพร่ข่าวสารทางสื่อมวลชนพร้อมกับการเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การ
สนบัสนนุทางการศกึษา สงัคม และกีฬา การจดันิทรรศการอาหาร การเชิญนกัเรียน นกัวิจารณ์มา
ชิมอาหารและน าข้อมลูท่ีได้พบไปเขียนแนะน าภตัตาคาร การจดัสมัมนาเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
อาหารและเคร่ืองดื่ม ฯลฯ 

4.3 การส่งเสริมการขาย (Sale promotion) เป็นกิจกรรมและกลยุทธ์ทาง
การตลาดท่ีกระตุ้ นให้ลูกค้ามาซือ้สินค้าเร็วขึน้และมากขึน้ การส่งเสริมการขายแบ่งออกเป็น  
3 ประเภท ได้แก่ 

4.3.1 การส่งเสริมการขายกับผู้ บริโภค (Consumer sale promotion) 
ได้แก่ การให้ส่วนลดแก่ลกูค้าท่ีปฏิบัติตามเง่ือนไขหรือภายในเวลาท่ีก าหนด เช่น มารับประทาน
อาหารภายใน 3 เดือนท่ีก าหนดจะได้ส่วนลดราคาอาหาร 15% การแลกบตัรให้จอดรถได้ฟรีใน
บริเวณรอบๆ สถานท่ีตัง้ การแถมอาหารหรือเคร่ืองดื่มฟรี 1 รายการในระยะเวลาท่ีก าหนด การ
แจกคปูองสว่นลด ฯลฯ 

4.3.2 การส่งเสริมการขายต่อร้านค้า หรือภตัตาคารผู้ ได้รับสิทธ์ิ (Trade 
sale promotion) ได้แก่ การให้ส่วนลดพิเศษ หรือสนับสนุนของแถมให้แก่ภัตตาคาร หรือให้
ภตัตาคารเข้าร่วมโฆษณาโดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย จะช่วยกระตุ้นการด าเนินงานของภตัตาคารนัน้ให้มี
ประสิทธิภาพขึน้ 

4.3.3 การสง่เสริมการขายกบัพนกังานขาย (Sale force promotion) เพื่อ
กระตุ้นให้พนกังานขายเร่งการติดตอ่กบัลกูค้ามากขึน้ การกระตุ้นท่ีดีควรให้รางวลัและแรงจงูใจกบั
พนกังานขายเป็นโบนสั การเลื่อนต าแหน่ง หรือแรงจงูใจอยา่งอื่นๆ การสง่เสริมการตลาดอยา่งหนึง่
ท่ีช่วยให้ลูกค้ารู้จักจดจ าภัตตาคารได้อย่างดี คือ การสร้างข้อความแสดงต าแหน่งผลิตภัณฑ์ 
(Positioning statement) เช่น ภัตตาคารจีนอาจใช้ข้อความ “อร่อยมีระดับส าหรับฮ่องเต้” หรือ
ข้อความอ่ืน เช่น “อาหารถกูปาก โค้กเพิ่มรสชาติ” ฯลฯ 

องค์ประกอบแห่งความส าเร็จของธุรกิจบริการอาหารและเคร่ืองดื่มทัง้ 7 ประการ 
ได้แก่ (ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2554, น. 8-9) 
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1. อาหารดี (Good food) หมายถึง รสชาติของอาหารอร่อยเป็นท่ีช่ืนชอบของ
ลูกค้ามีการปรุงอาหารเป็นอย่างดี เลือกสรรวัตถุดิบท่ีน ามาใช้ในการปรุงอาหาร มีคุณภาพดี 
สะอาด ถกูหลกัโภชนาการ 

2. ท าเลท่ีตัง้ดี (Good location) สถานบริการอาหารและเคร่ืองดื่มตัง้อยู่ในท าเล
ท่ีดี สะดวกในการเข้าถึงและติดตอ่ มีท่ีจอดรถ 

3. บรรยากาศดี (Good atmosphere) ทัง้ภายในและภายนอกสถานบริการ เช่น 
บริเวณข้างเคียงมีความสงบ สะอาดตา มีการถ่ายเทของอากาศดี มีการตกแตง่ภายในดี เหมาะสม
กบัประเภทของสถานบริการ ท าให้ลกูค้ารู้สกึวา่ได้พกัผ่อนอย่างแท้จริงพร้อมกบัรับประทานอาหาร
ท่ีอร่อยไปด้วย 

4. การน าเสนอดี (Good presentation) มีการแนะน าให้ลกูค้าได้รู้จกัสินค้าและ
บริการของสถานบริการเป็นอยา่งดี ทราบถึงลกัษณะและเวลาเปิด-ปิดของการให้บริการ 

5. การบริการดี (Good service) เร่ิมตัง้แต่การให้การบริการต้อนรับ การน าเข้า
โต๊ะอาหาร การบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม การช าระคา่อาหารและเคร่ืองดื่ม ตลอดจนการส่งแขก
กลบัออกจากสถานบริการ การบริการดีจะสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้มากและกลบัมาใช้
บริการอีก ผู้ประกอบธุรกิจจึงควรให้ความส าคญัต่อพนักงานผู้ ให้บริการมาก ควรจัดอบรมให้มี
ความรู้ความสามารถ มีจิตใจรักในการให้บริการ (Service mind) และปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6. ภาพลกัษณ์ดี (Good image) เป็นท่ีรู้จกัและจดจ าของลกูค้าเม่ือพดูถึงช่ือของ
สถานบริการอาหารและเคร่ืองดื่มนัน้ๆ มีความคาดหวงัในระดบัและมาตรฐานท่ีน าเสนอ 

7. คุณค่าดี  (Good value) ราคาสินค้าและบริการเหมาะสมและคุ้ มค่ากับ
ค่าใช้จ่ายและเวลาท่ีเสียไป จะท าให้ธุรกิจอยู่ในภาวการณ์เจริญเติบโตท่ียาวนานถึงแม้จะมีคู่แข่ง
ขันเพิ่มขึน้มาก ทัง้คู่แข่งขันทางตรง (ห้องอาหารท่ีให้บริการลักษณะเดียวกัน) และคู่แข่งขัน
ทางอ้อม (สถานบริการอาหารลกัษณะอ่ืนๆ) 

ส าหรับช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ลกูค้าจะเรียกร้องหาความแตกตา่ง เช่น รายการอาหาร
ใหม ่การตกแตง่อาหารแบบใหม ่เวลาบริการท่ีเปลี่ยนแปลง เคร่ืองใช้ท่ีแตกตา่ง ฯลฯ หากท่านเป็น
เจ้าของภตัตาคารเอง ท่านมีโอกาสจะปรับเปลี่ยนได้ง่าย และสนองตอบความต้องการตลาดได้
รวดเร็วกว่า การเปลี่ยนแปลงทกุครัง้ควรมีเปา้หมายเพื่อสิ่งท่ีดีกว่า อย่าเปลี่ยนเพราะอยากเปลี่ยน 
หรือฟังความเห็นของคนเพียงกลุ่มเดียวท่ีชอบเรียกร้องหาความเปลี่ยนแปลง แต่ต้องค านึงถึง
ลกูค้าท่ีไม่ออกความเห็นด้วย บางครัง้การเปลี่ยนแปลงตามค าเรียกร้องของคนกลุม่หนึ่ง อาจท าให้
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เสียลกูค้าอีกกลุ่มหนึ่งไปอย่างน่าเสียดาย ดงันัน้ ธุรกิจอาหารจึงเป็นธุรกิจท่ีมีความยืดหยุ่นและ
สามารถฝ่าคลื่นเศรษฐกิจได้ ปัจจยัส าคญั คือ คณุต้องสามารถยืนอยู่เหนือคลื่นหรือมีวิสยัทัศน์
ก้าวหน้ากวา่คนอื่นๆ ในธุรกิจเดียวกนั (กมล รัตนวิระกลุ, 2549, น. 16-17) 

4. แนวคดิเก่ียวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4.1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒอิาชีวศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2556 

ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคณุวฒุิอาชีวศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 
2556 (2556, น. 31-32) การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จัดตามหลักสูตรท่ี
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด จึงเห็นสมควรจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แห่งชาติขึน้เพื่อเป็นการประกนัคณุภาพของผู้ส าเร็จการศกึษาอาชีวศกึษา เป็นหลกัในการก าหนด
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพวัตถุประสงค์ เพื่ อใช้ในการก าหนด
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาในแต่ละระดับเพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สถาบนัการอาชีวศกึษา สถานศกึษาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสตูรการจดัการ
เรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตผู้ ส าเร็จการศึกษาท่ีมี
คณุภาพและเพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคณุวฒุิผู้ส าเร็จการศกึษา โดยกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุิอาชีวศกึษาแห่งชาต ิประกอบด้วย 

ระดบัคณุวฒุิอาชีวศกึษา ได้แก่ 
1. ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
2. ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
3. ระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตัิการ 

คุณภาพของผู้ ส าเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิ ประเภทวิชาและสาขาวิชาต้อง
ครอบคลมุอยา่งน้อย 3 ด้าน คือ 

1. ด้านคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ได้แก่ คณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
พฤตกิรรมลกัษณะนิสยั และทกัษะทางปัญญา 

2. ด้านสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพฒันาการเรียนรู้และการปฏิบตัิงาน การท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนการ
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยกุต์ใช้ตวัเลข การจดัการและการพฒันางาน 

3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และ
ทกัษะในสาขาวิชาชีพสูก่ารปฏิบตัิจริง รวมทัง้ประยกุต์สูอ่าชีพ 
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4.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา เป็นองค์การหลกัท่ีผลิตและพฒันาก าลงัคน

อย่างมีคณุภาพเพื่อตอบสนองความต้องการก าลงัคนของประเทศและภาคเอกชน ซึ่งการจดัการ
อาชีวศกึษาระบบทวิภาคีได้จดัให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
พระราชบญัญตัิการอาชีวศกึษา พ.ศ. 2551 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนีค้ือ 

พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (2542, น. 
12) มาตรา 20 ระบุว่า การอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดในสถานศึกษาของรัฐ 
สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยการอาชีวศกึษาและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

พระราชบัญญั ติการอาชีวศึกษา พ .ศ . 2551 (2551, น. 1-24) มาตรา 8 
การจดัการอาชีวศกึษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้จดัโดยรูปแบบดงัตอ่ไปนี ้

1. การศึกษาในระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเน้นการศึกษาใน
สถานศกึษาอาชีวศกึษาหรือสถาบนัเป็นหลกัโดยมีการก าหนดจดุมุ่งหมาย วิธีการศกึษา หลกัสตูร
ระยะเวลา การวดัและการประเมินผล ท่ีเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศกึษาท่ีแน่นอน 

2. การศกึษานอกระบบ เป็นการจดัการศกึษาวิชาชีพท่ีมีความยืดหยุ่นในการ
ก าหนดจดุมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศกึษา ระยะเวลา การวดัและประเมินผลท่ีเป็นเง่ือนไขของการ
ส าเร็จการศกึษา โดยเนือ้หาและหลกัสตูรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพปัญหา
และความต้องการของบคุคลแตล่ะกลุม่ 

3. การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจดัการศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดจากข้อตกลง
ระหวา่งสถานศกึษาอาชีวศกึษาหรือสถาบนั กบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของ
รัฐในเร่ืองการจดัหลกัสตูร การเรียนการสอน การวดัและประเมินผล โดยผู้ เรียนใช้เวลาสว่นหนึ่งใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัและเรียนภาคปฏิบตัิในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของรับเพื่อประโยชน์ในการผลิตและพัฒนาก าลังคน สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันสามารถจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งในหลายรูปแบบรวมกันก็ ได้ ทัง้นี  ้สถานศึกษา
อาชีวศกึษาหรือสถาบนันัน้ ต้องมุง่เน้นการจดัการศกึษาระบบทวิภาคีเป็นส าคญั 

มาตรา 9 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตามมาตรา 6 มาตรา 7 
และมาตรา 8 ให้จดัตามหลกัสตูรท่ีคณะกรรมการการอาชีวศกึษาก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้

1. ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
2. ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
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3. ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตัิการ 
คณะกรรมการการอาชีวศกึษาอาจก าหนดหลกัสตูรท่ีจดัขึน้เพื่อความรู้หรือทกัษะใน

การประกอบอาชีพหรือการศกึษาตอ่ ซึง่จดัขึน้เป็นโครงการหรือส าหรับกลุม่เปา้หมายเฉพาะได้ 
มาตรา 51 ในการจดัการศกึษาระบบทวิภาคีท่ีเป็นความร่วมมือระหว่างสถานศกึษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบันและสถานประกอบการให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างสถานศึกษา
อาชีวศกึษาหรือสถาบนัและสถานประกอบการ 

มาตรา 52 สถานประกอบการใดท่ีประสงค์จะด าเนินการจดัการอาชีวศกึษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพตามพระราชบญัญัตินี ้ให้ยื่นค าขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพื่อให้ได้รับการรับรองประโยชน์ตามกฎหมาย ทัง้นีใ้ห้ถือว่าไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับการจัด
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน รูปแบบศนูย์การเรียนตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติการยื่นค าขอ
และการพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง การจัดการ
อาชีวศึกษาในสถานประกอบการร่วมกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัจดัท าขึน้โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหลกัเกณฑ์ และวิธีการด าเนินการตามวรรคสาม ให้
เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการการอาชีวศกึษาก าหนด 

มาตรา 53 สถานประกอบการหรือภาคเอกชนอาจเข้าร่วมด าเนินการจดัตัง้ศนูย์วิจยั
ห้องทดลองหรือห้องปฏิบตัิการ เพื่อพฒันาการอาชีวศกึษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในสถานศกึษา 
อาชีวศึกษาหรือสถาบันของรัฐหรือเอกชนได้ตามความตกลงของสถานศึกษาหรือสถาบันและ
สถานประกอบการนัน้ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ด้านความร่วมมือในการพฒันาก าลงัคน การวิจยัและ
พัฒนา เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานการอาชีวศึกษาและเพิ่มพูนประสบการณ์ของครู คณาจารย์ 
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาหรือสถาบันให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
รายได้และทรัพย์สินท่ีเกิดจากการด าเนินการของสถานประกอบการตามวรรคหนึ่งให้เป็นรายได้
ของสถานศึกษาหรือสถาบันนัน้หลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมด าเนินการของสถาน
ประกอบการหรือภาคเอกชนตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของสถาบนั 

มาตรา 54 สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ หรือองค์การอ่ืนท่ีให้ความร่วมมือใน
การจดัการอาชีวศกึษาและการฝึกอบรมวิชาชีพอาจได้รับสิทธิและประโยชน์ตอ่ไปนี ้

1. การสนบัสนนุด้านวิชาการและทรัพยากรตามสมควรแก่กรณี 
2. การเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ หรือองค์การอ่ืนท่ีให้

ความร่วมมือในการจดัการอาชีวศกึษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
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มาตรา 55 ครูฝึกในสถานประกอบการตามมาตรา 52 และ มาตรา 53 ต้องมี
คณุสมบตัิอย่างใดอยา่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรมวิชา
การศกึษาด้านอาชีพ 

2. เป็นผู้ช านาญการด้านการอาชีพโดยส าเร็จการศึกษาวิชาชีพไม่ต ่ากว่าระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หรือมาตรฐานอ่ืน
ตามท่ีคณะกรรมการการอาชีวศกึษาก าหนด 

3. เป็นผู้ เช่ียวชาญด้านอาชีพเฉพาะสาขาซึ่งส าเร็จการศึกษาวิชาชีพไม่ต ่ากว่า
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีมีประสบการณ์ในสาขาอาชีพนัน้ไม่น้อยกว่าห้าปี หรือส าเร็จ
การศกึษาวิชาชีพระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูท่ีมีประสบการณ์ในสาขาอาชีพนัน้ไมน้่อยกวา่
สามปี หรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและมีประสบการณ์ในการท างานใน
สาขาอาชีพนัน้ไมน้่อยกวา่ห้าปี 

4. เป็นผู้ มีประสบการณ์และประสบความส าเร็จในอาชีพเฉพาะสาขา มีผลงาน
เป็นท่ียอมรับในสงัคมและท้องถ่ิน และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้หลกัเกณฑ์ในการแต่งตัง้ การ
ทดสอบ การฝึกอบรม และการออกใบรับรองการเป็นครูฝึกในสถานประกอบการ ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการอาชีวศกึษาก าหนด 

4.3 มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

(2557, น. 4) ระบุให้ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีต้องมีมาตรฐานไม่ต ่ากว่า “กรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิอาชีวศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคณุวฒุิอาชีวศึกษาแต่ละระดบั” ต้องมุ่งให้
เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดบั มีแนวทางการจดัการเรียนการ
สอนและองค์ประกอบอ่ืนๆ ตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนามาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีในสถานศกึษาทัง้ของรัฐและเอกชนท่ีจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างต่อเน่ือง
อยา่งน้อยทกุ 5 ปี  

แนบท้ายประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการจดัการอาชีวศกึษาระบบ
ทวิภาคี (2557, น. 1-4) 

1. คณุภาพของผู้ส าเร็จการศกึษาทกุระดบัคณุวฒุิ ประเภทวิชาและสาขาวิชาใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีต้องครอบคลุมอย่างน้อยสามด้าน ทัง้ด้านคุณลักษณะท่ี  
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พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปและด้านสมรรถนะวิชาชีพตามประกาศ
กระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคณุวฒุิอาชีวศึกษาแห่งชาตท่ีิก าหนดและมีคณุลกัษณะ
พิเศษ ดงันี ้

1.1 สามารถปฏิบตัิงานในสาขาวิชาท่ีฝึกอาชีพได้ทนัที 
1.2 มีสมรรถนะเป็นไปตามมาตรฐานคณุวฒุิอาชีวศกึษาแตล่ะสาขาในแตล่ะ

ระดบั 
2. โครงสร้างหลกัสตูร จ านวนหน่วยกิต การคิดหน่วยกิตต่อภาคเรียน และการ

จดัการ 
2.1 โครงสร้างหลกัสตูร จ านวนหน่วยกิตและการคิดหน่วยกิตให้เป็นไปตาม

ประกาศกระทรวงศกึษาธิการเร่ือง มาตรฐานคณุวฒุิอาชีวศกึษาแตล่ะระดบั 
2.2 การฝึกอาชีพในสถานประกอบการโดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของการ จดัการศกึษาแตล่ะระดบั 
3. ผู้สอนและบคุลากรสนบัสนนุการจดัการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 

3.1 คุณสมบัติผู้ สอนให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 
มาตรฐานคณุวฒุิอาชีวศกึษาแตล่ะระดบั 

3.2 ครูผู้สอนวิชาชีพในสาขาวิชาของสถานศกึษาท่ีจดัการอาชีวศกึษาระบบ
ทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบต้องได้รับการพฒันาวิชาชีพท่ีสอนไม่น้อยกว่าสี่สิบชัว่โมงต่อคนต่อ
ปีการศกึษา จากสถานประกอบการท่ีร่วมจดัการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 

3.3 สถานศึกษาจดัให้มีผู้ มีประสบการณ์ มีความช านาญ มีความเช่ียวชาญ
ด้านวิชาชีพมาถ่ายทอดทกัษะประสบการณ์และความรู้แก่ผู้ เรียน ผู้สอนไม่น้อยกว่าสองครัง้ๆ ละ
ไม่ต ่ากวา่สองชัว่โมง ตอ่สาขาวิชาตอ่ภาคเรียน 

4. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจดัการ 
4.1 สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องมีวัสดุ ครุภัณฑ์ พืน้ท่ีและ

อปุกรณ์การศกึษาส าหรับผู้ เรียนเพียงพอตอ่การจดัการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพ 
4.2 สถานศกึษาต้องมีครูนิเทศก์วิชาชีพสาขานัน้ๆ 
4.3 สถานประกอบการต้องมีบคุลากรผู้ประสานงาน และครูฝึก 

5. สถานศกึษาท่ีจดัการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 
5.1 ผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ

อาชีวศกึษาระบบทวิภาคีอย่างเป็นระบบและตอ่เน่ือง 
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5.2 จดัการเรียนในสาขาวิชาตรงความต้องการสถานประกอบการ 
5.3 ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถาน

ประกอบการ 
5.4 ให้ผู้ เรียนท าสญัญาการฝึกอาชีพกบัสถานประกอบการ 
5.5 ท าแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพและแผนการนิเทศร่วมกับสถาน

ประกอบการตลอดหลกัสตูร 
5.6 ปฐมนิเทศก่อนการฝึกอาชีพและปัจฉิมนิเทศหลงัเสร็จสิน้การฝึกอาชีพ 
5.7 เตรียมความพร้อมผู้ เรียนก่อนการฝึกอาชีพ 
5.8 มีครูนิเทศก์การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
5.9 การก ากบัติดตามและประเมินผลการฝึกอาชีพร่วมกบัสถานประกอบการ 
5.10 ประชาสัมพันธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้กับสถาน

ประกอบการ ผู้ เรียนและผู้ปกครองทราบ 
6. สถานประกอบการท่ีจดัการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 

6.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาเพื่อให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะ  
ท่ีพงึประสงค์ 

6.2 ลกัษณะงานท่ีฝึกอาชีพต้องสอดคล้องกบัการเรียนรู้ในสาขาวิชาท่ีผู้ เรียน
ก าลงัศกึษา 

6.3 ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสถานประกอบการกับ
สถานศกึษา 

6.4 ท าสญัญาการฝึกอาชีพระหวา่งผู้ เรียนกบัสถานประกอบการ 
6.5 ท าแผนการเรียน  แผนการฝึกอาชีพและแผนการนิ เทศ ร่วมกับ

สถานศกึษาตลอดหลกัสตูร 
6.6 ประเมินการฝึกอาชีพร่วมกบัสถานศกึษา 
6.7 มีครูฝึกในสถานประกอบการ 
6.8 มีผู้ควบคมุการฝึกอาชีพ 
6.9 มีผู้ ประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถาน

ประกอบการ 
6.10 ประชาสัมพันธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้กับผู้ เรียน 

ผู้ปกครองและชมุชน 
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6.11 มีสวัสดิการและค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมให้กับผู้ เรียน ตามข้อตกลง
ระหวา่งสถานประกอบการและสถานศกึษา 

7. ครูฝึกในสถานประกอบการ 
7.1 มีคณุสมบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยการอาชีวศกึษา 
7.2 การฝึกอาชีพระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพและประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชัน้สงู ต้องมีครูฝึกหนึ่งคนตอ่ผู้ เรียนไม่เกินสิบคน ระดบัปริญญาตรี ต้องมีครูฝึกหนึ่งคน ต่อผู้ เรียน
ไม่เกินแปดคน 

7.3 ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นครูฝึกตามหลักเกณฑ์ ท่ีคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษาก าหนด 

8. คณุสมบตัิของผู้ เรียน 
8.1 เ ป็ น ไป ต าม ป ระ ก าศ ก ระท รว งศึ ก ษ า ธิ ก า ร  เ ร่ื อ ง  ร ะ เบี ย บ

กระทรวงศกึษาธิการวา่ด้วยการจดัการศกึษาและการประเมินผลการศกึษา 
8.2 เป็นผู้ได้รับการคดัเลือกจากสถานศกึษาและสถานประกอบการ 

9. การจดัการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพของสถานประกอบการ 
9.1 การจัดการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพต้องเป็นไปตามจุดประสงค์

สาขาวิชาและมาตรฐานคณุวฒุิอาชีวศกึษาแตล่ะสาขาในแตล่ะระดบั 
9.2 ผู้ เรียนมีการบันทึกการฝึกอาชีพ แฟ้มสะสมผลงาน บันทึกคุณธรรม

จริยธรรมและจิตอาสาให้เป็นไปตามแบบท่ีสานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาก าหนด 
10. ข้อก าหนดในการนิเทศ 

10.1 การไปนิเทศผู้ เรียนในสถานประกอบการตามแผนการฝึก โดยแบ่งเป็น
สองกรณี คือ 

10.1.1 การนิเทศในประเทศ ให้ครูนิเทศก์ไปนิเทศในสถานประกอบการ 
แห่งละไมน้่อยกวา่สามครัง้ตอ่ภาคเรียน 

10.1.2 กรณีร่วมมือจดัการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีกบัตา่งประเทศ การ
นิเทศอาจแบง่ออกเป็นสามวิธี ดงันี ้

10.1.2.1 ให้ครูนิเทศก์ไปนิเทศอยา่งน้อยหนึง่ครัง้ตอ่ภาคเรียน 
10.1.2.2 ให้ภาคีเครือข่ายในต่างประเทศเป็นผู้ นิเทศแทนต่อภาค

เรียน 
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10.1.2.3 ให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนิเทศต่างประเทศอย่าง
สม ่าเสมอ 

10.2 การไปนิเทศการฝึกอาชีพให้เป็นไปตามแผนการฝึกท่ีจดัทาขึน้ หากการ
ฝึกอาชีพไมค่รบถ้วนสถานศกึษาต้องจดัการฝึกอาชีพให้เป็นไปตามจดุประสงค์สาขาวิชา 

10.3 ครูนิเทศต้องผ่านการอบรมการนิเทศการฝึกอาชีพจากส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย 

10.4 ชั่วโมงนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการให้คิดเป็นเวลาชั่วโมง
สอนปกติ หากชัว่โมงสอนเกินภาระงานท่ีก าหนดสามารถเบิกคา่สอนเกินภาระงานได้ตามระเบียบ
ของทางราชการ 

10.5 การเดินทางไปนิเทศให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตาม
ระเบียบของกระทรวงการคลงั 

11. การวดัผลและประเมินผลการเรียนและการส าเร็จการศกึษา 
11.1 ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา

และประเมินผลการเรียนตามหลกัสตูรแตล่ะระดบั 
11.2 การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้ดาเนินการอย่างเป็นระบบและ

ใช้วิธีการประเมินอย่างหลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรและ
กิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกอาชีพโดยค านงึถึงพฒันาการของผู้ เรียนและสมรรถนะท่ีต้องการ 

12. การประกนัคณุภาพ 
12.1 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

12.1.1 ให้ทกุหลกัสตูรต้องก าหนดระบบการประกนัคณุภาพไว้ให้ชดัเจน
ครอบคลุมทัง้คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา การบริหารหลกัสูตร ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
ความต้องการกาลงัคนของตลาดแรงงาน 

12.1.2 ก าหนดสมรรถนะรายวิชา โดยปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือพัฒนา
รายวิชาใหมใ่ห้สอดคล้องกบัความต้องการของสถานประกอบการ 

12.2 การประกนัคณุภาพผู้ส าเร็จการศกึษา 
12.2.1 มีคุณวุฒิตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐาน

คณุวฒุิอาชีวศกึษาแตล่ะระดบั 
12.2.2 มีทกัษะและความสามารถในการก ากบัดแูล มีความเช่ียวชาญใน

การแก้ไขปัญหาการปฏิบตัิงาน 
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12.2.3 สถานประกอบการมีความพงึพอใจในศกัยภาพผู้ส าเร็จการศกึษา 
12.2.4 มีใบรับรองการฝึกอาชีพจากสถานประกอบการ องค์การเอกชน 

สมาคม องค์การวิชาการหรือองค์การวิชาชีพ 
4.4 มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย

ปฏิบัตกิาร 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคณุวฒุิอาชีวศึกษาระดบัปริญญาตรี

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2556 (2556, น. 29-32) ได้ก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศกึษาระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตัิการ ไว้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ช่ือคณุวฒุิการศกึษา ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต ใช้อกัษรยอ่ ทล.บ. 
2. คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

ก าหนดให้ผู้ ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ด้านสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ สามารถศกึษาค้นคว้า
พฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีในวิชาการสมัพนัธ์กบัวิชาชีพเพื่อประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานใน
ขอบเขตท่ีกว้างขวาง วางแผนและบริหารงานการผลิตหรือบริการในงานอาชีพ มีส่วนร่วมพฒันา
และริเร่ิมวิธีการปฏิบตัิ รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้ อ่ืนและหมู่คณะ มีอิสระในการปฏิบตัิงานท่ีซบัซ้อน
หรือจัดการงานผู้ อ่ืน รวมทัง้มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ี
เหมาะสมในการท างาน 

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการจัดการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบตัิการ มุ่งให้มีความสมัพนัธ์สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติแผนการศึกษาแห่งชาติ ปรัชญาการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพหรือ
มาตรฐานสมรรถนะของสาขาวิชานัน้ ๆ ในการจดัการศกึษา โดยมุ่งเน้นผลิตผู้ มีความรอบรู้และมี
สมรรถนะในการปฏิบตัิและพฒันางานระดบัเทคโนโลยี สามารถจดัการและควบคมุการท างาน มี
คุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสยัในการท างาน สอดคล้องกับความ
ต้องการของสงัคม ชมุชนและสถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระ พฒันาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 

4. การจดัการศึกษาในระบบและระบบทวิภาคีใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา การ
จดัภาคเรียนให้ใช้ระบบทวิภาค โดยก าหนดให้ 1 ปีการศกึษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน และใน 1 
ภาคเรียนปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ ส าหรับภาคเรียนฤดูร้อน ให้ก าหนด
ระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตให้มีสดัส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคเรียนปกติการจัดภาคเรียน
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ระบบอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานัน้ รวมทัง้การเทียบเคียงหน่วยกิตกับ
ระบบทวิภาคไว้ในหลกัสตูรให้ชดัเจน 

5. การคดิหน่วยกิตตอ่ภาคเรียน 
5.1 รายวิชาทฤษฎีท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง 

เท่ากบั 1 หน่วยกิต 
5.2 รายวิชาปฏิบตัิท่ีใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบตัิในห้องปฏิบตัิการ 

ไม่น้อยกวา่ 36 ชัว่โมง เท่ากบั 1 หน่วยกิต 
5.3 รายวิชาปฏิบัติท่ีใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม 

ไม่น้อยกวา่ 54 ชัว่โมง เท่ากบั 1 หน่วยกิต 
5.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 

1 หน่วยกิต 
5.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 

54 ชัว่โมงเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
5.6 การท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 

1 หน่วยกิต 
6. จ านวนหน่วยกิต มีจ านวนหน่วยกิตรวมระหวา่ง 72-87 หน่วยกิต 
7. โครงสร้างหลกัสตูร 

7.1 หมวดวิชาทกัษะชีวิต ประกอบด้วยกลุม่วิชาเพื่อพฒันาผู้ เรียนให้มีทกัษะ
ในการปรับตวัและด าเนินชีวิตในสงัคมสมยัใหม่ เห็นคณุค่าของตนและการพฒันาตน มีความใฝ่รู้ 
แสวงหาและพฒันาความรู้ใหม่ มีความสามารถในการใช้เหตผุล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา
และการจดัการมีทกัษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน มี
คณุธรรม จริยธรรมมนษุยสมัพนัธ์ รวมถึงความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม รวมไม่น้อยกว่า 15 
หน่วยกิตการจดัวิชาในหมวดวิชาทกัษะชีวิต สามารถท าได้ในลกัษณะเป็นรายวิชา หรือลกัษณะ
บรูณาการให้ครอบคลมุกลุม่วิชาภาษาไทย กลุม่วิชาภาษาตา่งประเทศ กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์ กลุม่
วิชาคณิตศาสตร์กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ในสดัส่วนท่ีเหมาะสมเพื่อให้บรรลุ
จดุประสงค์ของหมวดวิชาทกัษะชีวิต 

7.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาท่ีพัฒนาผู้ เรียนให้เกิด
สมรรถนะวิชาชีพ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผน จัดการ ประเมินผล แก้ปัญหา 
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ควบคมุงานสอนงาน และพฒันางาน โดยบูรณาการความรู้และทกัษะในการปฏิบตัิงาน รวมทัง้
ประยกุต์สูอ่าชีพรวมไมน้่อยกวา่ 51 หน่วยกิต ประกอบด้วย 4 กลุม่ ดงันี ้

7.2.1 กลุม่ทกัษะวิชาชีพเฉพาะ 
7.2.2 กลุม่ทกัษะวิชาชีพเลือก 
7.2.3 ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ 
7.2.4 โครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ 

การก าหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ต้องศกึษากลุม่ทกัษะวิชาชีพเฉพาะใน
สาขาวิชานัน้ ๆ รวมไม่น้อยกวา่ 30 หน่วยกิต นอกจากนีก้ าหนดให้มีโครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ 
จ านวน 6 หน่วยกิต ในกรณีท่ีจัดการศึกษาระบบทวิภาคีอาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพได้ 

7.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ประกอบด้วยวิชาท่ีเก่ียวกับทักษะชีวิตหรือทักษะ
วิชาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเลือกเรียนตามความถนดัและความสนใจเพื่อการประกอบอาชีพ 
หรือการศกึษาตอ่รวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต การยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาทกัษะชีวิต 
หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรีสามารถท าได้โดยการเทียบโอนผลการเรียน หรือ
โดยการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิต ตามหลกัสตูร ตามหลกัเกณฑ์และแนว
ปฏิบตัิท่ีคณะกรรมการการอาชีวศกึษาก าหนด 

8. เง่ือนไขการจดัการเรียนรู้ 
8.1 สถาบนัการอาชีวศึกษาต้องจดัเตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานท่ี 

ครุภัณฑ์คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้เหมาะสมและเพียงพอในการพัฒนาผู้ เรียน
อยา่งมีคณุภาพ 

8.2 การจดัอตัราส่วนของเวลาการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบตัิในหมวด
วิชาทกัษะวิชาชีพประมาณ 40 ต่อ 60 ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัลกัษณะหรือกระบวนการจดัการเรียนรู้ของ
แตล่ะสาขาวิชา 

8.3 สถาบนัการอาชีวศึกษาต้องให้ความส าคญักับการฝึกอาชีพเน้นการจดั
การศึกษาระบบทวิภาคี โดยร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการอาชีวศกึษาก าหนด 

8.4 สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดให้ผู้ เรียนจัดท าโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพตามโครงสร้างหลกัสตูร จ านวน 6 หน่วยกิต สอดคล้องกบังานอาชีพสู่การปฏิบตัิอย่างเป็น
รูปธรรม 
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8.5 สถาบนัการอาชีวศึกษาต้องจดัให้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในแต่
ละหลกัสตูรเพ่ือเป็นการประกนัคณุภาพการศกึษา 

8.6 สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริ
หลกัสตูร เพื่อพฒันาทกัษะชีวิตและทกัษะวชิาชีพ ปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม ระเบียบวินยั 
ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ท านุบ ารุงขนบธรรมเนียม
ประเพณีอนัดีงาม และสง่เสริมการท างานโดยใช้กระบวนการกลุม่ในการท าประโยชน์ตอ่ชมุชน 

9. คณุสมบตัิผู้ เรียน เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูใน
สาขาวิชาท่ีตรงหรือสมัพนัธ์กนั 

10. คุณสมบัติผู้ สอน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ก าหนด 

11. การเรียกช่ือปริญญา ใช้ช่ือปริญญาตามพระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยการเรียกช่ือ
ปริญญาในสาขาวิชาและการใช้ช่ืออกัษรยอ่ส าหรับสาขาวิชา 

12. การวดัผลและประเมินผลการเรียน และการส าเร็จการศกึษา 
12.1 ก า รวัด ผลและป ระ เมิ น ผลการเรียน ให้ เป็ น ไปตาม ระ เบี ยบ

กระทรวงศกึษาธิการว่าด้วยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสตูรปริญญา
ตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตัิการ 

12.2 การส าเร็จการศึกษา ต้องได้จ านวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตาม
โครงสร้างท่ีก าหนดไว้ในหลกัสูตร และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดบั
คะแนน และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ การให้ปริญญาตรีเกียรตินิยมให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการการอาชีวศกึษาก าหนด 

13. การประกนัคณุภาพหลกัสตูร ให้ทกุหลกัสตูรก าหนดระบบประกนัคณุภาพไว้
ให้ชดัเจนอยา่งน้อยประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ 

13.1 คณุภาพของผู้ส าเร็จการศกึษา 
13.2 การบริหารหลกัสตูร 
13.3 ทรัพยากรการจดัการอาชีวศกึษา 
13.4 ความต้องการก าลงัคนของตลาดแรงงาน 

14. การก าหนดมาตรฐานคณุวฒุิอาชีวศกึษา หลกัสตูร และการอนมุตัิ 
14.1 การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมมาตรฐานคณุวฒุิอาชีวศกึษา

ระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตัิการ เป็นหน้าท่ีของส านกังานคณะกรรมการการ
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อาชีวศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และให้ท าเป็นประกาศ
กระทรวงศกึษาธิการ 

14.2 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระส าคัญของหลักสูตรตาม
มาตรฐานคุณวฒุิอาชีวศึกษาระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตัิการ ให้เป็นหน้าท่ี
ของสถาบนัการอาชีวศกึษา และเสนอสภาสถาบนัการอาชีวศกึษาให้ความเห็นชอบ 

14.3 การอนมุตัิใช้หลกัสตูรให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
14.4 การประกาศใช้หลกัสตูรให้ท าเป็นประกาศกระทรวงศกึษาธิการ 

15. ให้ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาจดัให้มี
การประเมินเพื่อพฒันาหลกัสตูรท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบอยา่งตอ่เน่ือง อยา่งน้อยทกุ 5 ปี 

4.5 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2557, น. 25-36) ด้วยส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ด าเนินการพฒันาหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 
2556 ขึน้โดยให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบญัญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อผลิตก าลงัคนระดบัฝีมือท่ีมี
สมรรถนะวิชาชีพ มีคณุธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถน าไปใช้ในการประกอบ
อาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในลกัษณะผู้ปฏิบตัิหรือประกอบอาชีพอิสระได้ 
สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติและแผนการศกึษาแห่งชาติ โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้ เรียนเลือกระบบและวิธีการเรียนได้อย่างเหมาะสมตามศกัยภาพตามความสนใจและโอกาส
ของตน ส่งเสริมให้มีการประสานความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน
ระหว่างสถาบนั สถานศึกษา หน่วยงาน สถานประกอบการ และองค์การต่างๆ ทัง้ในระดบัชมุชน 
ระดบัท้องถ่ินและระดบัชาติ ซึง่นีจ้ะประกอบไปด้วย 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาแฟชัน่และสิ่งทอ 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาเสริมสวย หากแต่การ
วิจัยในครัง้นีผู้้ วิจัยสนใจศึกษาและน าเสนอเฉพาะสาขาวิชาอาหารและโภชนาการเท่านัน้ ดงัมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  
1.1 จดุประสงค์สาขาวิชา 

1.1.1 เพื่ อ ให้สามารถประยุก ต์ ใช้ความ รู้และทักษะด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สงัคมศกึษาสขุศกึษาและพลศกึษาในการพฒันาตนเองและวิชาชีพ 
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1.1.2 เพื่อให้มีความรู้และทักษะในหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลกัการงานอาชีพท่ีสมัพนัธ์เก่ียวข้องกบัการพฒันาวิชาชีพอาหาร
และโภชนาการให้ทนัตอ่การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สงัคม และเทคโนโลยี 

1.1.3 เพื่อให้มีความรู้และทกัษะในหลกัการและกระบวนการงานพืน้ฐาน
ท่ีเก่ียวข้องกบัอาชีพอาหารและโภชนาการ 

1.1.4 เพื่อให้มีความรู้และทักษะในงานผลิตและบริการทางอาหารและ
โภชนาการตามหลักการและกระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ โดยค านึงถึงการใช้
ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่ การอนรัุกษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อม 

1.1.5 เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชนาการในสถาน
ประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ ใช้ความรู้และทกัษะพืน้ฐานในการศกึษาตอ่ระดบัสงูขึน้ 

1.1.6 เพื่อให้สามารถเลือก/ใช้/ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพอาหาร
และโภชนาการ 

1.1.7 เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ ซื่อสตัย์ ประหยดั อดทนมีวินัย มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม ต่อต้าน
ความรุนแรงและสารเสพติด สามารถพฒันาตนเองและท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 

1.2 มาตรฐานการศกึษาวิชาชีพ 
คุณภาพของผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ประกอบด้วย 
1.2.1 ด้านคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ 

1.2.1.1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความ
เสียสละ ความซื่อสตัย์สจุริต ความกตญัญกูตเวที ความอดกลัน้ การละเว้นสิง่เสพติดและการพนนั 
การมีจิตส านกึและเจตคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพและสงัคม เป็นต้น 

1.2.1.2 พฤติกรรมลกัษณะนิสยั ได้แก่ ความมีวินยั ความรับผิดชอบ 
การมีมนุษยสมัพนัธ์ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความรักสามคัคี ขยนั ประหยดั อดทน การพึ่งตนเอง 
เป็นต้น 

1.2.1.3 ทกัษะทางปัญญา ได้แก่ ความรู้ในหลกัทฤษฎี ความสนใจใฝ่
รู้ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็นต้น 

1.2.2 ด้านสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป 
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1.2.2.1 สื่ อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่ างป ระ เทศใน
ชีวิตประจ าวนัและในงานอาชีพ 

1.2.2.2 แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

1.2.2.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรมทางสงัคมและสิทธิหน้าท่ีพลเมือง 

1.2.2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใช้หลักการและ
กระบวนการด้านสขุศกึษาและพลศกึษา 

1.2.3 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
1.2.3.1 วางแผน ด าเนินงาน จัดการงานอาชีพตามหลักการและ

กระบวนการ โดยค านึงถึงการบริหารงานคณุภาพ การอนรัุกษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลกัอาชี
วอนามยัและความปลอดภยั 

1.2.3.2 ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 
1.2.3.3 ปฏิบตัิงานพืน้ฐานอาชีพตามหลกัและกระบวนการ 
1.2.3.4 สื่อสาร แสวงหาความรู้เสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่าง

ภาษากบัเทคนิคในงานอาชีพ 
1.2.3.5 ประยกุต์ใช้หลกัการพืน้ฐานงานคหกรรมเพื่อการปฏิบตัิงาน

วิชาชีพอาหารและโภชนาการและใช้ในชีวิตประจ าวนั 
1.2.3.6 เลือกใช้และ/หรือประยกุต์ใช้เทคโนโลยีในการด าเนินงาน 
1.2.3.7 ใช้หลกัโภชนาการและหลกัสขุาภิบาลในการประกอบอาหาร

และแปรรูปอาหาร และปฏิบตัิการประกอบอาหารและแปรรูปอาหาร 
1.2.3.8 บริการอาหารและเคร่ืองดื่มตามหลกัการ 
1.2.3.9 พฒันางานอาชีพการประกอบอาหารและโภชนาการ 
1.2.3.10 ประยุกต์ใช้ศิลปะและเทคโนโลยีในการออกแบบและจัด

ตกแตง่อาหาร สาขางานอาหารและโภชนาการ 
1.2.3.11 วางแผนด าเนินงานการประกอบอาหาร 
1.2.3.12 เลือกใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์และ/หรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ในการประกอบอาหาร 
1.2.3.13 เลือกใช้วตัถดุิบในการประกอบอาหาร 
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1.2.3.14 ประกอบอาหาร พฒันาผลิตภณัฑ์อาหารตามกระบวนการ
และตามหลกัโภชนาการ 

1.2.3.15 ออกแบบ จดัตกแตง่อาหารและบรรจภุณัฑ์อาหาร 
1.2.3.16 บริการอาหาร เคร่ืองดื่ม และจดัจ าหน่าย 

2. สาขางานการแปรรูปอาหาร 
2.1 วางแผนด าเนินงานแปรรูปอาหาร 
2.2 ใช้วตัถดุิบ เคร่ืองมือ อปุกรณ์และ/หรือประยกุต์ใช้เทคโนโลยีในการแปร

รูปอาหาร 
2.3 ใช้หลกัโภชนาการในการแปรรูปอาหาร 
2.4 แปรรูปเนือ้สตัว์/น า้นม/สตัว์น า้/ผกัและผลไม้/ธญัพืช ตามกระบวนการ 
2.5 ใช้บรรจภุณัฑ์เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์อาหาร 
2.6 ควบคมุคณุภาพและพฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร 

3. สาขางานธุรกิจอาหาร 
3.1 วางแผนด าเนินงานการจดัการธุรกิจอาหาร 
3.2 ใช้เคร่ืองมือ อปุกรณ์และ/หรือประยกุต์ใช้เทคโนโลยีในงานธุรกิจอาหาร 
3.3 ใช้วตัถดุิบในการประกอบอาหารหรือแปรรูปอาหารเพ่ือธุรกิจอาหาร 
3.4 ประกอบอาหารหรือแปรรูปอาหารตามหลกัโภชนาการเพื่อธุรกิจ 
3.5 ออกแบบ จดัตกแตง่อาหารและบรรจภุณัฑ์อาหาร 
3.6 ด าเนินงานจดัการธุรกิจอาหาร 

โครงสร้างหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2556 ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ผู้ ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จะต้องศึกษารายวิชา
จากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่ น้อยกว่า 103 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ดงัโครงสร้างตอ่ไปนี ้

1. หมวดวิชาทกัษะชีวิต ไมน้่อยกวา่ 22 หน่วยกิต 
1.1 กลุม่วิชาภาษาไทย (ไม่น้อยกวา่ 3 หน่วยกิต) 
1.2 กลุม่วิชาภาษาตา่งประเทศ (ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต) 
1.3 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์ (ไมน้่อยกวา่ 4 หน่วยกิต) 
1.4 กลุม่วิชาคณิตศาสตร์ (ไมน้่อยกวา่ 4 หน่วยกิต) 
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1.5 กลุม่วิชาสงัคมศกึษา (ไม่น้อยกวา่ 3 หน่วยกิต) 
1.6 กลุม่วิชาสขุศกึษาและพลศกึษา (ไม่น้อยกวา่ 2 หน่วยกิต) 

2. หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ ไมน้่อยกวา่ 71 หน่วยกิต 
2.1 กลุม่ทกัษะวิชาชีพพืน้ฐาน (18 หน่วยกิต) 
2.2 กลุม่ทกัษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หน่วยกิต) 
2.3 กลุม่ทกัษะวิชาชีพเลือก (ไมน้่อยกวา่ 21 หน่วยกิต) 
2.4 ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต) 
2.5 โครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมน้่อยกวา่ 10 หน่วยกิต 
4. กิจกรรมเสริมหลกัสตูร (2 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์) รวม ไมน้่อยกวา่ 103 หน่วยกิต 

4.6 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง พุทธศักราช 2557  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2558, น. 15-24) ได้จัดท าคู่มือการใช้

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง พุทธศักราช 2557 เพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสารสร้าง
ความเข้าใจเก่ียวกับทิศทางและแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความเช่ือมโยงในการน าไปสู่
การปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรมของสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการศึกษาตาม
หลกัสตูรดงักล่าว ซึ่งการวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัสนใจศกึษาและน าเสนอเฉพาะสาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการเท่านัน้ ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. หลกัการของหลกัสตูร 
1.1 เป็นหลกัสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง เพื่อพัฒนาก าลังคน

ระดบัเทคนิคให้มีสมรรถนะมีคณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพ
ได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องกบัแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ ทัง้ในระดับชุมชน ระดับท้องถ่ินและ
ระดบัชาต ิ

1.2 เป็นหลกัสตูรท่ีเปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสมรรถนะ
ด้วยการปฏิบตัิจริงสามารถเลือกวิธีการเรียนตามศกัยภาพและโอกาสของผู้ เรียน เปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่ง
วิทยาการ สถานประกอบการ และสถานประกอบอาชีพอิสระ 

1.3 เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเน้นให้ผู้ ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบ
อาชีพ มีความรู้เต็มภมูิ ปฏิบตัิได้จริง มีความเป็นผู้น าและสามารถท างานเป็นหมูค่ณะได้ดี 
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1.4 เป็นหลกัสตูรท่ีสนบัสนุนการประสานความร่วมมือในการจดัการศึกษา
ร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานและองค์การทีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและเอกชน 

1.5 เป็นหลกัสตูรทีเปิดโอกาสให้สถานศกึษา ชมุชนและท้องถ่ินมีสว่นร่วมใน
การพฒันาหลกัสตูรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกบัสภาพยทุธศาสตร์ของภมูิภาค เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

2. จดุหมายของหลกัสตูร 
2.1 เพื่อให้มีความรู้และทักษะพืน้ฐานในการด ารงชีวิต สามารถค้นคว้า

เพิ่มเตมิหรือศกึษาตอ่ในระดบัทีสงูขึน้ 
2.2 เพื่อให้มีทกัษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2.3 เพื่อให้สามารถบรูณาการความรู้ ทกัษะจากศาสตร์ต่างๆ มาประยกุต์ใช้

ในงานอาชีพ สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
2.4 เพื่อให้มีเจตนคติทีดีต่ออาชีพ มีความมัน่ใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ 

รักงาน รักองค์การ สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ดี และมีความภาคภมูิใจในตนเองต่อการเรียน
วิชาชีพ 

2.5 เพื่อให้ มีปัญญา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถใน
การจัดการการตัดสินใจและการแก้ปัญหา รู้จักแสวงหาแนวทางใหม่ๆ มาพัฒนาตนเอง 
ประยกุต์ใช้ความรู้ในการสร้างงานให้สอดคล้องกบัวิชาชีพ และการพฒันางานอาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 

2.6 เพื่อให้มีบุคลิกภาพท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสตัย์ มีวินัย มีสุขภาพ
สมบรูณ์ แข็งแรงทัง้ร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกบัการปฏิบตัิในอาชีพนัน้ๆ 

2.7 เพื่อให้ เป็นผู้  มีพฤติกรรมทางสงัคมที่ดีงาม ตอ่ต้านความรุนแรงและสาร
เสพติดทัง้ในการท างาน การอยู่ร่วมกัน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว องค์การ ท้องถ่ินและ
ประเทศชาติ อทุิศตนเพื่อสงัคม มีความเข้าใจและเห็นคณุค่าของศิลปวฒันธรรมไทย ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ตระหนกัในปัญหาและความส าคญัของสิง่แวดล้อม 

2.8 เพื่อให้ตระหนกัและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยเป็นก าลงัส าคญัในการผลติและให้บริการ 

2.9 เพื่ อ ใ ห้ เห็ น คุณ ค่ า แล ะด า รง ไ ว้ ซึ่ งส ถ าบั น ช าติ  ศ าสน า  แล ะ
พระมหากษัตริย์ ปฏิบตัิตนในฐานะพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมขุ 

3. หลกัเกณฑ์การใช้หลกัสตูร 



  114 

3.1 การเรียนการสอน 
3.1.1 การเรียนการสอนตามหลกัสตูรนีผู้ เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้

ทุกวิธีเรียนท่ีก าหนด และน าผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกันได้ สามารถเทียบโอนผล
การเรียน และขอเทียบความรู้และประสบการณ์ได้ 

3.1.2 การจดัการเรียนการสอนเน้นการปฏิบตัิจริง สามารถจดัการเรียน
การสอนได้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้ เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทกัษะในวิชาการที
สมัพนัธ์กบัวิชาชีพ ในการวางแผน การแก้ปัญหา และจดัการทรัพยากรในการด าเนินงานได้อย่าง
เหมาะสม มีสว่นร่วมในการพฒันาวิชาการ ริเร่ิมสิ่งใหม่ มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง ผู้ อ่ืน และหมู่
คณะ เป็นอิสระในการปฏิบตัิงานท่ีซบัซ้อนหรือจดัการงานผู้ อ่ืน มีส่วนร่วมทีเก่ียวกบัการวางแผน 
การประสานงานและการประเมินผล รวมทัง้มีคณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและ
กิจนิสยัทีเหมาะสมในการท างาน 

3.2 การจดัการศึกษาและเวลาเรียนการจดัการศึกษาในระบบปกติส าหรับผู้
เข้าเรียนท่ีส าเร็จการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชา และ
สาขาวิชาตามท่ีหลกัสูตรก าหนดใช้ระยะเวลา 2 ปี การศึกษา ส่วนผู้ เข้าเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผู้ เข้าเรียนท่ีส าเร็จการศกึษาระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าตา่งประเภทวิชา และสาขาวิชาท่ีก าหนด ใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ 
3 ปีการศกึษา การจดัเวลาเรียนให้ด าเนินการ ดงันี ้

3.2.1 ในปีการศึกษาหนึ่งๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติ
หรือระบบทวิภาคภาคเรียนละ 18 สปัดาห์ โดยมีเวลาเรียนและจ านวนหน่วยกิต ตามท่ีก าหนด 
และสถานศกึษาอาชีวศกึษาหรือสถาบนัอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดรู้อนได้อีกตามท่ีเห็นสมควร 

3.2.2 การเรียนในระบบชัน้เรียนให้ สถานศกึษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั
เปิดท าการสอนไม่น้อยกว่าสปัดาห์ละ 5 วนั วนัละไม่เกิน 7 ชัว่โมง โดยก าหนดให้จดัการเรียนการ
สอนคาบละ 60 นาที 

3.3 หน่วยกิต ก าหนดให้มีจ านวนหน่วยกิต ตลอดหลกัสตูร ระหว่าง 83-90 
หน่วยกิต โดยการคดิหน่วยกิต ถือเกณฑ์ ดงันี ้ ี

3.3.1 รายวิชาทฤษฎีท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 18 
ชัว่โมงเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.3.2 รายวิชาปฏิ บัติ ท่ี ใ ช้ เวลาในการทดลองห รือ ฝึกปฏิบัติ ใน
ห้องปฏิบตัิการ ไม่น้อยกวา่ 36 ชัว่โมงเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
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3.3.3 รายวิชาปฏิบัติ ท่ี ใช้ เวลาในการฝึกปฏิบัติ ในโรงฝึกงานหรือ
ภาคสนาม ไม่น้อยกวา่ 54 ชัว่โมงเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.3.4 รายวิชาท่ีใช้ในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง
เท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.3.5 การฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่ง
วิทยาการ ไม่น้อยกวา่ 320 ชัว่โมง เท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.3.6 การท าโครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ ไม่น้อยกวา่ 54 ชัว่โมง เท่ากบั 
1 หน่วยกิต 

การก าหนดจ านวนหน่วยกิต และจ านวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ของแต่ละ
รายวิชา ให้พิจารณาตามมาตรฐานคณุวฒุิอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู พ.ศ.
2556 โดยก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงันี ้

ความหมายของ ท-ป-น 
ท หมายถึง จ านวนชัว่โมงเรียนทฤษฎีตอ่หนึง่สปัดาห์ 
ป หมายถึง จ านวนชัว่โมงเรียนปฏิบตัิตอ่หนึง่สปัดาห์ 
น หมายถึง จ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ของแตล่ะรายวิชา 

4. โครงสร้าง ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง พุทธศักราช 2557 
แบง่เป็น 3 หมวดวิชาและกิจกรรมเสริมหลกัสตูร ดงันี ้

4.1 หมวดวิชาทกัษะชีวิต ประกอบด้วยกลุม่วิชาเพื่อพฒันาผู้ เรียนให้มีทกัษะ
ในการปรับตวัและด าเนินชีวิตในสงัคม เห็นคณุค่าของตนและการพฒันาตน มีความใฝ่รู้แสวงหา
และพฒันาความรู้ใหม่ มีความสามารถในการใช้เหตผุล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการ
จดัการ มีทกัษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน มีคณุธรรม 
จริยธรรม มนษุยสมัพนัธ์ และมีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม รวมไมน้่อยกวา่ 18 หน่วยกิต 

4.2 หมวดทักษะวิชาชีพ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาท่ีพัฒนาผู้ เรียนให้เกิด
สมรรถนะวิชาชีพมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผน จัดการ ประมวลผล แก้ปัญหา 
ควบคมุและสอนงาน บรูณาการความรู้และทกัษะในการปฏิบตัิงาน รวมไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย 5 กลุม่ ได้แก่ 

4.2.1 กลุม่ทกัษะวิชาชีพพืน้ฐาน 15 หน่วยกิต 
4.2.2 กลุม่ทกัษะวิชาชีพเฉพาะ 21 หน่วยกิต 
4.2.3 กลุม่ทกัษะวิชาชีพเลือก ไมน้่อยกวา่ 12 หน่วยกิต 
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4.2.4 ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต 
4.2.5 โครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต 

ในการก าหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ต้องศึกษากลุ่มทักษะ
วิชาชีพพืน้ฐานและกลุ่มวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานัน้ๆ รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต นอกจากนี ้
ก าหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ จ านวน 4 หน่วยกิต และโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ จ านวน 4 หน่วยกิต 

4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ประกอบด้วยวิชาท่ีเก่ียวกับทักษะชีวิต หรือทักษะ
วิชาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ เพื่อการประกอบ
อาชีพ หรือศกึษาตอ่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกติ 

4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นส่วนท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตหรือ
ทกัษะวิชาชีพผู้ เรียนทกุคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยสปัดาห์ละ 2 ชัว่โมงในทกุภาคเรียน โดย
ไม่นบัหน่วยกิต 

การยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะ
วิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี สามารถท าได้โดยการเทียบโอนผลการเรียน หรือโดยการเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ เข้าสู่หน่วยกิต ตามหลักสูตร ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ท่ี
คณะกรรมการการอาชีวศกึษาก าหนด 

จ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ให้เป็นไปตามท่ี
ก าหนดไว้ในโครงสร้างของแต่ละประเภทวิชา รายวิชาแต่ละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบนัสามารถจดัตามท่ีก าหนดไว้ ในหลกัสตูร และหรือพฒันาได้ ตามความเหมาะสม ตาม
ยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ทัง้นีส้ถานศึกษา
อาชีวศกึษาหรือสถาบนัต้องก าหนดรหสัวิชาจ านวนหน่วยกิต และจ านวนชัว่โมงเรียนตามที่ก าหนด
ไว้ในหลกัสตูร 

5. การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ เป็นการจดักระบวนการเรียนรู้โดยความ
ร่วมมือระหว่างสถานศกึษาอาชีวศกึษาหรือสถาบนักบัภาคการผลิตและหรือภาคบริการ หลงัจาก
ท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหดัหรือฝึกปฏิบตัิเบือ้งต้นในสถานศึกษาแล้วระยะเวลา
หนึ่ง ทัง้นีเ้พื่อเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้สมัผสักบัการปฏิบตัิงานอาชีพ 
เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ท่ีทนัสมยั และบรรยากาศการท างานร่วมกนัสง่เสริมการฝึกทกัษะการ
สื่อสาร การใช้เหตผุล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจดัการการเผชิญสถานการณ์ ซึง่จะ
ช่วยให้ ผู้ เรียนท าได้ คิดเป็น ท าเป็นและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ืองตลอดจนเกิดความมั่ นใจและ 
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เจตคติท่ีดีในการท างานและการประกอบอาชีพอิสระ โดยการจดัฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
ต้องด าเนินการ ดงันี ้ ี

5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีการฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพในรูปของการฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานของรัฐ โดยใช้เวลารวมไม่น้อยกว่า 320 ชัว่โมง ก าหนดให้มีค่าเท่ากบั 4 หน่วยกิต โดย
ให้น ารายวิชาในหมวดวิชาทกัษะวิชาชีพท่ีตรงหรือสมัพนัธ์กบัลกัษณะงานไปเรียนหรือฝึกในสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐได้โดยใช้เวลารวมกับการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพ ไมน้่อยกวา่ 1 ภาคเรียน 

การคิดเวลารวมของการฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 320 
ชั่วโมง ค านวณจาก จ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงานในสถานประกอบการคูณวันคูณสัปดาห์ (8 
ชั่วโมง x 5 วัน x 8 สัปดาห์)ทัง้นีส้ถานศึกษาสามารถจัดให้มีฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 2 
รายวิชา คือ ฝึกงาน 1 และฝึกงาน 2 ให้สถานศกึษาอาชีวศกึษาหรือสถาบนัจดัให้มีชัว่โมงเรียนต่อ
สปัดาห์ท่ีเทียบเคียงกบัเกณฑ์ดงักลา่วข้างต้น 

5.2 การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียนให้ปฏิบตัิเช่นเดียวกับ
รายวิชาอ่ืน 

6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นรายวิชาท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ ศึกษา
ค้นคว้าบูรณาการความรู้ ทกัษะและประสบการณ์จากสิ่งท่ีได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบตัิด้วยตนเองตาม
ความถนัดและความสนใจ ตัง้แต่การเลือกหัวข้อ หรือเร่ืองท่ีจะศึกษาค้นคว้า การวางแผน การ
ก านดขนัตอนการด าเนินการ การด าเนินงาน การประเมินผลและการจดัท ารายงาน ซึง่อาจท าเป็น
รายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัลกัษณะของโครงการนัน้ๆ โดยการจดัท าโครงการดงักล่าว
ต้องด าเนินการ ดงันี ้

6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้ผู้ เรียนจัดท าโครงการ
พฒันาทกัษะวิชาชีพท่ีสมัพนัธ์หรือสอดคล้องกบัสาขาวิชาในภาคเรียนท่ี 3 และหรือภาคเรียนท่ี 4 
รวมจ านวน 4 หน่วยกิตใช้เวลาไม่น้อยกว่า 216 ชั่วโมง ค านวณจากจ านวนชั่วโมงในการท า
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพคูณหน่วยกิต (54 ชั่วโมง x 4 หน่วยกิต) ทัง้นี  ้สถานศึกษา
อาชีวศกึษาหรือสถาบนัสามารถจดัให้ผู้ เรียนจดัท าโครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพได้ 2 แบบ ดงันี ้

6.1.1 แบบท่ี 1 จัดเป็นรายวิชาเดียว ต้องจัดอตัราส่วนชัว่โมงการจัดท า
โครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพในเวลาเรียนตอ่นอกเวลาเรียน 1 ตอ่ 2 ดงันี ้
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อตัราส่วนชัว่โมงในเวลาเรียน 1 ส่วน เท่ากบั 72 ชัว่โมงต่อภาคเรียน 
(216 ชัว่โมง x 1/3) 

อตัราส่วนชั่วโมงนอกเวลาเรียน 2 ส่วน เท่ากับ 144 ชั่วโมงต่อภาค
เรียน (216 ชัว่โมง x 2/3) 

ดงันัน้ ต้องจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพในเวลาเรียน เท่ากับ 4 
ชัว่โมงต่อสปัดาห์ (72 ชั่วโมง/18 สปัดาห์) และนอกเวลาเรียน เท่ากับ 8 ชั่วโมงต่อสปัดาห์ (144 
ชัว่โมง/18 สปัดาห์) 

6.1.2 แบบท่ี 2 จัดเป็นสองรายวิชา คือ โครงการ 1 และโครงการ 2 ให้
สถานศกึษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัจดัให้มีชัว่โมงเรียนต่อสปัดาห์ท่ีเทียบเคียงกบัเกณฑ์ดงักล่าว
ข้างต้น 

6.2 การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียนให้ปฏิบตัิเช่นเดียวกับ
รายวิชาอ่ืน 

7. การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเกิดจากข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยผู้ เ รียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบนั และเรียนภาคปฏิบตัิในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจดั
การศกึษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและพฒันาก าลงัคนท่ีตรงตาม
ความต้องการของผู้ ใช้ ตามจดุหมายของหลกัสตูร การจัดการศกึษาระบบทวิภาคี โดยน ารายวิชา
ทวิภาคีในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือกไปก าหนดรายละเอียดของรายวิชา ได้แก่ จุดประสงค์รายวิชา
สมรรถนะรายวิชาค าอธิบายรายวิชา เวลาท่ีใช้ฝึก และจ านวนหน่วยกิต ให้สอดคล้องกบัลกัษณะ
งานของสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ รวมทัง้สมรรถนะวิชาชีพของสาขางาน 
พร้อมจดัท าแผนฝึกอาชีพ การวดัและประเมินผลในแต่ละรายวิชา ทัง้นี ้อาจน ารายวิชาชีพอ่ืนใน
หมวดทกัษะวิชาชีพไปจดัร่วมด้วยก็ได้ 

จ านวนหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงท่ีใช้ฝึกอาชีของแต่ละรายวิชาทวิภาคีให้
เป็นไปตามท่ีหลกัสตูรก าหนด และให้รายงานการพฒันารายวิชาให้ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาทราบ ทัง้นี ้ ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษา ต้องปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อให้การ
จดัการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู มีคณุภาพและประสทิธิภาพ 



  119 

8. การเข้าเรียน ผู้ เข้าเรียนต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าหรือส าเร็จการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

ผู้ เ ข้ า เรียน ท่ี ส า เร็จ ก ารศึ กษ าและ มี คุณ สมบัติ เป็ น ไป ตาม ระ เบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และ
ผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาท่ีก าหนด ต้องเรียน
รายวิชาปรับพืน้ฐานวิชาชีพให้ครบตามท่ีระบไุว้ในหลกัสตูรแตล่ะประเภทวชิาและสาขาวิชา กรณีผู้
เข้าเรียนท่ีส าเร็จการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ผ่านการเรียนรายวิชาท่ีเทียบเท่า
รายวิชาปรับพืน้ฐานวิชาชีพ สามารถยื่นขอเทียบโอนผลการเรียนรู้ในรายวิชานัน้ สถานศกึษาอาจ
รับโอนผลการเรียนหรือไม่ก็ได้ ทัง้นีใ้ห้อยูใ่นดลุพินิจของสถานศกึษา 

การเรียนรายวิชาปรับพื น้ฐานวิชาชีพ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดท่ีระบุไว้ใน
หลกัสตูร สาขาวิชาและการตดัสินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ ว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง 
พทุธศกัราช 2557 พ.ศ.2558 

9. การประเมินผลการเรียน  เน้นการประเมินสภาพจริง ทัง้นี  ้ให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสตูร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2557 พ.ศ. 2558 

10. กิจกรรมเสริมหลกัสตูร 
10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดให้มี

กิจกรรมเสริมหลกัสตูรไมน้่อยกว่า 2 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ทกุภาคเรียน เพื่อพฒันาวิชาการและวิชาชีพ 
ปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินยัของตนเอง การต่อต้านความรุนแรงและสารเสพ
ติด ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์การท างาน ปลูกฝังจิตส านึก และเสริมสร้างการเป็น
พลเมืองไทยและพลโลกใช้กระบวนการกลุม่ ในการท าประโยชน์ตอ่ชมุชนและท้องถ่ิน รวมทงั การ
ทะนุบ ารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผลและ
ปรับปรุงการท างาน ทัง้นี ้ ีส าหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสถาน
ประกอบการจดัขึน้ 

10.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้ เป็นไปตามระเบีย บ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูพทุธศกัราช 2557 พ.ศ.2558 
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11. การจัดแผนการเรียน เป็นการก าหนดรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรท่ีจะ
ด าเนินการสอนในแต่ละภาคเรียน โดยจดัอตัราส่วนการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบตัิในหมวด
วิชาทกัษะวิชาชีพประมาณ 40: 60 ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัลกัษณะหรือกระบวนการจดัการเรียนรู้ของแตล่ะ
สาขาวิชา ซึง่มีข้อเสนอแนะดงันี ้

11.1 จัดรายวิชาในแต่ละภาคเรียน โดยค านึงถึงรายวิชาท่ี ต้องเรียน
ตามล าดับก่อนและหลัง ความง่าย/ยากของรายวิชา ความต่อเน่ืองเช่ือมโยงสัมพันธ์กันของ
รายวิชา รวมทัง้รายวิชาท่ีสามารถบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกันเพื่อเรียนเป็นงาน และหรือ
ชิน้งานในแตล่ะภาคเรียน 

11.2 จดัให้ผู้ เรียนได้เลือกเรียนรายวิชาชีพเลือกและวิชาเลือกเสรี ตามความ
ถนดั ความสนใจเพื่อสนบัสนนุการประกอบอาชีพหรือศกึษาตอ่ 

11.3 รายวิชาทวิภาคี  ห รือการน ารายวิชาไป เรียนและฝึกในสถาน
ประกอบการ/แหล่งวิทยาการให้ประสานงานร่วมกับสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการ เพื่อ
พิจารณาก าหนดรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีตรงกับลักษณะงานของสถานประกอบการ/แหล่ง
วิทยาการนัน้ๆ 

11.4 รายวิชาโครงการ สามารถจัดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาค
การศกึษาท่ี 3 หรือ 4 ครัง้เดียว จ านวน 4 หน่วยกิต หรือจดัให้ลงทะเบียนเรียนเป็น 2 ครัง้ คือ ภาค
การศกึษาที 3 และภาคการศกึษาที 4 รวม 4 หน่วยกิต ตามเง่ือนไขของหลกัสตูรนัน้ๆ 

11.5 กิจกรรมเสริมหลกัสตูร ให้ก าหนดกิจกรรมเสริมหลกัสตูรไว้ในแตล่ะภาค
เรียน โดยนกัศกึษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสตูร ไม่น้อยกวา่ 2 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์

11.6 จ านวนหน่วยกิตรวมในแต่ละภาคเรียน ในแต่ละภาคเรียนปกติส าหรับ
การลงทะเบียนเต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกวา่ 12 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต 

ส่วนการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วย
กิต หากสถานศกึษาอาชีวศกึษามีเหตผุลและความจ าเป็นในการให้นกัศกึษาลงทะเบียนรายวิชาท่ี
แตกตา่งไปจากเกณฑ์ข้างต้น อาจท าได้แตต้่องไม่กระทบตอ่มาตรฐานและคณุภาพการศึกษาโดย
ต้องได้รับอนญุาตจากหวัหน้าสถานศกึษา 

12. การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร การตัดสินผลการเรียนเพื่อส าเร็จ
การศกึษาตามหลกัสตูร ให้ถือตามเกณฑ์ตอ่ไปนี ้ ี
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12.1 ได้รายวิชาและจ านวนหน่วยกิตสะสมในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวด
วิชาทกัษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในหลกัสตูรแตล่ะประเภทวิชา
และสาขาวิชาและตามแผนการเรียนท่ีสถานศกึษาก าหนด 

12.2 ได้คา่ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ ่ากวา่ 2.00 
12.3 ผา่นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
12.4 ได้เข้าร่วมปฏิบตัิกิจกรรมเสริมหลกัสูตรและ “ผ่าน” ทุกภาคเรียนตาม

แผนการเรียนท่ีสถานศกึษาก าหนด 
13. การพฒันารายวิชาในหลกัสตูร 

13.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันการ
อาชีวศึกษา สามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในแต่ละกลุ่มวิชาของหมวดวิชาทักษะชีวิต ใน
ลกัษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือลกัษณะบรูณาการ โดยผสมผสานเนือ้หาวิชาที+ครอบคลมุสาระ
ของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ในสดัส่วนท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐาน
การเรียนรู้ของกลุม่วิชานัน้ๆ เพื่อให้บรรลจุดุประสงค์ของหมวดวิชาทกัษะชีวิต 

13.2 หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถ
ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในแผนการจดัการเรียนรู้ และหรือ
พฒันารายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือกได้ โดยพิจารณาจากจุดประสงค์สาขาวิชาและ
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชา ตลอดจนความต้องการของสถานประกอบการหรือสภาพ
ยทุธศาสตร์ของภมูิภาคเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

13.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศกึษาอาชีวศกึษาหรือสถาบนัการอาชีวศกึษา 
สามารถพฒันารายวิชาเพิ่มเติมได้ตามความต้องการของสถานประกอบการ ชมุชน ท้องถ่ิน หรือ
สภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศและหรือเพื่อ
การศึกษาต่อทัง้นี ้ ีการก าหนดรหสัวิชา จ านวนหน่วยกิต และจ านวนชัว่โมงเรียนให้เป็นไปตามท่ี
หลกัสตูรก าหนด 

14. การปรับปรุงแก้ไข พฒันารายวิชา กลุม่วิชาและการอนมุตัิหลกัสตูร 
14.1 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระส าคัญของหลักสูตรตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ให้เป็นหน้าท่ีของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
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14.2 การอนุมัติหลักสูตร ให้เป็นหน้าท่ีของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา 

14.3 การประกาศใช้หลกัสตูรให้ท าเป็นประกาศกระทรวงศกึษาธิการ 
14.4 การพฒันารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ

สถาบนัการอาชีวศึกษาสามารถด าเนินการได้ โดยต้องรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษาทราบ 

15. การประกนัคณุภาพหลกัสตูร ให้ทกุหลกัสตูรก าหนดระบบประกนัคณุภาพไว้
ให้ชดัเจน อยา่งน้อยประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ 

15.1 คณุภาพของผู้ส าเร็จการศกึษา 
15.2 การบริหารหลกัสตูร 
15.3 ทรัพยากรการจดัการอาชีวศกึษา 
15.4 ความต้องการก าลงัคนของตลาดแรงงาน ให้ส านกังานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษา จัดให้มีการประเมินเพื่อ
พฒันาหลกัสตูรท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบอยา่งตอ่เน่ือง อยา่งน้อยทกุ 5 ปี 

4.7 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา 
คหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

1. จดุประสงค์สาขาวิชา 
1.1 เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะด้านการสื่อสาร ทักษะการคิด

และการแก้ปัญหา และทกัษะทางสงัคมและการด ารงชีวิตในการพฒันาตนเองและวิชาชีพ 
1.2 เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและหลักการของงานอาชีพท่ีสัมพันธ์เก่ียวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพอาหารและ
โภชนาการ ให้ทนัตอ่การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สงัคมและเทคโนโลยี 

1.3 เพื่อให้มีความเข้าใจในหลกัการและกระบวนการท างานในกลุ่มงานพืน้ฐาน
ด้านอาหารและโภชนาการ 

1.4 เพื่อให้สามารถวางแผนด าเนินงาน จัดการงานอาชีพด้านอาหารและ
โภชนาการตามหลกัการและกระบวนการ 

1.5 เพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานวิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการ 
1.6 เพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานด้านอาหารและโภชนาการในสถานประกอบการ

และประกอบอาชีพอิสระ รวมทัง้การใช้ความรู้และทกัษะเป็นพืน้ฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูง
ขึน้ได้ 
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1.7 เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ซื่อสตัย์สจุริต มี
ระเบียบวินยั เป็นผู้ มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม สิง่แวดล้อม ตอ่ต้านความรุนแรงและสารเสพติด 

2. มาตรฐานการศกึษาวิชาชีพ 
คณุภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชัน้สงู ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ประกอบด้วย 
2.1 ด้านคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ ได้แก่ 

2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น ความ
เสียสละ ซื่อสตัย์สจุริต กตญัญกูตเวที อดกลัน้ ละเว้นสิ่งเสพติดและการพนนั การมีจิตส านึกและ
เจตคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพและสงัคม เป็นต้น 

2.1.2 ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัย เช่น ความมีวินัย ความรับผิดชอบ 
ความรัก สามคัคีมีมนษุยสมัพนัธ์ เช่ือมัน่ในตนเอง ขยนั ประหยดั อดทน พึง่ตนเอง ปฏิบตัิงานโดย
ค านงึถึงความปลอดภยัอาชีวอนามยั การอนรัุกษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

2.1.3 ด้านทกัษะทางปัญญา เช่น ความรู้ในหลกัทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ 
ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็นต้น 

2.1 ด้านสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป ได้แก่ 
2.1.1 สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจ าวนั

และเพ่ือพฒันางานอาชีพ 
2.1.2 แก้ไขปัญหาและพฒันางานอาชีพโดยใช้หลกัการและกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
2.1.3 มีบุคลิกภาพและคุณลกัษณะเหมาะสมกับการปฏิบตัิงานอาชีพ

และการอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืน 
2.1.4 ประยกุต์ใช้ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยีเพื่อสง่เสริม

และพฒันางานอาชีพ 
3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ 

3.1 วางแผน ด าเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและ
กระบวนการ โดยค านึงถึงการบริหารงานคณุภาพ การอนุรักษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อม และหลกั
ความปลอดภยั 

3.2 ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพฒันางานอาชีพ 
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3.3 แสดงความรู้ในหลกัการทฤษฎีของสาขาวิชาอาหารและโภชนาการอย่าง
กว้างขวาง 

3.4 ใช้หลกัการจดัการและกระบวนการ วางแผน ด าเนินงาน จดัการงานอาชีพ
ด้านอาหารและโภชนาการ 

3.5 ประกอบอาหาร แปรรูปอาหาร ตามหลักโภชนาการด้วยกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ 

3.6 พฒันาผลิตภณัฑ์อาหารโดยใช้กระบวนการวิจยั 
3.7 พฒันาอาชีพด้านอาหารและโภชนาการสูม่าตรฐานสากล 
3.8 คิด วิเคราะห์ เสนอแนวทางการแก้ปัญหาตามหลกัการของงานอาชีพด้าน

อาหารและโภชนาการ 
3.9 ดูแลรักษาและเสริมสร้างสุขอนามัยในการจัดเตรียม ประกอบ เก็บรักษา 

ควบคมุคณุภาพอาหารตามมาตรฐานสากล 
3.10 ประยกุต์ ใช้ อปุกรณ์เคร่ืองมือและบ ารุงรักษาพืน้ท่ีส าหรับผลิตอาหาร โดย

ค านงึถึงความประหยดัและความปลอดภยั 
3.11 มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีในการท างานระหว่างผู้ ร่วมงานและผู้ รับบริการสาขางาน

อาหารและโภชนาการ 
3.12 วางแผน ควบคุมการด าเนินงานในการประกอบอาหาร การจัดตกแต่ง  

บรรจภุณัฑ์เก็บรักษา ตรวจสอบคณุภาพอาหารตามหลกัการและกระบวนการสูม่าตรฐานสากล 
3.13 วางแผน ควบคมุการจดัจ าหน่ายอาหารตามหลกัการและกระบวนการ 
3.14 พฒันาผลิตภณัฑ์อาหารตามหลกัการและกระบวนการ 
3.15 เลือก ใช้ และหรือประยกุต์ใช้เทคโนโลยีในการด าเนินงานด้านอาหารตาม

หลกัการและกระบวนการ 
4. สาขางานการแปรรูปอาหาร 

4.1 ควบคุมการแปรรูปอาหาร ตรวจสอบ บรรจุภัณฑ์และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูปจากผัก ผลไม้ เนือ้สัตว์ น า้นม ธัญพืช และอาหารชนิด อ่ืน ๆ ตามหลักการและ
กระบวนการสูม่าตรฐานสากล 

4.2 วางแผน ควบคมุการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปตามหลกัการและ
กระบวนการ 

4.3 พฒันาผลิตภณัฑ์อาหารตามหลกัการและกระบวนการ 
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4.4 เลือก ใช้ และหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการด าเนินงานด้านผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูปตามหลกัการและกระบวนการ 

5. สาขางานการประกอบอาหารในเรือเดินทะเลระหวา่งประเทศ 
5.1 วางแผน ควบคุมการประกอบอาหารใน เรือเดินทะเล การจัดตกแต่ง 

ตรวจสอบ บรรจุภัณฑ์เก็บรักษา ตรวจสอบคุณภาพอาหารตามหลักการและกระบวนการสู่
มาตรฐานสากล และตามอนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ด้วยการประกอบอาหารในเรือ 

5.2 วางแผน ควบคุมการบริการอาหารในเรือเดินทะเลตามหลักการและ
กระบวนการ 

5.3 เลือกใช้วตัถดุิบในการประกอบอาหารในเรืออยา่งสงวนคณุคา่ 
5.4 เลือก ใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์การประกอบอาหารท่ีเหมาะสมส าหรับการ

ประกอบอาหารในเรือและหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการด าเนินงานด้านอาหารตามหลกัการ
และกระบวนการ 

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา 
คหกรรมสาขาวิชาอาหารและโภชนาการผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชัน้สูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จะต้องศึกษา
รายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสตูร ดงั
โครงสร้างตอ่ไปนี ้

1. หมวดวิชาทกัษะชีวิต ไมน้่อยกวา่ 21 หน่วยกิต 
1.1 กลุม่ทกัษะภาษาและการสื่อสาร (ไมน้่อยกวา่ 9 หน่วยกิต) 
1.2 กลุม่ทกัษะการคิดและการแก้ปัญหา (ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต) 
1.3 กลุม่ทกัษะทางสงัคมและการด ารงชีวิต (ไมน้่อยกวา่ 6 หน่วยกิต) 

2. หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ ไมน้่อยกวา่ 56 หน่วยกิต 
2.1 กลุม่ทกัษะวิชาชีพพืน้ฐาน (15 หน่วยกิต) 
2.2 กลุม่ทกัษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต) 
2.3 กลุม่ทกัษะวิชาชีพเลือก (ไมน้่อยกวา่ 12 หน่วยกิต) 
2.4 ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต) 
2.5 โครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมน้่อยกวา่ 6 หน่วยกิต 
4. กิจกรรมเสริมหลกัสตูร (2 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์) รวม ไมน้่อยกวา่ 83 หน่วยกิต 
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โครงสร้างนีส้ าหรับผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน
ประเภทวิชาคหกรรมหรือเทียบเท่า 

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือ
สาขาวิชาอ่ืนหรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ท่ีไม่มีพืน้ฐานวิชาชีพ จะต้องเรียน
รายวิชาปรับพืน้ฐานวิชาชีพ ตอ่ไปนี ้

รหสัวิชา   ช่ือวิชา     ท-ป-น 
3400-0006  โภชนาการ    2-2-3 
3400-0007  การประกอบอาหาร   1-4-3 
3400-0008  การถนอมอาหารเบือ้งต้น  1-4-3 
3400-0009  การบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 1-4-3 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
5.1 งานวิจัยในประเทศ 

ณัฐิกา เศรษฐบุตร (2551) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ี
เก่ียวข้องกับสมรรถนะของผู้จดัการร้าน ผลการวิจยั พบว่า (1) ผู้จดัการร้านของ บริษัท เซ็นทรัล 
เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด มีสมรรถนะหลักและสมรรถนะในการบริหาร ทัง้โดยรวมและรายด้าน 
อยูใ่นระดบัสงู ประกอบด้วย สมรรถนะหลกั ได้แก่ ความใสใ่จบริการลกูค้า การอทุิศตนตอ่องค์การ 
การท างานเป็นทีม ความร่วมมือในการท างาน ความมุ่งมั่นท างานให้ส าเร็จ และคุณธรรม และ
สมรรถนะในการบริหาร ได้แก่  การเป็นผู้ น าทีม การพัฒนาบุคลากร และความคิดเชิง 
กลยุทธ์ (2) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุของผู้ จัดการร้านของ บริษัท เซ็นทรัล  เรสตอรองส์ กรุ๊ป 
จ ากดั มีความสมัพนัธ์กบัสมรรถนะของผู้จดัการร้าน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 
(3) ผู้จดัการร้านของ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั ท่ีมีอายตุ่างกนั มีสมรรถนะหลกัและ
สมรรถนะโดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ธนบูรณ์กิตติ์ จิรพฒันากร (2552) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง สมรรถนะการบริหารของ
ผู้บริหารระดบักลางของอตุสาหกรรมการโรงแรมในภาคใต้ของประเทศไทย ผลการวิจยั พบว่า (1) 
ปัจจัยภูมิหลังของผู้ บริหารระดับกลาง ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้มี
อิทธิพลต่อระดบัสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารระดบักลาง (2) องค์ประกอบของสมรรถนะการ
บริหารของผู้ บริหารระดับกลางมี 7 องค์ประกอบ ประกอบด้วย การพัฒนาความคิดริเร่ิม 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล การท างานเป็นทีม การท างานในวฒันธรรมท่ีหลากหลาย การควบคมุ
อารมณ์และบคุลิกภาพ การให้บริการลกูค้า และความเช่ียวชาญแบบมืออาชีพ (3) ปัจจยัการสอน
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งานเพื่อการพัฒนาตนเองมีอิทธิพลทางบวกต่อสมรรถนะการบริหารด้านความสมัพันธ์ระหว่าง
บคุคลมากท่ีสดุ (4) ปัจจยัค่าตอบแทนมีอิทธิพลทางบวกต่อสมรรถนะการบริหารด้านการท างาน
เป็นทีมของผู้บริหารระดบักลางของอตุสาหกรรมการโรงแรมในภาคใต้ของประเทศไทย (5) ปัจจยั
ความท้าทายในการท างานมีอิทธิพลทางบวกตอ่สมรรถนะการบริหารด้านการพฒันาความคดิริเร่ิม
มากท่ีสดุ และ (6) ปัจจยัโอกาสความก้าวหน้ามีอิทธิพลทางบวกต่อสมรรถนะการบริหารด้านการ
ควบคมุอารมณ์และบคุลิกภาพมากท่ีสดุ 

ศิริพร วิลยัหาร (2552) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของพนกังาน
บริการ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จ ากัด ผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของพนกังาน
บริการ ประกอบด้วย การบริการท่ีดี พฤติกรรม และความรู้ความสามารถ โดยท่ีหวัหน้างานบริการ
ของร้านเอ็มเค เรสโตรองต์ ท่ีเป็นผู้ ประเมินท่ีมีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นวา่ สมรรถนะทางด้านการบริการท่ีดี ทางด้านพฤติกรรม และทางด้านความรู้ความสามารถ 
ทัง้ในแบบภาพรวมและรายข้อแตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

วิชชาพรรณ ก่ิงวชัระพงศ์ (2553) ได้ศกึษางานวิจยัเร่ือง รูปแบบการพฒันาหลกัสตูร
ฐานสมรรถนะด้านการโรงแรมและบริการงานบริการส่วนหน้า ตามมาตรฐานอาชีพอตุสาหกรรม
การโรงแรม ผลการวิจยั พบว่า (1) หลกัสตูรฐานสมรรถนะท่ีพฒันาขึน้รายวิชาท่ีเก่ียวข้องสามารถ
แปลงหน่วยสมรรถนะจากมาตรฐานอาชีพลงในแตล่ะรายวิชาได้ และรายวิชาท่ีสอดคล้องสามารถ
แปลงหน่วยสมรรถนะย่อยลงในรายวิชา หมวดวิชาชีพพืน้ฐาน 2 รายวิชา หมวดวิชาชีพสาขา 5 
รายวิชา หมวดวิชาชีพสาขางาน 3 รายวิชา โดยสามารถแปลงหน่วยสมรรถนะ ลงในรายวิชาทัง้
หน่วย จากมาตรฐานอาชีพการโรงแรม ทัง้สามระดับ คือ 1, 2 และ 3 ส่วนในรายวิชาอ่ืนเป็น
รายวิชาสอดคล้องท่ีลงได้บางหน่วยสมรรถนะย่อย ของหน่วยสมรรถนะเท่านัน้ ซึ่งผู้ เช่ียวชาญ 
ผู้ช านาญการท่ีท าประชาพิจารณ์มีความเห็นวา่หลกัสตูรท่ีพฒันาขึน้สอดคล้องกบัมาตรฐานอาชีพ
การโรงแรม ตรงกบัความต้องการของสถานประกอบการ (2) การพฒันาชุดการเรียนท่ีเหมาะสม
กับหลักสูตรฐานสมรรถนะ ผลการเรียนหลังเรียนของนักศึกษาสูงกว่าก่อนการเรียนอย่าง 
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (3) นกัศกึษามีความคดิเห็นเก่ียวกบัโมดลู การเรียนในระดบัมาก 
(4) ครูผู้สอนมีความคิดเห็นเก่ียวกับโมดลู ในระดบัมากท่ีสดุ และ (5) สมรรถนะท่ีนกัศึกษาได้รับ
จากการฝึก การเรียนโดยโมดลูทัง้ 6 โมดลู ครูฝึกมีความพงึพอใจในสมรรถนะท่ีนกัศกึษาได้รับจาก
การเรียนในระดับมากท่ีสุด ทุกสมรรถนะ และตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
สามารถน าไปใช้ในการพฒันาหลกัสตูรฐานสมรรถนะหลกัสตูรอ่ืนๆ ได้เป็นอยา่งดี 
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วินัย ไข่ขาว (2553) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง สมรรถนะหลักของพนักงาน บริษัท 
ครัวแม่ศรีเรือน จ ากัด และบริษัทในเครือ ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะหลักทัง้หมด 7 ด้าน 
ประกอบด้วย การสื่อสารท่ีดี การบริการท่ีดี ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ความเป็นผู้น า การท างาน
เป็นทีม ความผกูพนักบัองค์การ และการมีจริยธรรม พบว่า พนกังานมีความคิดเห็นตอ่สมรรรถนะ
หลกัในภาพรวมและรายด้านทัง้ 7 ด้านอยูใ่นระดบัมาก และพนกังานท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศกึษา 
ต าแหน่งงาน และประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลกัแตกต่างกัน
อยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ไชยยศ ร่มร่ืนบุญกิจ (2556) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง การพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้ ประกอบการใหม่ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ผลการวิจัย พบว่า (1) สมรรถนะของ
ผู้ประกอบการใหม่ในอตุสาหกรรมการผลิตอาหาร ประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่ การจดัการด้านการ
ผลิต การตลาด การวางแผนกลยทุธ์ธุรกิจ หลกัการในการจดัซือ้ การติดต่อสื่อสาร มนษุยสมัพนัธ์
ในการประกอบธุรกิจ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และภาวะผู้ น าในการ
ประกอบธุรกิจ (2) ผลการพฒันาสมรรถนะโดยหลกัสตูรฝึกอบรม พบว่า หลงัการฝึกอบรมผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรมมีคะแนนเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ (3) ผลการประเมิน
ความคิดเห็นของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม พบว่า ความเหมาะสมของหลกัสตูรการฝึกอบรมโดยภาพ
รวมอยู่ในระดบัมาก และความพึงพอใจต่อเนือ้หาในด้านการน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อ
การประกอบอาชีพมากท่ีสุด รองลงมาคือ เนือ้หาท่ีจัดการอบรมตรงกับสิ่งท่ีต้องการทราบ ซึ่ง
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า หลกัสูตรฝึกอบรมท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้มีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการ
น าไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของผู้ ประกอบการใหม่ในอุตสาหกรรมการผลิต
อาหารได้ 

อรุณี ส่องสว่าง (2556) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของพนกังาน
ต าแหน่ง Staff trainer บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ผลการวิจัย พบว่า 
สมรรถนะรายด้าน 4 ด้าน ประกอบด้วย การบริการลูกค้าท่ีดี การสอนงาน มาตรฐานการ
ปฏิบตัิงานเสิร์ฟและจดบิล และการแก้ไขปัญหาและการตดัสินใจ ส่วนสมรรถนะรายข้อ จ านวน 
64 ข้อ เป็นสมรรถนะท่ีมีความจ าเป็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด  54 ข้อ และสมรรถนะท่ีมีความจ า
เป็ นอยู่ ใน ระดับมาก  10 ข้ อ  ซึ่ ง มี ค่ ามั ธยฐ านตั ง้แต่  4.00-5.00 และค่ าพิ สัย ระห ว่ า ง 
ควอไทล์มีคา่ตัง้แต ่0.29-1.00 

ณัฐประภา เศรษฐกสิวิทย์ (2557) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
สมรรถนะการบริการอาหารและเคร่ืองดื่มส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจยั 
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พบว่า สมรรถนะในการท างานเป็นพนักงานเสิร์ฟเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน มี 7 สมรรถนะ 
ประกอบด้วย กิริยามารยาท ทกัษะในการปฏิบตัิต่อลกูค้า คุณสมบตัิในการประกอบอาชีพ ภาษา
และการสื่อสาร ทักษะในการบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม อนามยัส่วนบุคคล และความรู้ในการ
บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม ส าหรับชดุการเรียนรู้โดยยึดฐานสมรรถนะมี 2 ส่วน ประกอบด้วย (1) 
การพฒันาด้านความรู้ และ (2) การพฒันาด้านทกัษะ ซึง่การพฒันาด้านความรู้ ได้แก่ หนงัสือเลม่
เล็ก 4 เล่ม และแบบประเมินตนเอง 1 เล่ม ส าหรับการพัฒนาด้านทักษะ ได้แก่ ชุดกิจกรรมเป็น
ลกัษณะอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้ออกแบบส าหรับใช้ในการปฏิบัติจริง ผลการตรวจสอบชุดการ
เรียนรู้ พบวา่ นกัเรียนอาสาสมคัรมีความคิดเห็นตอ่ชดุการเรียนรู้อยู่ในระดบัดีมากทกุด้าน ส าหรับ
ผลการปฏิบัติด้านทักษะของนักเรียนอาสาสมัคร พบว่า มีสมรรถนะการบริการอาหารและ
เคร่ืองดื่มอยูใ่นระดบัดีมาก 

สทุศัน์ ผลประเสริฐ (2557) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง สมรรถนะผู้บริหารท่ีมีผลต่อการ
บริหารงานบริการธุรกิจโรงแรมท่ีเป็นเลิศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย พบว่า (1) 
สมรรถนะทางด้านความรู้ ไม่ส่งผลเชิงบวกต่อการบริหารงานบริการท่ีเป็นเลิศ (2) สมรรถนะ
ทางด้านทกัษะในด้านการมุ่งเน้นท่ีคณุภาพ สง่ผลเชิงบวกตอ่การบริหารงานบริการท่ีเป็นเลิศ สว่น
ด้านการวางแผนกลยทุธ์ธุรกิจ ด้านจิตส านึกในการให้บริการ ไม่ส่งผลเชิงบวกต่อการบริหารงาน
บริการท่ีเป็นเลิศ และ (3) สมรรถนะด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผู้บริหารในด้านการท างาน
เป็นทีม ส่งผลเชิงบวกต่อการบริหารงานบริการท่ีเป็นเลิศ ส่วนด้านความมุ่งเน้นความส าเร็จ  
ไม่ส่งผลเชิงบวกต่อการบริหารงานบริการท่ีเป็นเลิศอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ผลการศกึษาครัง้นีส้ามารถใช้เป็นแนวทางในการพฒันาสมรรถนะของผู้บริหารในการบริหารงาน
บริการท่ีเป็นเลศิของธุรกิจโรงแรมในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

เสาวลักษณ์ ฉายรุ้ง (2557) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง สมรรถนะการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในธุรกิจโรงแรม เขตอ าเภอเมือง จังหวดัสงขลา ผลการวิจยั พบว่า (1) ระดบัสมรรถนะ
ของบคุลากรในภาพรวมและทกุด้านอยู่ในระดบัมาก (2) ระดบัสมรรถนะของบคุลากรจ าแนกตาม
เพศไม่แตกตา่งกนั สว่นระดบัสมรรถนะของบคุลากรจ าแนกตามรายได้ตอ่เดือน แตกตา่งกนัอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และระดับสมรรถนะของบุคลากรจ าแนกตามอายุ ระดับ 
การศึกษา ระยะเวลาในการท างาน และต าแหน่งงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 และ (3) แนวทางการพฒันาสมรรถนะบคุลากร พบว่า ควรได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มพนู
ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับงานอยู่เสมอๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี  
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มีการสอนงานจากหัวหน้างานอย่างต่อเน่ือง มีการประเมินการท างานตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
และมีสวสัดิการท่ีดี เป็นต้น 

เอมภิกา ไทยกรณ์ (2557) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง การศึกษาสมรรถนะของพนกังาน
บริการโรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม ่ผลการวิจยั พบว่า ในสว่นของโรงแรมระดบั 3 ดาว สมรรถนะใน
การให้บริการโดยรวมทัง้ 4 ด้านอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมี
สมรรถนะในการให้บริการท่ีอยูใ่นระดบัมาก ได้แก่ บคุลิกภาพ และคณุธรรมจริยธรรม สว่นด้านท่ีมี
สมรรถนะในการให้บริการท่ีอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ความรู้และความสามารถทั่วไป และ
ความสามารถและทกัษะด้านภาษาและการสื่อสาร ในส่วนของโรงแรมระดบั 4 ดาว และ 5 ดาว 
พบวา่ สมรรถนะในการให้บริการโดยรวมทัง้ 4 ด้านอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ทุกด้านมีสมรรถนะในการให้บริการอยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบั คือ บุคลิกภาพ คณุธรรม
จริยธรรม ความรู้และความสามารถทัว่ไป และความสามารถและทกัษะด้านภาษาและการสื่อสาร 

เครือจิต เจริญแสน (2560) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง สมรรถนะวิชาชีพและลักษณะ
บคุลิกภาพของผู้ประกอบอาหารของโรงแรม 3-4 ดาว จงัหวดัขอนแก่น เพื่อความพร้อมในการเป็น
ทักษะแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่าสมรรถนะวิชาชีพและลกัษณะบคุลิกภาพของผู้ประกอบอาหารโรงแรมมีความส าคญั
มากในทกุด้าน และสมรรถนะวิชาชีพด้านประสิทธิผลสว่นบคุคล ด้านวิชาการ ด้านความสามารถ
ในท่ีท างาน ด้านเทคนิค และสมรรถนะวิชาชีพโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับลักษณะ
บุคลิกภาพของผู้ประกอบอาหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสมรรถนะวิชาชีพ
โดยรวมมีอิทธิพลตอ่ลกัษณะบคุลิกภาพของผู้ประกอบอาหารของโรงแรมมากท่ีสดุ รองลงคือด้าน
เทคนิค ส่วนอีก 3 ด้านไม่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของผู้ประกอบอาหารโรงแรม และข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ประกอบอาหาร เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งและประสบการณ์ในการ
ท างานไม่พบว่ามีความสมัพนัธ์ต่อปัจจยัสมรรถนะวิชาชีพและลกัษณะบุคลิกภาพของผู้ประกอบ
อาหารในโรงแรม 

ภคมน วงศ์ใหญ่ (2560) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะท่ีจ าเป็นของผู้บริหารระดบักลางในธุรกิจโรงแรม ผลการวิจยั พบว่า (1) ผล
การศึกษาสมรรถนะท่ีจ าเป็นของผู้บริหารระดบักลางในธุรกิจโรงแรม มี 7 ด้าน ได้แก่ การบริหาร
จดัการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยทุธ์ ภาวะผู้น ากบังานธุรกิจโรงแรม การบริหารจดัการธุรกิจเชิงกล
ยุทธ์ การสร้างความประทับใจในงานบริการโรงแรม การพัฒนาตนเองมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้าน
บริหาร การสื่อสารกับงานธุรกิจ และจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม (2) ผลการสร้าง
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โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะท่ีจ าเป็นของผู้บริหารระดบักลางในธุรกิจโรงแรม ได้
โปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะท่ีจ าเป็นของผู้บริการระดบักลางในธุรกิจโรงแรม ผลการ
ประเมินของผู้ เช่ียวชาญ พบว่า มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัสมรรถนะท่ีจ าเป็นของผู้บริหาร
ระดับกลางในธุรกิจโรงแรมทุกประการ และ (3) ผลการประเมินการน าโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะท่ีจ าเป็นของผู้บริหารระดบักลางในธุรกิจโรงแรมไปปฏิบตัิ พบวา่ มีสมรรถนะท่ี
จ าเป็นหลงัการฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และหลงั
การฝึกอบรม พบว่า ผู้ รับการอบรมมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมฝึกอบรมอยู่ในระดบัมากทกุด้าน 
รวมทัง้หลงัการทดลองใช้โปรแกรมฝึกอบรมผ่านไป 12 สปัดาห์ พบวา่ ผู้ รับการอบรมมีสมรรถนะท่ี
จ าเป็นสงูกว่าหลงัสิน้สดุการใช้โปรแกรมฝึกอบรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เกือบทุกราย
ด้าน 

จากการศกึษางานวิจยัในประเทศศกึษาถึงสมรรถนะของบคุลากรต าแหน่งพนกังาน 
ผู้จดัการ ผู้บริหาร และผู้ประกอบการภายในองค์การภาคเอกชน ได้แก่ ธุรกิจการบริการร้านอาหาร
และเคร่ืองดื่ม ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร และธุรกิจการโรงแรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
ได้แก่ (1) ความรู้ (Knowledge) (2) ทกัษะ (Skill) และ (3) คณุลกัษณะ (Attribute) สรุปได้ดงันี ้

1. สมรรถนะของพนกังาน ประกอบด้วย (1) คณุสมบตัิในการประกอบอาชีพ (2) 
อนามัยส่วนบุคคล (3) ความรู้และความสามารถทั่วไป (4) ความรู้ในการบริการอาหารและ
เคร่ืองดื่ม (5) ทกัษะในการบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม (6) มาตรฐานการปฏิบตัิงานเสิร์ฟและจด
บลิ (7) การบริการลกูค้าท่ีดี (8) ทกัษะในการปฏิบตัิตอ่ลกูค้า (9) การแก้ไขปัญหาและการตดัสินใจ 
(10) บุคลิกภาพ (11) กิริยามารยาท (12) ภาษาและการสื่อสารท่ีดี (13) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
(14) ความเป็นผู้น า (15) การท างานเป็นทีม (16) ความผูกพันกับองค์การ (17) การมีคุณธรรม
จริยธรรม และ (18) การสอนงาน 

2. สมรรถนะของผู้จัดการ ประกอบด้วย (1) คุณธรรม (2) ความคิดเชิงกลยุทธ์ 
(3) การเป็นผู้น าทีม (4) การอุทิศตนต่อองค์การ (5) การท างานเป็นทีม (6) ความร่วมมือในการ
ท างาน (7) ความมุง่มัน่ท างานให้ส าเร็จ (8) การพฒันาบคุลากร และ (9) ความใสใ่จบริการลกูค้า 

3. สมรรถนะของผู้บริหาร ประกอบด้วย (1) การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ (2) การ
บริหารจดัการธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (3) การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (4) ภาวะผู้น า 
(5) ความมุ่ งเน้นความส าเร็จ  (6) การมุ่งเน้นท่ีคุณภาพ (7) การพัฒนาความคิดริเร่ิม (8) 
ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล (9) การท างานเป็นทีม (10) การท างานในวฒันธรรมท่ีหลากหลาย 
(11) การควบคมุอารมณ์และบคุลิกภาพ (12) ความเช่ียวชาญแบบมืออาชีพ (13) จิตส านึกในการ
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ให้บริการ (14) การบริหารงานบริการท่ีเป็นเลิศ (15) การสร้างความประทับใจ (16) การพัฒนา
ตนเองมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริหาร (17) การสื่อสารกบังานธุรกิจ และ (18) จริยธรรมและความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม 

4. สมรรถนะของผู้ประกอบการ ประกอบด้วย (1) การจดัการด้านการผลิต (2) 
การตลาด (3) การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ (4) หลักการในการจัดซือ้ (5) การติดต่อสื่อสาร (6) 
มนุษยสมัพนัธ์ในการประกอบธุรกิจ (7) จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และ (8) 
ภาวะผู้น าในการประกอบธุรกิจ 

ทุกองค์การเน้นความส าคญัของสมรรถนะรายต าแหน่งท่ีมีความแตกต่างกัน โดย
บุคลากรภายในองค์การจะต้องพฒันาความรู้ ความสามารถของตนเองตามสมรรถนะท่ีองค์การ
ก าหนดให้สามารถขบัเคลื่อนธุรกิจและองค์การให้เติบโตในอนาคต 

5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
Becker, Huselid, และ Ulrich (2001) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง ดัชนีชีว้ัดทรัพยากร

บุคคลและการเช่ือมโยงระหว่างกลยุทธ์และบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ (The HR scorecard: 
linking people, strategy, and performance) ผลการวิจยั พบวา่ สมรรถนะในกลุม่ธุรกิจประเภท
ตา่งๆ เช่น ธุรกิจเคร่ืองใช้ไฟฟา้ ธุรกิจยา และธุรกิจผลติสินค้าอปุโภคและบริโภค มีสมรรถนะ ได้แก่ 
การเป็นผู้ น า และการจัดการ ซึ่งในแต่ละสมรรถนะนัน้จะมีการแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยเพื่อให้
เหมาะสมกบัลกัษณะงานบุคลากรในต าแหน่งนัน้ๆ เช่น ผู้บริหารระดบัสงูจะมีสมรรถนะด้านการ
เป็นผู้น ามากกวา่ระดบัพนกังาน เป็นต้น 

Oshin (2002) ได้ศกึษางานวิจยัเร่ือง การระบรูุปแบบความสามารถส าหรับผู้จดัการ
โรงแรม (Identifying a competency model for hotel managers) ผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะ
ส าหรับผู้จดัการโรงแรม ได้แก่ การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ การสืบเสาะหาข้อมลู การให้บริการลกูค้า ความ
เข้าใจองค์การ ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ความซื่อสตัย์ ความเข้าใจในความสมัพนัธ์ระหว่าง
บคุคล ความเป็นผู้น าในการท างานเป็นทีม การคิดวิเคราะห์ ความคิดริเร่ิม การควบคมุตวัเอง การ
มีความมัน่ใจ การสามารถเรียนรู้ด้วยตวัเอง การสื่อสารบุคคลกับบุคคล การสร้างความสมัพนัธ์ 
การมองโลกในแง่ดี และความมุง่มัน่ 

Shun-Chuan (2002) ได้ศกึษางานวิจยัเร่ือง ความสามารถท่ีจ าเป็นในอตุสาหกรรม
โรงแรมเก่ียวกบัหลกัสตูรการจดัการโรงแรมในมหาวิทยาลยัไต้หวนั (Required competencies in 
the hotel industry in relation to hotel management course in Taiwanese universities) 
ผลการวิจัย พบว่า ระดบัการศึกษา เพศ อายุ อายุงาน หน่วยงาน มีผลต่อสมรรถนะในด้านการ
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สื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีอิทธิพลในการประสบความส าเร็จของอุตสาหกรรม
โรงแรม โดยใช้ค าถามด้านปัจจยัสมรรถนะ 4 ด้าน คือ ความสามารถในการสื่อสารและการปรับตวั
กบัการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ความคิดริเร่ิมและความรู้เทคนิคในการด าเนินการ การบริการใน
งานท่ีท า และเทคนิควิเคราะห์ในการบริการ 

Kennedy และ Dresser (2005) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง การสร้างสถานท่ีท างานเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถของบุคลากร (Creating a competency-based workplace) ผลการวิจัย 
พบว่า ความฉลาดและความสามารถของบุคลากรจะท าให้องค์การไปสู่เป้าหมายท่ีตัง้ไว้ หาก
ลูกจ้างน ามาใช้ในการปฏิบตัิงานจะท าให้งานเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ส าหรับการ
ขับเคลื่อนขององค์การต้องอาศัยความสามารถของคณะท างานและการจัดการโดยใช้
ความสามารถและยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ ซึ่งการก าจดัจุดอ่อนและคู่แข่งขนัให้บรรลผุลส าเร็จต้อง
อาศยักระบวนการและความสามารถในการวางแผนถือเป็นกุญแจแห่งความส าเร็จขององค์การ 
รวมทัง้การจัดบุคลากรให้ตรงกับความสามารถต้องค านึงถึงรูปแบบและวิธีการจัดการกับ
ความสามารถเฉพาะให้มีความเหมาะสมกบังาน และจดัการกบัผลกระทบต่อความสามารถด้วย
วิธีการใด 

Hellriegel, Jackson, และ Slocum (2007) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง วิธีการจัดการ
ตามความสามารถ (Management: a competency-based approach) ผลการวิจัย  พบว่า 
ผู้ปฏิบตัิงานในต าแหน่งผู้จดัการ และผู้ ท่ีมีขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบตามนิยามของผู้จดัการ 
หมายถึง ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีวางแผน จดัระบบ ก าหนด และควบคมุการใช้ทรัพยากรตา่งๆ เช่น ทรัพยากร
บุคคล วสัดอุปุกรณ์ การเงิน และข้อมลูสารสนเทศต่างๆ เพื่อท าให้องค์การบรรลเุป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไว้ โดยแต่ละองค์การอาจเรียกช่ือต าแหน่งแตกต่างกัน เช่น CEO, President, General 
manager หรือผู้ จัดการฝ่าย ผู้ จัดการแผนก หัวหน้าแผนก ฯลฯ หากมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ครอบคลุมตามนิยามท่ีก าหนด ให้เรียกว่าผู้ จัดการทัง้สิน้ โดยสมรรถนะหลักของผู้ จัดการ 
ประกอบด้วย 6 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการวางแผน 
ความสามารถในการเรียน รู้เร่ืองระหว่างประเทศ ความสามารถในการควบคุ มตนเอง 
ความสามารถในการท างานเป็นทีม และความสามารถเชิงกลยทุธ์ 

Dave, Wayne, Dani, และ Jon (2009) ได้ศึกษางานวิจัย เร่ือง สมรรถนะของ
บุคลากร (Human resource Competencies) ผลการวิจัย พบว่า จากการส ารวจองค์การใน
สหรัฐอเมริกาสมรรถนะท่ีมีความส าคญัมาก คือ การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ (HR Business 
partners) และการมีส่วนช่วยให้องค์การได้พัฒนาสมรรถนะในการแข่งขัน โดยการบริหาร
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ทรัพยากรบคุคลเป็นความสามารถในการเพิ่มคณุคา่ให้กบัองค์การธุรกิจ (Ability to add value to 
business) และเน้นกระบวนการน าสมรรถนะมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขทางธุรกิจ เพื่อมุ่งสู่
ความสามารถในการแข่งขันท่ียั่งยืน ส าหรับการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์การนัน้จะต้องสร้าง
สมรรถนะเด่นเฉพาะตัว (Uniqueness) เพื่อพัฒนาสมรรถนะรวมขององค์การท่ีไม่เหมือนกับ
สมรรถนะขององค์การอ่ืนๆ 

งานวิจยัตา่งประเทศเช่นเดียวกนัท่ีศกึษาถึงสมรรถนะของบคุลากรต าแหน่งพนกังาน 
ผู้จดัการ และผู้บริหารภายในองค์การภาคเอกชน ได้แก่ ธุรกิจเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ธุรกิจยา ธุรกิจผลิต
สนิค้าอปุโภคและบริโภค และธุรกิจการโรงแรม สามารถสรุปได้ดงันี ้

1. สมรรถนะของพนกังาน ประกอบด้วย (1) ความสามารถในการสื่อสารและการ
ปรับตวักบัการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม (2) ความคิดริเร่ิมและความรู้เทคนิคในการด าเนินการ (3) 
การบริการในงานท่ีท า และ (4) เทคนิควิเคราะห์ในการบริการ 

2. สมรรถนะของผู้จดัการ ประกอบด้วย (1) การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ (2) การสืบเสาะ
หาข้อมูล (3) การให้บริการลกูค้า (4) ความเข้าใจองค์การ (5) ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (6) 
ความซื่อสตัย์ (7) ความเข้าใจในความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล (8) ความเป็นผู้น าในการท างานเป็น
ทีม (9) การคิดวิเคราะห์ (10) ความคิดริเร่ิม (11) การควบคมุตวัเอง (12) การมีความมัน่ใจ (13) 
การสามารถเรียนรู้ด้วยตวัเอง (14) การสื่อสารบุคคลกบับุคคล (15) การสร้างความสมัพนัธ์ (16) 
การมองโลกในแง่ดี (17) ความมุ่งมั่น (18) การสื่อสาร (19) การวางแผน (20) การเรียนรู้เร่ือง
ระหวา่งประเทศ (21) การควบคมุตนเอง และ (22) ความสามารถเชิงกลยทุธ์ 

3. สมรรถนะของผู้บริหาร ประกอบด้วย (1) การเป็นผู้น า (2) การจดัการ (3) การ
บริหาร (4) การรับบุคคล (5) การแนะน าหลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรพิเศษ (6) การหาเงินมา
ช่วยเหลือ (7) การติดตามและประเมินผล (8) การจดัท างบประมาณและสารสนเทศ (9) การเป็น
หุ้นส่วนเชิงยทุธศาสตร์ (10) การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขทางธุรกิจ (11) ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล 
(12) ภาวะผู้น า (13) การจงูใจ (14) การวางแผน (15) การพฒันาวิชาชีพ (16) ความสมัพนัธ์ชมุชน 
(17) การบริหารทรัพยากรบคุคล (18) การสรรหา และ (19) การสอนและเทคโนโลยี 

ทุกองค์การเน้นความส าคัญในการเช่ือมโยงระหว่างกลยุทธ์ขององค์การและ
ความสามารถของบุคลากร ตัง้แต่ระดบัปฏิบัติการไปจนถึงระดับผู้บริหาร เพื่อให้เหมาะสมกับ
ลกัษณะงานบุคลากรในต าแหน่งนัน้ๆ อนัจะส่งผลต่อการปฏิบตัิงานท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กบักลยทุธ์และเปา้หมายท่ีตัง้ไว้ 
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บทที่ 3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนากรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้ จัดการสาขาส าหรับธุรกิจการ
บริการด้านอาหารในภัตตาคารและร้านอาหาร เป็นการด าเนินการวิจัยในลกัษณะของการวิจัย 
เชิงบรรยาย (Descriptive research) ซึง่มีขัน้ตอนดงันี ้

1. ระยะท่ี 1 การพฒันากรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขาส าหรับธุรกิจการ
บริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร 

2. ระยะท่ี 2 การศึกษาแนวทางการใช้กรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้ จัดการสาขา
ส าหรับธุรกิจการบริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร 

ระยะที่  1 การพัฒนากรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จัดการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการ
ด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร 

ผู้วิจยัด าเนินการวิจยั โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1. การเก็บข้อมลูจากผู้ เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกบังานด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

และธุรกิจการบริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร เพื่อให้ผลการวิจยัมีความเท่ียงตรง
และมีความน่าเช่ือถือมากท่ีสดุ โดยการพิจารณาคดัเลือกผู้ เช่ียวชาญท่ีมีความรู้และประสบการณ์
ดงักล่าว เป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ (Purposive sampling) 
ซึง่เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถในเร่ืองนัน้ๆ มีความเต็มใจในการให้ความร่วมมือและข้อมลูท่ีเป็น
ประโยชน์ตลอดระยะเวลาการด าเนินงานวิจยัอย่างแท้จริง ทัง้นีข้นาดกลุม่ตวัอย่างควรใช้อย่างต ่า 
จ านวน 17 คนขึน้ไป (เอนก เพียรอนุกุลบุตร, 2556, น. 83-84) ซึ่งผู้วิจยัได้ก าหนดผู้ เช่ียวชาญไว้ 
จ านวน 18 คน เน่ืองจากมีผลการวิจยัยืนยนัวา่จ านวนนีมี้ความคลาดเคลื่อนน้อยท่ีสดุ และก าหนด
คณุสมบตัิของกลุ่มผู้ เช่ียวชาญในการให้ข้อมูลเก่ียวกบักรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขา
ส าหรับธุรกิจการบริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร แบง่ออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ 

1.1 อาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษา จ านวน 6 คน มีคณุสมบตัิดงันี ้
1.1.1 จบการศกึษาระดบัปริญญาเอก 
1.1.2 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลยั 
1.1.3 ปฏิบตัิงานสอนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การพฒันาทรัพยากร

บุคคล การจัดการธุรกิจอาหาร การจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว หรือสาขาอ่ืนท่ีมีความ
เก่ียวข้อง ไมต่ ่ากวา่ 5 ปีขึน้ไป 
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1.2 ผู้บริหารสถานศกึษาในอาชีวศกึษา จ านวน 3 คน มีคณุสมบตัิดงันี ้
1.2.1 จบการศกึษาระดบัปริญญาเอก 
1.2.2 ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการวิทยาลยัอาชีวศกึษา 

1.3 ผู้บริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการด้านธุรกิจการบริการด้านอาหารใน
ภตัตาคารและร้านอาหาร จ านวน 9 คน มีคณุสมบตัิดงันี ้

1.3.1 จบการศกึษาระดบัปริญญาตรีขึน้ไป 
1.3.2 ปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติการสาขาธุรกิจการบริการด้านอาหารใน

ภตัตาคารและร้านอาหาร ไม่ต ่ากวา่ 5 ปีขึน้ไป 

ตาราง 2 คณุสมบตัิของผู้ เช่ียวชาญผู้ให้ข้อมลู 

ผู้ เช่ียวชาญ วฒุิการศกึษา ประสบการณ์การท างาน 
อาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษา คนท่ี 1 ปริญญาเอก 15 ปี 
อาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษา คนท่ี 2 ปริญญาเอก 28 ปี 
อาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษา คนท่ี 3 ปริญญาเอก 24 ปี 
อาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษา คนท่ี 4 ปริญญาเอก 31 ปี 
อาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษา คนท่ี 5 ปริญญาเอก 13 ปี 
อาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษา คนท่ี 6 ปริญญาเอก 19 ปี 
ผู้บริหารสถานศกึษาในอาชีวศกึษา คนท่ี 1 ปริญญาเอก 34 ปี 
ผู้บริหารสถานศกึษาในอาชีวศกึษา คนท่ี 2 ปริญญาเอก 16 ปี 
ผู้บริหารสถานศกึษาในอาชีวศกึษา คนท่ี 3 ปริญญาเอก 35 ปี 
ผู้บริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนท่ี 1 ปริญญาเอก 5 ปี 
ผู้บริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนท่ี 2 ปริญญาโท 23 ปี 
ผู้บริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนท่ี 3 ปริญญาโท 16 ปี 
ผู้บริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนท่ี 4 ปริญญาโท 13 ปี 
ผู้บริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนท่ี 5 ปริญญาตรี 21 ปี 
ผู้บริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนท่ี 6 ปริญญาโท 15 ปี 
ผู้บริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนท่ี 7 ปริญญาตรี 16 ปี 
ผู้บริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนท่ี 8 ปริญญาตรี 16 ปี 
ผู้บริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนท่ี 9 ปริญญาโท 5 ปี 

 



  137 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่ แบบสมัภาษณ์รอบท่ี 
1 และแบบสอบถามเพื่อการวิจยัรอบท่ี 2 เก่ียวกบักรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขาส าหรับ
ธุรกิจการบริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร มีขัน้ตอนดงันี ้

2.1 การสร้างแบบสมัภาษณ์รอบท่ี 1 ผู้วิจยัด าเนินการร่างแบบสมัภาษณ์เพื่อใช้
ในการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 18 คน ทัง้ 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) อาจารย์ในสถาบนัอุดมศึกษา 
จ านวน 6 คน (2) ผู้บริหารสถานศกึษาในอาชีวศึกษา จ านวน 3 คน และ (3) ผู้บริหารหรือตวัแทน
สถานประกอบการด้านธุรกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคารและร้านอาหาร จ านวน 9 คน 
ซึง่ก าหนดแนวค าถามปลายเปิดแบบกว้างๆ โดยให้ผู้ เช่ียวชาญแต่ละคนมีอิสระในการตอบอย่าง
เต็มท่ี และน าเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเบือ้งต้นก่อน
น าไปสมัภาษณ์จริง 

2.1.1 ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเข้าสัมภาษณ์ถึงผู้ เช่ียวชาญ 
จ านวน 18 คน จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 18 ฉบบั 

2.1.2 ด าเนินการติดต่อนัดหมายวันและเวลากับกลุ่มผู้ เช่ียวชาญก่อนเข้า
สมัภาษณ์ โดยผู้วิจยัโทรศพัท์ถึงผู้ เช่ียวชาญและท าการแนะน าตวัเอง เพื่อขอความอนเุคราะห์และ
ความร่วมมือจากผู้ เช่ียวชาญในการขอเข้าสมัภาษณ์ อธิบายความมุ่งหมายของงานวิจยั ขอบเขต
ของการวิจัย ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ระเบียบวิธีวิจัย จ านวนครัง้ในการเก็บข้อมูล และ
ระยะเวลาท่ีใช้ในการสมัภาษณ์ รวมถึงอธิบายแก่ผู้ เช่ียวชาญอย่างละเอียดเก่ียวกบัการสมัภาษณ์
หรือการตอบแบบสอบถามแต่ละรอบว่ามีจุดมุ่งหมายและประโยชน์อย่างไรบ้าง ยกตวัอย่าง เช่น 
การสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญในรอบแรกมีจุดมุ่งหมายเพื่อน าข้อมูลจากการสมัภาษณ์ไปสร้างเป็น
แบบสอบถามเพื่อการวิจัยรอบท่ี 2 และน ากลับมาให้ผู้ เช่ียวชาญท าการยืนยันค าตอบอีกครัง้ 
ก่อนท่ีผู้วิจยัจะน าไปวิเคราะห์ สงัเคราะห์ตอ่ไป เป็นต้น 

2.1.3 ขัน้ตอนการสัมภาษณ์  ได้ เลือกวิ ธีการสัมภาษณ์  2 วิ ธี  คือ  (1) 
สมัภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-face contract) และ (2) สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ ตามความ
สะดวกของผู้ เช่ียวชาญในการให้ข้อมลู โดยใช้แบบสมัภาษณ์รอบท่ี 1 ในการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ 
ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

สว่นท่ี 1 เป็นการสมัภาษณ์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ เช่ียวชาญ ประกอบด้วย (1) 
ช่ือ-นามสกุล (2) ต าแหน่ง (3) วฒุิการศึกษา (4) สถานท่ีท างาน (5) ประสบการณ์ในการท างาน 
(6) หมายเลขโทรศัพท์ และ (7) อีเมล เพื่อเก็บเป็นข้อมูลของผู้ เช่ียวชาญ สามารถยืนยัน และ
ตรวจสอบแหลง่ท่ีมาได้อยา่งถกูต้อง 
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ส่วนท่ี 2 เป็นการสมัภาษณ์ถึงกรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขา
ส าหรับธุรกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคารและร้านอาหาร โดยศึกษาองค์ประกอบของ
สมรรถนะทั ง้  3 ส่วน  ประกอบด้วย (1) ความ รู้ (Knowledge) (2) ทักษะ (Skill) และ (3) 
คณุลกัษณะ (Attribute) และศึกษาระดบัของสมรรถนะทัง้ 2 ระดบั ประกอบด้วย (1) สมรรถนะ
ทั่วไป (General competency) และ (2) สมรรถนะเฉพาะ (Functional competency) เพื่อทราบ
ถึงกรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขาวา่มีประเดน็ใดบ้าง 

2.2 การสร้างแบบสอบถามเพื่อการวิจัยรอบท่ี 2 เพื่อน าไปยืนยันค าตอบจาก
ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 18 คนเดมิอีกครัง้ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

2.2.1 ด าเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เนื อ้หา (Content analysis) และ 
จดัหมวดหมู่ของข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 18 คน โดยการรวบรวมเนือ้หา 
ข้อความท่ีใกล้เคียงกัน และพยายามคงความหมายเดิมของผู้ เช่ียวชาญไว้  และน ามาสร้าง
แบบสอบถามเพื่อการวิจยัรอบท่ี 2 ตามเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) โดยแบบสอบถามจะ
มีข้อค าถามเก่ียวกบักรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการด้านอาหาร
ในภตัตาคารและร้านอาหาร ตามองค์ประกอบของสมรรถนะทัง้ 3 ส่วน ประกอบด้วย (1) ความรู้ 
(Knowledge) (2) ทกัษะ (Skill) และ (3) คณุลกัษณะ (Attribute) และตามระดบัของสมรรถนะทัง้ 
2 ระดับ ประกอบด้วย (1) สมรรถนะทั่วไป (General competency) และ (2) สมรรถนะเฉพาะ 
(Functional competency) และได้ก าหนดระดับความคิดเห็นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) 5 ระดบั ดงันี ้

5 หมายถึง สมรรถนะวิชาชีพนี ้มีความจ าเป็นมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง สมรรถนะวิชาชีพนี ้มีความจ าเป็นมาก 
3 หมายถึง สมรรถนะวิชาชีพนี ้มีความจ าเป็นปานกลาง 
2 หมายถึง สมรรถนะวิชาชีพนี ้มีความจ าเป็นน้อย 
1 หมายถึง สมรรถนะวิชาชีพนี ้มีความจ าเป็นน้อยท่ีสดุ 

2.2.2 น าแบบสอบถามเพื่อการวิจัยรอบท่ี 2 เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถกูต้องเบือ้งต้น และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

2.2.3 ผู้วิจยัน าแบบสอบถามเพื่อการวิจยัรอบท่ี 2 ส่งให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 
5 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) ความถกูต้องของภาษา และความ
ครอบคลุมตาม เนื อ้หา โดยการหาค่ าดัช นีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective 
Congruence: IOC) โดยใช้เกณฑ์ แบบประเมินให้ 1 = สอดคล้อง, 0 = ไม่แน่ใจ และ -1 = ไม่
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สอดคล้อง ซึ่งมีเกณฑ์ผ่านความสอดคล้อง 0.50 ขึน้ไป (พงศ์เทพ จิระโร, 2558, น. 18) และการ
ปรับปรุงข้อค าถามเพื่อให้เกิดความสอดคล้องตามวตัถุประสงค์ และความครบถ้วนของงานวิจยั 
ตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ โดยผลการตรวจสอบคณุภาพ พบว่า มีค่าดชันีความสอดคล้อง 
(IOC) ระหวา่ง 0.80-1.00 แสดงวา่เคร่ืองมือนัน้มีความเหมาะสมตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

2.2.4 สง่แบบสอบถามเพื่อการวิจยัรอบท่ี 2 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ กลบัไป
ยงัผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 18 คนเดิม เพื่อท าการยืนยนัค าตอบในรอบท่ี 1 และโทรศพัท์ชีแ้จงการตอบ
แบบสอบถาม ก าหนดระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 1 สปัดาห์ และน าไปวิเคราะห์
ข้อมลูทางสถิติตอ่ไป 

2.2.5 การวิเคราะห์ข้อมลูแบบสอบถามเพื่อการวิจยัรอบท่ี 2 ตามแนวคดิของ 
จมุพล พลูภทัรชีวิน (2548, น. 19-31) ผู้วิจยัใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติจากแบบสอบถาม 
ได้แก่ คา่มธัยฐาน (Median--Mdn) และคา่พิสยัระหว่างควอไทล์ (Interquartile range--IQR) โดย
การค านวณด้วยตนเอง ซึง่ก าหนดเกณฑ์ ดงันี ้

การหาฉันทามติ จากค่ามัธยฐาน  จากแบบสอบถาม เป็นแบบ 
มาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ดงันี ้

5 คะแนน สมรรถนะวิชาชีพท่ีมีความจ าเป็นมากท่ีสดุ 
4 คะแนน สมรรถนะวิชาชีพท่ีมีความจ าเป็นมาก 
3 คะแนน สมรรถนะวิชาชีพท่ีมีความจ าเป็นปานกลาง 
2 คะแนน สมรรถนะวิชาชีพท่ีมีความจ าเป็นน้อย 
1 คะแนน สมรรถนะวิชาชีพท่ีมีความจ าเป็นน้อยท่ีสดุ 

ค่ามัธยฐานท่ีค านวณได้จากค าตอบของผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 18 คน 
แปลความหมายตามเกณฑ์ท่ีผู้วิจยัก าหนดไว้ ดงันี ้

ค่ามัธยฐานอยู่ ในช่วง 4.50-5.00 หมายถึง ผู้ เช่ียวชาญเห็นว่า 
สมรรถนะวิชาชีพท่ีมีความจ าเป็นมากท่ีสดุ 

ค่ามัธยฐานอยู่ ในช่วง 3.50-4.49 หมายถึง ผู้ เช่ียวชาญเห็นว่า 
สมรรถนะวิชาชีพท่ีมีความจ าเป็นมาก 

ค่ามัธยฐานอยู่ ในช่วง 2.50-3.49 หมายถึง ผู้ เช่ียวชาญเห็นว่า 
สมรรถนะวิชาชีพท่ีมีความจ าเป็นปานกลาง 

ค่ามัธยฐานอยู่ ในช่วง 1.50-2.49 หมายถึง ผู้ เช่ียวชาญเห็นว่า 
สมรรถนะวิชาชีพท่ีมีความจ าเป็นน้อย 
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ค่ามัธยฐานอยู่ในช่วง 1.00-1.49 หมายถึง ผู้ เช่ียวชาญเห็นว่า 
สมรรถนะวิชาชีพท่ีมีความจ าเป็นน้อยท่ีสดุ 

ผู้วิจยัได้พิจารณาข้อความท่ีมีระดบัความจ าเป็นมากและมากท่ีสุด คือ 
ค่าคะแนนมัธยฐาน ตัง้แต่ 3.50-5.00 เพื่อน าไปเป็นกรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้ จัดการสาขา
ส าหรับธุรกิจการบริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร 

2.2.6 การหาฉนัทามติจากคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ จะเป็นการค านวณหาคา่
ความแตกต่างระหว่างควอไทล์ท่ี 1 กับควอไทล์ท่ี 3 หมายถึง ระยะระหว่างควอไทล์ท่ี 3 ถึง 
ควอไทล์ท่ี 1 ของคะแนนชดุหนึง่ๆ ใช้สตูรค านวณคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ ดงันี ้

IQR = Q3 – Q1 
เม่ือ 
IQR แทน คา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ 
Q3 แทน คา่ควอไทล์ท่ี 3 
Q1แทน คา่ควอไทล์ท่ี 1 
คา่ความสอดคล้องท่ีก าหนดเป็นเกณฑ์ยอมรับในการวิจยัครัง้นี ้จะต้องมี

คา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ท่ีไม่สงูเกินกวา่ 1.50 และมีการแปลผลคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ ดงันี ้
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  < 1.50 หมายถึง ถ้าค่าพิสัยระหว่าง 

ควอไทล์ท่ีค านวณได้ของข้อความมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50 แสดงความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีตอ่ข้อความนัน้สอดคล้องกนั 

ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  > 1.50 หมายถึง ถ้าค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์ท่ีค านวณได้ของข้อความมีค่ามากกว่า 1.50 แสดงความคิดเห็นของกลุ่มผู้ เช่ียวชาญท่ีมี
ตอ่ข้อความนัน้ไมส่อดคล้องกนั 

2.2.7 จากค าตอบแบบสอบถามทัง้ในรอบท่ี 2 น ามาวิเคราะห์หาคา่มธัยฐาน
ท่ีมีค่าตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ท่ีมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50 ซึ่งผู้ วิจัย 
ถือว่าผู้ เช่ียวชาญเห็นว่าสอดคล้องกนัว่า ข้อความนัน้มีความจ าเป็นตอ่กรอบสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้จดัการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร  โดยพบว่า การหา
ฉันทามติจากค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ในรอบนี  ้ทัง้ 32 สมรรถนะอยู่ ในเกณฑ์ ท่ีก าหนด 
ประกอบด้วย (1) สมรรถนะทั่วไป (General competency) ของผู้ จัดการสาขาส าหรับธุรกิจการ
บริการด้านอาหารในภัตตาคารและร้านอาหาร มี 18 สมรรถนะ และ (2) สมรรถนะเฉพาะ 
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(Functional competency) ของผู้ จัดการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคาร
และร้านอาหาร มี 14 สมรรถนะ 

2.2.8 น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อการวิจัยรอบท่ี 2 มา
เป็นกรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการด้านอาหารในภตัตาคารและ
ร้านอาหาร มาด าเนินการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) เพื่อน าเสนอให้ผู้ เช่ียวชาญ
ร่วมกันหาแนวทางการใช้กรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการด้าน
อาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร ในระยะถดัไป 

ระยะที่ 2 การศึกษาแนวทางการใช้กรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จัดการสาขาส าหรับธุรกิจ
การบริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร 

ผู้ วิจัยด าเนินการวิจัย โดยด าเนินการจัดประชุมเพื่อสนทนากลุ่ม (Focus group 
discussion) ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

1. ผู้ วิจัยก าหนดคุณสมบตัิของผู้ เช่ียวชาญในการให้ข้อมูลเก่ียวกับแนวทางการใช้
กรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จัดการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคารและ
ร้านอาหาร แบง่ออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ 

1.1 อาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษา จ านวน 3 คน มีคณุสมบตัิดงันี ้
1.1.1 จบการศกึษาระดบัปริญญาเอก 
1.1.2 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลยั 
1.1.3 ปฏิบตัิงานสอนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การพฒันาทรัพยากร

บุคคล การจัดการธุรกิจอาหาร การจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว หรือสาขาอ่ืนท่ีมีความ
เก่ียวข้อง ไมต่ ่ากวา่ 5 ปีขึน้ไป 

1.2 ผู้บริหารสถานศกึษาในอาชีวศกึษา จ านวน 2 คน มีคณุสมบตัิดงันี ้
1.2.1 จบการศกึษาระดบัปริญญาเอก 
1.2.2 ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการวิทยาลยัอาชีวศกึษา 

1.3 ผู้บริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการด้านธุรกิจการบริการด้านอาหารใน
ภตัตาคารและร้านอาหาร จ านวน 3 คน มีคณุสมบตัิดงันี ้

1.3.1 จบการศกึษาระดบัปริญญาตรีขึน้ไป 
1.3.2 ปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติการสาขาธุรกิจการบริการด้านอาหารใน

ภตัตาคารและร้านอาหาร ไม่ต ่ากวา่ 5 ปีขึน้ไป 
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2. ด าเนินการจัดประชุมเพื่อสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) เก่ียวกับ
แนวทางการใช้กรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จัดการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการด้านอาหารใน
ภตัตาคารและร้านอาหาร มีขัน้ตอนดงันี ้

2.1 ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเชิญเข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Focus 
group discussion) ถึ งผู้ เ ช่ี ยวชาญ  จ านวน  8 คน  จากบัณฑิ ตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 8 ฉบบั 

2.2 ส่งหนังสือเชิญ และข้อมูลประกอบการสนทนากลุ่มในรูปแบบอีเมลไปยัง
ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 8 คน ติดต่อนัดหมายวันและเวลา โดยผู้ วิจัยโทรศัพท์ถึงผู้ เช่ียวชาญและ 
ท าการแนะน าตวัเอง เพื่อขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากผู้ เช่ียวชาญในการ เข้าร่วม
สนทนากลุ่ม  (Focus group discussion) อธิบายถึงความมุ่ งหมายของการสนทนากลุ่ม 
แนวค าถามท่ีใช้ และวิธีการสนทนากลุม่ 

2.3 ผู้วิจยัด าเนินการจดัการประชมุเพื่อสนทนากลุม่ (Focus group discussion) 
ร่วมกบัผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 8 คน ในวนัศกุร์ท่ี 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง
ประชุม ชัน้ 3 ห้อง 307 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้ข้อมลูท่ีได้จาก
ระยะท่ี 1 เก่ียวกบักรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการด้านอาหารใน
ภัตตาคารและร้านอาหาร มาท าการศึกษาเพื่อหาแนวทางการใช้กรอบสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้ จัดการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคารและร้านอาหาร  ของแต่ละกลุ่ม 
ได้แก่ มหาวิทยาลยั วิทยาลัยอาชีวศึกษา และสถานประกอบการ สามารถน ากรอบสมรรถนะ
วิชาชีพไปใช้ในงานได้หรือไม่ อยา่งไร 

2.4 ผู้ วิจัยน าข้อมูลท่ีได้จากการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) มา
วิเคราะห์เชิงเนือ้หา (Content analysis) เพื่อสรุปแนวทางการใช้กรอบสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้จดัการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร และข้อเสนอแนะ
อ่ืนๆ ตอ่ไป 
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บทที่ 4  
ผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนากรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้ จัดการสาขาส าหรับธุรกิจการ
บริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร ผู้วิจยัได้สรุปผลการวิจยั โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
คือ (1) ตอนท่ี 1 การพฒันากรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการด้าน
อาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร และ (2) ตอนท่ี 2 การศึกษาแนวทางการใช้กรอบสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้จดัการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร สามารถ
สรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้

ตอนที่  1 การพัฒนากรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จัดการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการ
ด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร 

ผลการสมัภาษณ์ถึงกรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จัดการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการ
ด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร โดยใช้แบบสมัภาษณ์รอบท่ี 1 ท่ีศึกษาองค์ประกอบของ
สมรรถนะทั ง้  3 ส่วน  ประกอบด้วย (1) ความ รู้ (Knowledge) (2) ทักษะ (Skill) และ (3) 
คณุลกัษณะ (Attribute) และศึกษาระดบัของสมรรถนะทัง้ 2 ระดบั ประกอบด้วย (1) สมรรถนะ
ทั่ วไป  (General competency) และ (2) สมรรถนะเฉพาะ (Functional competency) ซึ่ ง มี
รายละเอียดดงันี ้

1. สมรรถนะทัว่ไป (General competency) มี 18 สมรรถนะ ประกอบด้วย 
1.1 ความรู้ (Knowledge) มี 5 สมรรถนะ ได้แก่ 

1.1.1 ธุรกิจร้านอาหาร มี 5 สมรรถนะ คือ 
1.1.1.1 ความรู้ในธุรกิจร้านอาหาร หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ ด้าน

ธุรกิจการบริการร้านอาหาร เพื่อให้สามารถน ามาประยกุต์ใช้ในการบริหารภายในร้านได้อยา่งดี 
“...มีความรู้ในธุรกิจอาหารและภัตคาร สามารถใช้ความรู้ ความ

เข้าใจในระบบธุรกิจร้านอาหารมาปรับกลยทุธ์ หรือยทุธวิธีในการปฏิบตัิงานของร้านให้เหมาะสม
กบัสถานการณ์ภายในท่ีเกิดขึน้ได้...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่1, สมัภาษณ์) 
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“...การมุ่งเน้นคุณภาพของอาหารและบริการท่ีดีเลิศ มีองค์ความรู้
และแนวปฏิบตัิท่ีดีเก่ียวกบัการท าธุรกิจอาหาร และได้รับผลการตอบรับท่ีดีจากผู้บริโภค...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่6, สมัภาษณ์) 
 
“...มีความรู้ และเข้าใจในธุรกิจอาหารท่ีองค์การได้มีการด าเนินธุรกิจ

ในทุกๆ ปัจจยั เช่น เข้าใจความต้องการลกูค้า เข้าใจคู่แข่ง เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความเข้าใจ
ไปสูพ่นกังานได้...” 

(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่9, สมัภาษณ์) 
 
1.1.1.2 ความรู้ด้านวิชาชีพในงานบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม หมายถึง 

ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานส่วนครัวและส่วนบริการเป็นอย่างดี ปฏิบัติงานได้ตาม
บทบาทหน้าท่ีของตนเองตามต าแหน่งงานภายในร้าน 

“...ความรู้เก่ียวกับส่วนผสมของอาหาร มีความรู้ และสามารถตอบ
ค าถามและให้ข้อมลูรายละเอียดของอาหารได้อย่างชดัเจน เพื่อสร้างความพงึพอใจ เกิดความเช่ือ
ใจ และดเูป็นมืออาชีพ ซึง่สง่ผลด้านบวกตอ่ภาพลกัษณ์องค์การอีกด้วย...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่2, สมัภาษณ์) 
 

“...ความรู้เก่ียวกับธุรกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคารและ
ร้านอาหารเป็นระบบสากล และมีความทนัสมยัต่อสภาพการณ์ของโลกปัจจบุนั เพื่อให้ลกูค้าและ
เพื่อนร่วมงานมีความพงึพอใจ...” 

(ผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาชีวศึกษา คนที ่1, สมัภาษณ์) 
 

“...มีความรู้เก่ียวกับการบริหารธุรกิจร้านอาหาร ทัง้ส่วนครัวและ
บริการ โดยสอดคล้องกบัเป้าหมายขององค์การ สามารถเป็นตวัอย่างและถ่ายทอดประสบการณ์
การท างานให้กบัพนกังานภายในร้านได้อยา่งถกูต้องตามมาตรฐาน...” 

(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่3, สมัภาษณ์) 
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1.1.1.3 การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร หมายถึง 
ความรู้ ความเข้าใจในการตรวจสอบ ควบคมุคณุภาพของผลิตภณัฑ์และวตัถดุิบประเภทอาหาร
และเคร่ืองดื่มเป็นไปตามมาตรฐาน ก่อนสง่มอบให้กบัลกูค้า 

“...หัวใจส าคัญต่อผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีคุณภาพ และมีความ
ปลอดภยัตอ่ผู้บริโภคท่ีเข้ามาใช้บริการภายในร้านอาหาร...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่3, สมัภาษณ์) 
 
“...มีความรู้เก่ียวกับสุขาภิบาลอาหาร สุขอนามัยของผู้ ให้บริการ 

ข้อจ ากดัในอาหาร ความปลอดภยัในอาหาร และการเก็บและควบคมุคณุภาพอาหาร...” 
(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่5, สมัภาษณ์) 

 
“...การตรวจสอบและควบคมุระบบมาตรฐานคณุภาพร้าน ซึ่งส่งผล

ต่อความปลอดภัยของอาหารก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจ มีความรักในแบรนด์ 
และกลบัเข้ามาใช้บริการภายในสาขา...” 

(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่2, สมัภาษณ์) 
 

1.1.1.4 ความรู้เก่ียวกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในร้าน หมายถึง 
ความรู้ ความเข้าใจด้านคอมพิวเตอร์ โมบายแอปพลิเคชั่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ตา่งๆ ในการปฏิบตัิงานภายในร้าน เพื่อสามารถใช้อปุกรณ์สื่อสารติดตอ่กนั
ได้อยา่งรวดเร็ว 

“...ความรู้ระบบเคร่ืองรับออเดอร์และเคร่ืองคิดเงินผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้การปฏิบตัิงานง่ายขึน้...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่2, สมัภาษณ์) 
 

“...รู้และสามารถใช้อุปกรณ์การสื่อสาร เพื่อให้เพื่อนร่วมงานหรือ
ลกูค้ามีความเข้าใจตรงกนั และสามารถตดิตอ่สื่อสารได้อยา่งรวดเร็ว...” 

(ผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาชีวศึกษา คนที ่2, สมัภาษณ์) 
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“...การบริหารจัดการร้านอาหาร ปฏิบัติตามมาตรฐานการท างาน
และสามารถบริหารจดัการร้านอาหารอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัมาใช้
ในงานครัวและงานบริการให้เกิดประโยชน์สงูสดุ...” 

(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่6, สมัภาษณ์) 
 

1.1.1.5 ความรู้ด้านการบริหารการเงินและค่าใช้จ่ายเบือ้งต้น หมายถึง 
ความรู้ ความเข้าใจในการจดัการด้านการเงินและต้นทุน สามารถควบคมุค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มผล
ก าไรให้สงูขึน้ 

“...เข้าใจการจ าแนกและแสดงผลการด าเนินงานของร้านในช่วงเวลา
ใดเวลาหนึ่ง เช่น รอบปีบญัชี โดยแสดงรายได้ ค่าใช้จ่าย และก าไรหรือขาดทุนสุทธิ หากมีการ
ขาดทนุสามารถปรับปรุงการด าเนินงาน และคาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคต...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่2, สมัภาษณ์) 
 

“...การควบคุมต้นทุน การคิดถึงประสิทธิภาพ การปรับปรุงอย่าง
ตอ่เน่ือง การใสใ่จในความถกูต้องของงาน...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่4, สมัภาษณ์) 
 

“...การควบคุมบริหารต้นทุนด้านต่างๆ ให้ เหมาะสมและเกิด
ประสิทธิภาพสงูสดุเพื่อให้เกิดผลก าไร เช่น การบริหารต้นทนุแรงงาน ต้นทนุสนิค้า คา่ใช้จ่ายตา่งๆ 
ท่ีสามารถบริหารจดัการได้ เช่น คา่น า้ คา่ไฟ คา่ใช้จ่ายอื่นๆ...” 

(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่8, สมัภาษณ์) 
 
1.2 ทกัษะ (Skill) มี 4 สมรรถนะ ได้แก่ 

1.2.1 การบริหารจดัการทัว่ไป มี 2 สมรรถนะ คือ 
1.2.1.1 การติดต่อสื่อสารระหว่างลกูค้า หมายถึง ความสามารถในการ

ติดต่อสื่อสาร พูดคุย จูงใจได้อย่างมีศิลปะ รวมทัง้รับฟังความเห็นของลูกค้า เพื่อให้เกิดความ
ประทบัใจและกลบัมาใช้บริการท่ีร้านอีก 
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“...การติดตอ่สื่อสารระหว่างพนกังานผู้ให้บริการกบัลกูค้าท่ีเข้ามาใช้
บริการภายในร้าน โดยพนกังานต้องใช้ศิลปะการพูดชกัจูงให้ลกูค้าเกิดความพึงพอใจสงูสดุและ
กลบัมาใช้บริการอีกในครัง้ตอ่ๆ ไป...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่3, สมัภาษณ์) 
 

“...ความสามารถในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าได้เป็น
อยา่งดีเหมาะตามสถานการณ์ สามารถท างานร่วมกนัได้อยา่งมีความสขุ...” 

(ผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาชีวศึกษา คนที ่3, สมัภาษณ์) 
 

“...มีทกัษะในการสื่อสารท่ีดี ทัง้การรับสารและการสง่สาร เพื่อให้เกิด
ความประทบัใจและคล้อยตาม เช่น การเปิดการขายกบัลกูค้า และการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดกบัลกูค้า
ท าให้ลกูค้าสามารถเจรจาให้ลกูค้ามีความเข้าใจในปัญหาท่ีเกิดขึน้โดยชีใ้ห้เห็นเป็นเร่ืองท่ีไม่เกิด
จากความตัง้ใจ เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เน่ืองจากเป็นงานบริการ และสัมผัสกับลูกค้า
โดยตรง ความประทับใจหรือไม่ประทับใจ จะเป็นสิ่งท่ีลูกค้าจดจ าในการตัดสินใจท่ีจะกลบัมา
หรือไม่กลบัมาใช้บริการครัง้ตอ่ๆ ไปอีก...” 

(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่5, สมัภาษณ์) 
 

1.2.1.2 การท างานเป็นทีม หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ร่วมกนัอยา่งมีความสขุ เพื่อไปสูเ่ปา้หมายของทีมเดียวกนัและองค์การ 

“...ความตัง้ใจท่ีจะท างานร่วมกับผู้ อ่ืน เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานร้าน 
โดยผู้ปฏิบตัิมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ในฐานะหวัหน้าทีม และความสามารถในการสร้างและ
ด ารงรักษาสมัพนัธภาพกบัสมาชิกในทีม...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่1, สมัภาษณ์) 
 

“...มีทักษะการควบคุมและคอยสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
พนกังานและเพื่อนร่วมงานให้ท างานร่วมกนัอยา่งมีความสขุ...” 

(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่3, สมัภาษณ์) 
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“...ความเข้าใจในบทบาท และหน้าท่ีของตนเองในฐานะท่ีเป็น
สมาชิกหนึ่งของทีม มีส่วนร่วมในการท างาน การแก้ไขปัญหา และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และความคิดเห็นตา่งๆ กบัสมาชิกในทีมเพื่อให้เปา้หมายรวมของบริษัทฯ บรรลผุลส าเร็จ...” 

(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่9, สมัภาษณ์) 
 

1.2.2 การบริการลกูค้า มี 2 สมรรถนะ คือ 
1.2.2.1 การบริการด้วยใจ หมายถึง ความสามารถในการเอาใจใสล่กูค้า  

กระตือรือร้น มีจิตใจรักในงานบริการ โดยให้บริการลกูค้าแบบไม่ได้ร้องขออยา่งเป็นธรรมชาติ 
“...ความตัง้ใจและความพยายามของพนกังานในการให้บริการเพื่อ

สนองความต้องการของผู้ รับบริการ อนัได้แก่ ลกูค้าท่ีเข้ามาใช้บริการภายในร้าน ตลอดจนเพื่อน
ร่วมงานภายในร้านท่ีมาขอรับการบริการ...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่1, สมัภาษณ์) 
 

“...ความสามารถเก่ียวกบัการตอบสนองความต้องการความพงึพอใจ
ของกลุม่ลกูค้า เป็นทกัษะเฉพาะตวัเมื่อบริการลกูค้า...” 

(ผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาชีวศึกษา คนที ่1, สมัภาษณ์) 
 

“...สามารถดแูลและควบคมุให้พนกังานทกุคนปฏิบตัิตนถกูต้องตาม
ระเบียบบริษัทสามารถควบคุมดูแลให้พนักงานทุกคนด าเนินการท างานตามหลักการบริการ 
สามารถบริหารทีมงานให้มีความกระตือรืนร้น เอาใจใส่มีความยินดีบริการ สามารถแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าท่ีมีผลกระทบตอ่ลกูค้าได้ทนัทีและมีประสิทธิภาพ สามารถควบคมุและตรวจสอบระบบ
คณุภาพ GMP ได้ถกูต้องและตรงตามมาตรฐานทกุข้อก าหนด...” 

(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่1, สมัภาษณ์) 
 

1.2.2.2 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากบัลกูค้า หมายถึง ความสามารถใน
การรับมือกบัข้อร้องเรียนจากลกูค้า โดยตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้กลบัมาพงึพอใจมาก
ท่ีสดุ 

“...ทักษะการรับมือกับสิ่งต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ภายในร้าน สามารถแก้ไข
ปัญหาต่างๆ จากลกูค้าในการบริการอย่างไม่คาดคิดขณะท่ีลกูค้าไม่พึงพอใจในการบริการ โกรธ 
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หรือรู้สกึไม่ดีตอ่พนกังานและองค์การ รวมทัง้การจดัการข้อร้องเรียนท่ีเกิดขึน้ โดยพนกังานจะต้อง
ท าให้ลกูค้ารู้สกึช่ืนชมในทนัที และยอมรับผลท่ีเกิดขึน้ได้ในทกุสถานการณ์...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่2, สมัภาษณ์) 
 
“...การรับและแก้ปัญหาค าติชมของลูกค้า สามารถรับข้อร้องเรียน

จากลกูค้า การแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเบือ้งต้น และการแสดงออกกบัลกูค้าขณะร้องเรียน...” 
(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่5, สมัภาษณ์) 

 
“...มีทักษะและประสบการณ์ ในการรับมือกับลูกค้า  เม่ือเกิด

เหตกุารณ์ข้อร้องเรียนขึน้ สามารถท าให้ลกูค้ากลบัมาพงึพอใจในทนัที...” 
(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่4, สมัภาษณ์) 

 
1.3 คณุลกัษณะ (Attribute) มี 9 สมรรถนะ ได้แก่ 

1.3.1 บคุลิกภาพ มี 6 สมรรถนะ คือ 
1.3.1.1 ความคิดเชิงบวกในการบริการ หมายถึง ความคิดเชิงบวกในการ

ปฏิบตัิงานร่วมกบัผู้ อ่ืน และสามารถน าค าตชิมจากผู้ อ่ืนมาปรับปรุงกระบวนการท างานให้ดีขึน้ 
“...การสองโลกเชิงบวก และ Can DO Attitude เม่ือให้ความเห็นต่อ

ผลการปฏิบตัิปัจจบุนัก็แสดงความคาดหวงัในเชิงบวกว่าผู้ ได้รับค าติชมมีศกัยภาพและจะพฒันา
ไปได้ดีในทางใด...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่1, สมัภาษณ์) 
 
“...แนวความคิดในเชิงบวกในการบริหารการจัดการ เป็นคนท่ีมี

แนวคดิสร้างสรรค์ ไมมี่ความขดัแย้งกบัลกูค้าหรือเพื่อนร่วมงาน...” 
(ผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาชีวศึกษา คนที ่1, สมัภาษณ์) 

 
“...ผู้จดัการร้าน จะต้องมีความคิดเชิงบวกในการปฏิบตัิงาน จะต้อง

รับมือกบัลกูค้าในแตล่ะวนั และสามารถถ่ายทอดความคดิเชิงบวกให้กบัพนกังานในสาขาได้...” 
(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่2, สมัภาษณ์) 
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1.3.1.2 การเข้าใจผู้ อ่ืนและวัฒนธรรมทางสังคม หมายถึง การเปิดใจ 
และยอมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ อ่ืน โดยเข้าใจธรรมชาติของแตล่ะบคุคล 

“...ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม  ตระหนักถึงข้อแตกต่าง
ระหว่างวฒันธรรม และสามารถประยกุต์ใช้ความเข้าใจนี ้เพื่อสร้างและส่งเสริมสมัพนัธภาพต่าง
วฒันธรรมเพื่อมิตรไมตรีและความร่วมมืออนัดีระหวา่งองค์การกบันานาประเทศ...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่1, สมัภาษณ์) 
 

“...ความเข้าใจผู้ อ่ืน  ความสามารถในการรับฟังและเข้าใจทัง้
ความหมายตรง และความหมายแฝง ตลอดจนสภาวะอารมณ์ของผู้ ท่ีติดต่อด้วย รวมทัง้มีความ
เช่ือมัน่ในความสามารถของผู้ อ่ืน มอบหมายอ านาจและหน้าท่ีรับผิดชอบ เพื่อให้ผู้ อ่ืนมีอิสสระใน
การสร้างสรรค์วิธีการของตนเพื่อบรรลเุปา้หมายในงาน...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่4, สมัภาษณ์) 
 

“...เข้าใจและยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืนอย่างเปิดใจ รับฟังความ
คิดเห็นและมมุมองจากพนกังานทกุระดบั...” 

(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่7, สมัภาษณ์) 
 

1.3.1.3 มนุษยสมัพนัธ์ดี หมายถึง การมีปฏิสมัพันธ์ร่วมกับผู้ อ่ืนได้เป็น
อยา่งดี รวมทัง้สามารถสร้างความประทบัใจให้กบัเพื่อนร่วมงาน 

“...การสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้า หมายถึง การพฒันางานบริการ 
จิตบริการ ทกัษะท่ีจ าเป็นในการท างานบริการ...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่5, สมัภาษณ์) 
 

“...มนษุยสมัพนัธ์เลิศ มีความเป็นมิตร สามารถสร้างความประทบัใจ 
ไว้ใจ เช่ือใจให้ผู้ ร่วมงาน ผู้ รับบริการ ผู้บริโภค...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่6, สมัภาษณ์) 
 

“...ดูแล เอาใจใส่ และเข้าใจความต้องการของลูกค้า และสามารถ
สร้างความพึงพอใจตลอดจนความสมัพนัธ์ท่ีดีให้กบัลกูค้า ทัง้ภายในและภายนอกด้วยความเต็ม
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ใจอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการท่ีมีคุณภาพและเหนือ
ความคาดหมาย ซึ่งลูกค้าภายใน คือ เพื่อนพนักงานด้วยกันจนถึงระดับผู้ บริหาร และลูกค้า
ภายนอก คือ ผู้ ท่ีมาซือ้สินค้าและบริการ รวมถึงพนัธมิตรและคูค้่าทางธุรกิจ...” 

(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่9, สมัภาษณ์) 
 
1.3.1.4 การเรียนรู้และพฒันา หมายถึง มีความใส่ใจท่ีจะเรียนรู้เพื่อเกิด

การพฒันาตนเอง และมุง่เน้นท่ีจะพฒันาผู้ อ่ืนให้มีความสามารถเพิ่มมากขึน้ 
“...ความตัง้ใจจะส่งเสริมการเรียนรู้ หรือการพัฒนาผู้ อ่ืนระยะยาว 

โดยมุ่งเน้นท่ีเจตนาท่ีจะพฒันาผู้ อ่ืน และผลท่ีเกิดขึน้มากกว่าเพียงปฏิบตัิไปตามหน้าท่ี โดยมีการ
เรียนรู้ท่ีไม่หยุดนิ่ง สนับสนุนให้มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ในงานท่ีมีหน้าท่ีความ
รับผิดชอบใกล้เคียงหรือเช่ือมโยงกัน เพื่อพัฒนาความสามารถ และประสบการณ์ในการมอง
ภาพรวมของบคุลากร...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่1, สมัภาษณ์) 
 

“...การแสดงออกบคุลิกและท่าทางท่ีพร้อมตอ่การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ท่ีมี
ตอ่ผู้ อ่ืนและเพื่อนร่วมงาน ซึง่จะต้องไม่ขดัตอ่ขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมท่ีดี...” 

(ผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาชีวศึกษา คนที ่1, สมัภาษณ์) 
 

“...การแสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของ
ตน หรือท่ีเก่ียวข้อง มีความรู้ในวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน สามารถน า
ความรู้ วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน ศึกษา พัฒนาตนเองให้มี
ความรู้ และความเช่ียวชาญในงานมากขึน้ทัง้ในเชิงลึกและเชิงกว้างอย่างต่อเน่ือง และสนบัสนุน
การท างานของคนในสว่นท่ีเน้นความเช่ียวชาญในวิทยาการด้านตา่งๆ...” 

(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่1, สมัภาษณ์) 
 

1.3.1.5 ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การปรับตวัและสร้าง
โอกาสในการพฒันาจากการเปลี่ยนแปลงสิง่ตา่งๆ โดยไม่ยดึติดกบัความส าเร็จในอดีตท่ีผา่นมา 
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“...ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ และกลุ่มคนท่ี
หลากหลาย ในขณะท่ียงัคงปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้ อ่ืน และปรับเปลี่ยนวิธีการ เมื่อสถานการณ์แวดล้อมเปลี่ยนไป...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่1, สมัภาษณ์) 
 

“...มองเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเร่ืองของโอกาส และสามารถเป็น
ต้นแบบของการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีต่อบคุคลอ่ืนได้ สามารถวิเคราะห์ถึงผลกระทบและสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลง และสามารถก าหนดแนวทางจากผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงได้ ให้การ
สนับสนุน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และรูปแบบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
พร้อมทัง้สามารถเป็นแบบอยา่งให้บคุคลอ่ืนถึงการเปลี่ยนแปลงนัน้...” 

(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่2, สมัภาษณ์) 
 
“...ปรับตวัเพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงของตนเองเพื่อสิ่งท่ีดีขึน้อยู่

ตลอดเวลา โดยมองความเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสในการพฒันาตนเอง...” 
(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่6, สมัภาษณ์) 

 
1.3.1.6 ความสุขในการท างาน หมายถึง การสร้างบรรยากาศและ

ความสขุในการท างาน ภายใต้แรงกดดนัตา่งๆ ที่เกิดขึน้ได้อยา่งแท้จริง 
“...ความสุขในการท างานเป็นจุดเร่ิมต้นในการท าทุกสิ่ง ผู้ จัดการ

จะต้องสร้างบรรยากาศให้ทกุคนมีความสขุ เพราะหากพนกังานไม่มีความสขุในการท างานแล้ว ก็
จะไมส่ามารถขบัเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปตามเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ได้...” 

(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่1, สมัภาษณ์) 
 

“...มีความสขุและส่งต่อความสขุให้ผู้ อ่ืนได้ ส่งรอยยิม้ในการท างาน 
สร้างบรรยากาศดีเสมอ เป็นตวัแทนท่ีสามารถบอกวา่เร่ืองทศันคติท่ีดีตอ่การท างาน เป็นแบบอยา่ง
ท่ีดีต่อบุคคลอ่ืนในการบริหารคุณภาพชีวิตให้สมดุล อาสาและน าเสนอการเข้าร่วมกิจกรรมของ
บริษัทด้วยตนเอง และกลบัมาบอกเล่ากิจกรรมของบริษัทให้บุคคลอ่ืนฟัง มีแรงบนัดาลใจในการ
ท างาน พร้อมทัง้สร้างแรงบนัดาลใจให้บคุคลอ่ืนได้...” 

(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่2, สมัภาษณ์) 
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“...มีความสขุและสนุกในการท างาน สร้างบรรยากาศการท างานให้
ทกุคนมีความสขุและสนกุสนานในการท างานภายใต้แรงกดดนัทางเศรษฐกิจและสงัคมในปัจจบุนั 
สามารถจดัสรรและแบง่เวลาการใช้ชีวิตให้ลงตวั...” 

(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่6, สมัภาษณ์) 
 

1.3.2 คณุธรรมและจริยธรรม มี 3 สมรรถนะ คือ 
1.3.2.1 ความซื่อสตัย์ในการท างาน หมายถึง การปฏิบตัิโดยยึดหลกัธรร

มาภิบาล และหลกัคณุธรรม จริยธรรมในการปฏิบตัิงานให้มีความถกูต้องชอบธรรม 
 “...มีความซื่อสตัย์ต่อหมู่คณะและองค์การ จะท าให้ธุรกิจด าเนินไป

แบบไมต่ิดขดั...” 
(ผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาชีวศึกษา คนที ่3, สมัภาษณ์) 

 
“...การมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การท างานด้วย

ความสุจริต บุคลิกและพฤติกรรมมีความน่าเช่ือถือ ยึดมั่นในหลักการท างานของหน่วยงาน  
ยืนหยดัเพ่ือความถกูต้อง ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความยตุิธรรม...” 

(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่1, สมัภาษณ์) 
 

“...มีความซื่อสตัย์ในการท างาน ความเข้าใจ ยอมรับ มีสว่นร่วม และ
สนบัสนนุให้เกิดวฒันธรรมการท างานท่ีอยูบ่นพืน้ฐานของคณุธรรม จริยธรรมท่ีดีทัง้ในระดบัตนเอง 
หน่วยงาน และองค์การ เพื่อน าพาองค์การไปสูเ่ปา้หมายและผลลพัธ์อยา่งยัง่ยืน...” 

(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่9, สมัภาษณ์) 
 

1.3.2.2 ความมีวินยั หมายถึง รู้จกับทบาทหน้าท่ีของตนเอง ก าหนดเวลา 
และปฏิบตัิงานได้ตรงตามเวลาท่ีก าหนด 

“...ความมีวินยัต่อตนเองในการปฏิบตัิตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง
อยา่งเคร่งครัด โดยตรงตอ่เวลา และปฏิบตัิตามสิ่งท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่3, สมัภาษณ์) 
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“...การรู้จกัหน้าท่ี บทบาทของตนเอง มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าท่ีของตนเองท่ีได้รับมอบหมาย มีความรับผิดชอบในการท างานร่วมกนั และสามารถพฒันา
ตนเองให้มีความทนัสมยัอยา่งตอ่เน่ือง...” 

 (ผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาชีวศึกษา คนที ่1, สมัภาษณ์) 
 

“...มีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองและหน้าท่ี
ส่วนรวมตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้รักษาผลประโยชน์ขององค์การ 
เพื่อนร่วมงาน และพนกังานทกุคน...” 

(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่6, สมัภาษณ์) 
 

1.3.2.3 ความอดทนและขยันหมั่นเพียร หมายถึง มีความมุ่งมั่น ตัง้ใจ 
ขยนั และอดทนตอ่สิ่งตา่งๆ ที่เกิดขึน้ได้ดี 

“...ขยนัและอดทน มีความตัง้ใจในการปฏิบตัิงานหรือการท างานด้วย
ความมุ่งมัน่ขยนัขนัแข็ง เสมอต้นเสมอปลาย ด้วยความตัง้ใจ อุตสาหะ มีความอดทนต่อสภาพ
อารมณ์ ควบคมุอารมณ์ได้ดี ไม่ใจร้อน ตัง้ใจปฏิบตัิงานให้ส าเร็จด้วยความมุง่มัน่...” 

(ผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาชีวศึกษา คนที ่1, สมัภาษณ์) 
 

“...มีความอดทน  เน่ื องจากเป็นงานบ ริการ ท่ี มี เวลาท างาน
ค่อนข้างมาก เวลาพกัในระหว่างเวลาท างานค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่ขึน้อยู่กบัสภาวะในแต่ละวนั
ในแต่ละช่วง การไม่ได้หยดุในวนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ซึง่อาจจะเกิดปัญหาในการ
ให้เวลากบัครอบครัว จงึต้องมีความอดทนสงู และมีใจรักในงานบริการ...” 

(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่5, สมัภาษณ์) 
 

“...งานบริการ เป็นงานท่ีต้องมีความขยัน หมั่นเพียร และอดทน 
เน่ืองจากต้องคอยดแูลและเอาใจใสบ่ริการลกูค้าในแตล่ะวนั สว่นมากธุรกิจประเภทนีห้ยดุสปัดาห์
ละหนึง่วนั จงึต้องมีความขยนัและอดทนเป็นอยา่งมาก...” 

(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่8, สมัภาษณ์) 
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สรุปได้ว่า สมรรถนะทัว่ไป (General competency) ของผู้จดัการสาขาส าหรับธุรกิจการ
บริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร มี 18 สมรรถนะ ประกอบด้วย 

ความรู้ (Knowledge) มี 5 สมรรถนะ ได้แก่ (1) ธุรกิจร้านอาหาร มี 5 สมรรถนะ คือ 
(1.1) ความรู้ในธุรกิจร้านอาหาร (1.2) ความรู้ด้านวิชาชีพในงานบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม (1.3) 
การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร (1.4) ความรู้เก่ียวกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในร้าน และ (1.5) ความรู้ด้านการบริหารการเงินและคา่ใช้จ่ายเบือ้งต้น 

ทักษะ (Skill) มี 4 สมรรถนะ ได้แก่ (1) การบริหารจัดการทั่วไป มี 2 สมรรถนะ คือ 
(1.1) การติดตอ่สื่อสารระหว่างลกูค้า และ (1.2) การท างานเป็นทีม และ (2) การบริการลกูค้า มี 2 
สมรรถนะ คือ (2.1) การบริการด้วยใจ และ (2.2) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากบัลกูค้า 

คุณลักษณะ (Attribute) มี 9 สมรรถนะ ได้แก่ (1) บุคลิกภาพ มี 6 สมรรถนะ คือ 
(1.1) ความคิดเชิงบวกในการบริการ (1.2) การเข้าใจผู้ อ่ืนและวัฒนธรรมทางสังคม  (1.3) 
มนุษยสัมพันธ์ดี (1.4) การเรียนรู้และพัฒนา (1.5) ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และ (1.6) 
ความสขุในการท างาน และ (2) คณุธรรมและจริยธรรม มี 3 สมรรถนะ คือ (2.1) ความซื่อสตัย์ใน
การท างาน (2.2) ความมีวินยั และ (2.3) ความอดทนและขยนัหมัน่เพียร 

2. สมรรถนะเฉพาะ (Functional competency) มี 14 สมรรถนะ ประกอบด้วย 
2.1 ความรู้ (Knowledge) มี 3 สมรรถนะ ได้แก่ 

2.1.1 การตลาดและการเงิน มี 3 สมรรถนะ คือ 
2.1.1.1 ความรู้ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด หมายถึง ความรู้ 

ความเข้าใจในการก าหนดกลยทุธ์ วิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ การแสวงหาโอกาส และกระตุ้น
ยอดขายด้วยวิธีการใหม่ๆ  เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า 

“...การแสวงหาวิธีการใหม่ๆ ในการขาย เพื่อกระตุ้นการน าเสนอขาย
ของพนกังานให้สามารถปฏิบตัิตามยอดขายตามท่ีตัง้เป้าเอาไว้ รวมทัง้การกระตุ้นให้พนกังานมี
ความคดิใหม่ๆ  ในการน าเสนอการขายอีกด้วย...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่3, สมัภาษณ์) 
 

“...มีความรู้ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การวิเคราะห์
สถานการณ์ทางธุรกิจ แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มช่องทางในการหารายได้...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่5, สมัภาษณ์) 
 



  156 

“...ผลของธุรกิจและคู่แข่ง จะต้องหาสถานท่ีด าเนินธุรกิจมีผลต่อ
รายได้ในการด าเนินธุรกิจและก าไรสทุธิ ซึง่สามารถวิเคราห์สภาพการณ์การตลาด คู่แข่งได้ อาจมี
การเทียบเคียง (Benchmark)...” 

(ผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาชีวศึกษา คนที ่3, สมัภาษณ์) 
 

2.1.1.2 การบริหารยอดขายทางธุรกิจ หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจใน
การวิเคราะห์แนวโน้มยอดขายและวางแผน ควบคมุ ดแูลสิ่งต่างๆ ภายในร้าน เพื่อให้เป็นไปตาม
เปา้หมายยอดขายในแตล่ะวนั 

“...การวางแผนการท่ีจะการด าเนินการควบคุมและสัง่การพนักงาน
ภายในร้าน เพื่อให้สามารถด าเนินการขายตามเป้าหมายท่ีได้วางไว้ในแต่ละวนั/เดือน/ปี ได้อย่าง
สงูสดุ โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อเข้าใจองค์ประกอบและสภาพแวดล้อมของธุรกิจ สามารถ
น ามาวิเคราะห์เพื่อแสวงหารายได้และโอกาสทางธุรกิจ และสามารถน าเสนอโปรโมชัน่ใหม่ๆ  ให้กบั
ส่วนกลางจากข้อมูลความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันอย่างทันเร่งด่วน เพื่อน ามาวางแผน
โปรโมชัน่ให้มีความเหมาะสมกบัลกูค้าเฉพาะกลุม่หรือลกูค้าสว่นมาก และหาช่องทางในการตดิตอ่
น าเสนอโปรโมชัน่ท่ีคิดได้ให้กบัส านกังานสว่นกลางเพื่อน าไปเป็นแนวทางในการหารายได้เพิ่ม...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่2, สมัภาษณ์) 
 
“...สามารถบริหารยอดขายในแตล่ะวนั และวิเคราะห์สถานการณ์ใน

ร้านและนอกร้าน รวมทัง้สามารถกระตุ้นพนกังานให้สามารถสร้างยอดขายได้ตามเปา้หมาย...” 
(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่5, สมัภาษณ์) 

 
“...การบริหารเร่ืองการขายสินค้าและบริการให้เป็นไปตามเปา้หมาย

และนโยบายท่ีบริษัทก าหนด โดยการดแูลควบคมุให้ค าแนะน า กระตุ้นให้พนกังานสามารถสร้าง
ยอดขาย และบริการลกูค้าด้วยสนิค้าท่ีมีคณุภาพตามมาตรฐาน เพื่อให้บรรลเุปา้หมายยอดขาย...” 

(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่8, สมัภาษณ์) 
 
2.1.1.3 การจัดการธุรกรรมทางการเงินในธุรกิจการบริการ หมายถึง 

ความรู้ ความเข้าใจในการจดัการธุรกรรมทางการเงินของร้านได้อยา่งถกูต้อง 
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“...การจดัการธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบตา่งๆ ภายในร้านอาหาร
ได้ตรงตามเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีประสิทธิภาพ...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่3, สมัภาษณ์) 
 

“...มีความรู้ ทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการบริการ การรับช าระค่าบริการจาก
ลกูค้าในรูปแบบตา่งๆ การออกใบเสร็จรับเงิน การตรวจสอบเงินให้ถกูต้อง การเบกิ การถอนเงิน…” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่5, สมัภาษณ์) 
 

“...ความรู้ในการด าเนินธุรกรรมในงานบริการ เพื่อให้สามารถรับ
ช าระคา่สนิค้าและบริการจากลกูค้าในรูปแบบตา่งๆ ได้เป็นอยา่งดี...” 

(ผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาชีวศึกษา คนที ่2, สมัภาษณ์) 
 

2.2 ทกัษะ (Skill) มี 8 สมรรถนะ ได้แก่ 
2.2.1 การบริหารจดัการทัว่ไป มี 1 สมรรถนะ คือ 

2.2.1.1 การเป็นผู้น า หมายถึง ความสามารถในการเป็นผู้น า ก าหนด
ทิศทางในการปฏิบตัิงาน และควบคมุทีมงานให้สามารถปฏิบตัิงานได้ตามเปา้หมาย 

“...ความมุ่งมั่นและสามารถท่ีจะปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้ดี
หรือสงูกว่าให้เกินมาตรฐานท่ีมีอยู่ โดยมาตรฐานนี ้อาจเป็นผลการปฏิบตัิงานท่ีผ่านมาของตนเอง 
หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธ์ิท่ีหน่วยงานก าหนดขึน้ รวมทัง้การสร้างสรรค์ พัฒนาผลงาน หรือ
กระบวนการปฏิบตัิงานตามเป้าหมายท่ียากและท้าทายชนิดท่ีอาจไม่เคยมีผู้ ใดสามารถกระท า
ได้มาก่อน...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่1, สมัภาษณ์) 
 
“...ความตัง้ใจ หรือความสามารถในการเป็นผู้ น าของกลุ่มคน 

ปกครอง รวมถึงการก าหนดทิศทาง วิสยัทศัน์ เป้าหมาย วิธีการท างาน ให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชาหรือ
ทีมงานปฏิบตัิงานได้อยา่งราบร่ืน เต็มประสิทธิภาพและบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์การ...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษา คนท่ี 4, สมัภาษณ์) 
 

“...ผู้น า ต้องเป็นต้นแบบ เป็นแนวทาง และแนะแนวได้อย่างดี ชีน้ า
ทิศทาง ส่งเสริมการปฏิบัติหรือการเสริมแรงการท างานในองค์การ ส่งเสริม ยกย่อง ให้เกียรติ 
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ชมเชย ผู้ ปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงาน มีความรอบครอบ สามารถจัดระบบและ
กระบวนการท างาน ซึง่ผู้น าท่ีดีต้องวางแผน ก ากบัดแูลองค์การทกุด้าน ทกุต าแหน่งขององค์การ มี
การก าหนดกระบวนการท างานแบบมีแบบแผนและก าหนดผลลพัธ์ของการน าองค์การได้...” 

(ผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาชีวศึกษา คนที ่3, สมัภาษณ์) 
 

2.2.2 การบริหารและการจดัการร้านอาหาร มี 4 สมรรถนะ คือ 
2.2.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดร้าน หมายถึง ความสามารถ

ในการเตรียมความพร้อมของร้านก่อนเปิดให้บริการกับลกูค้า โดยตรวจสอบความเรียบร้อยของ
พนกังาน พืน้ท่ี และวตัถดุิบ 

“...สามารถเตรียมการก่อนเปิดร้าน ควบคุมการปฏิบตัิงานและการ
ขายระหวา่งวนั รวมทัง้ตรวจสอบก่อนปิดร้านได้เป็นอยา่งดี...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่2, สมัภาษณ์) 
 

“...การตรวจสอบความสะอาด การควบคมุ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และ
อุปกรณ์ในส่วนต่างๆ ของร้านให้คงสภาพและพร้อมใช้งาน มีการจดัการพืน้ท่ี ตรวจสอบอาหาร
และเคร่ืองดื่มให้เพียงพอ คงสภาพพร้อมเบกิ...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่5, สมัภาษณ์) 
 

“...ความสามารถท่ีเช่ียวชาญท่ีโดดเด่นในด้านอาหารในภัตตาคาร
และร้านอาหาร ท่ีท าให้ภารกิจด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหารประสบผลส าเร็จสมบรูณ์...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่6, สมัภาษณ์) 
 

2.2.2.2 การบริหารทีมงานร้าน หมายถึง ความสามารถในการวางแผน 
สง่เสริม สนบัสนนุ และกระตุ้นทีมงานภายในร้านให้ปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

“...กระบวนการท่ีผู้จดัการสาขากระตุ้น ชีน้ า ผลกัดนั หรือสัง่การตาม
หน้าท่ีความรับผิดชอบ เพื่อชีแ้นะพนกังานให้มีความเต็มใจและกระตือรือร้นในการท าสิ่งตา่งๆ ให้
บรรลตุรงตามความต้องการและเปา้หมายท่ีก าหนด...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่2, สมัภาษณ์) 
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“...สามารถวางแผนงานได้อย่างดีเยี่ยม ปฏิบตัิและประพฤติตนเป็น
ต้นแบบแก่ผู้ ใต้บังคับบัญชา รวมทัง้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของลูกน้อง
เป็นไปตามเปา้หมายได้...” 

(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่3, สมัภาษณ์) 
 

“...สามารถส ร้างแรงจู งใจและกระตุ้ น ที มงานให้ เกิดความ
กระตือรือร้น ในการท างาน...” 

(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่7, สมัภาษณ์) 
 

2.2.2.3 การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการบริการ หมายถึง 
ความสามารถในการประเมินความต้องการและวางแผนการปฏิบตัิงาน โดยควบคมุการดแูลและ
เอาใจใสก่บัลกูค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของภาระงานท่ีก าหนดไว้ 

“...การจดัการให้เป็นไปตามมาตรฐานของงานท่ีก าหนดไว้ ควบคุม 
และจดัการให้เกิดคณุภาพในการบริการ...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่5, สมัภาษณ์) 
 

“...หัวใจหลักคือบริการ โดยยึดถือความส าคัญของบริการเพื่อให้
ผู้บริโภคได้รับคณุภาพด้านตา่งๆ ที่ดีและเหมาะสมท่ีสดุตามสภาวการณ์...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่6, สมัภาษณ์) 
 

“...มีจิตวิญญาณของผู้ให้บริการ รู้และเข้าใจความต้องการของลกูค้า 
โดยรับฟังอย่าตัง้ใจ ตอบค าถามของลกูค้าได้ และสามารถควบคมุอารมณ์ของตนเองภายใต้แรง
กดดนัจากลกูค้า...” 

(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่6, สมัภาษณ์) 
 
2.2.2.4 การบริหารต้นทนุและคา่ใช้จ่ายของร้าน หมายถึง ความสามารถ

ในการควบคุมต้นทุน ค่าใช้จ่ายของร้าน เช่น ต้นทุนการขาย ต้นทุนแรงงาน เป็นต้น เพื่อให้
สอดคล้องกบัรายได้ของร้าน 

“...การวางแผนการเงิน การควบคุมต้นทุน การจัดการรายได้ การ
ควบคุมเงินหมุนเวียนภายในร้าน การตัง้งบประมาณในธุรกิจ การสัง่ซือ้สิ่งของท่ีจ าเป็นต่อการ
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บริการภายในร้านและการตรวจสอบสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด การควบคมุสินค้า
หรือวตัถดุิบให้เกิดการหมนุเวียนสนิค้า สร้างรายได้ให้กบัธุรกิจ ...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่5, สมัภาษณ์) 
 

“...การควบคมุรายรับรายจ่ายให้มีความสอดคล้องกนั โดยมีการวาง
แผนการสัง่ซือ้สินค้าให้มีความสอดคล้องกับยอดขายในแต่ละวัน มีการตรวจรับและตรวจสอบ
คณุภาพของวตัถดุิบก่อนจดัเก็บในอณุหภมูิท่ีก าหนด...” 

(ผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาชีวศึกษา คนที ่2, สมัภาษณ์) 
 

“...สามารถบริหารจัดการต้นทุนในการขาย ต้นทุนการว่าจ้างคน
รวมถึงต้นทุนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานของร้านให้ได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด โดยวาง
แผนการใช้วตัถดุิบ วสัดอุปุกรณ์ การวา่จ้างพนกังาน ท่ีเหมาะสมกบัยอดขาย/ก าไรของร้านท่ีอยูใ่น
ความรับผิดชอบ และต้องค านงึถึงระบบคณุภาพมิใช่มุง่เน้นแตล่ดต้นทนุแตค่ณุภาพไม่ได้...” 

(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่5, สมัภาษณ์) 
 

2.2.3 การจดัการทรัพยากรมนษุย์ มี 3 สมรรถนะ คือ 
2.2.3.1 การบริหารบุคลากร หมายถึง ความสามารถในการวางแผน 

จดัสรรอตัราก าลงัคน จดัการแผนงานให้มีความสอดคล้องกบับุคลากรตามบทบาทหน้าท่ีของแต่
ละคนให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทัง้พฒันาพนกังานทกุคนให้มีความสามารถ เพื่อความก้าวหน้าใน
อาชีพการงาน 

“...การจัดท ามาตรฐาน การก าหนดต าแหน่งต่างๆ ในสาขาท่ี
สอดคล้องกบัภาระงาน โดยวางแผนก าหนดกิจกรรม ขัน้ตอนด าเนินการปรับเปลี่ยนระบบจ าแนก
ต าแหน่ง คา่ตอบแทน รวมทัง้ท าการประเมินผลและรายงานความคืบหน้า ทบทวน ออกแบบ และ
ปรับปรุงระบบจ าแนกต าแหน่งเดมิ คา่ตอบแทนใหม ่เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ....” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่4, สมัภาษณ์) 
 

“....สามารถบ ริหารจัดการอัตราก าลังคนให้ เพี ยงพอต่อการ
ปฏิบตัิงาน สามารถควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานทุกคนปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ี
บริษัทก าหนด สามารถสร้างทัศนคติ แรงจูงใจในการท างานเป็นทีมให้กับพนักงานเพื่อให้การ
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ท างานบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนกังานอย่างซื่อตรง โปร่งใส ให้ข้อเสนอแนะ หรือแนะน าวิธีการปฏิบตัิงาน และปฏิบตัิตนในการ
ท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เป็นผู้น าท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการปฏิบตัิงาน พร้อมทัง้มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีทัง้ตอ่ตนเองและสว่นรวม...” 

(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่1, สมัภาษณ์) 
 
“...วางตัวให้น่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับ สามารถบริหารจัดการให้

พนกังานอยู่ในระเบียบวินยั และปฏิบตัิงานตามระบบคณุภาพต่างๆ รวมถึงสอนงานและพฒันา
ศกัยภาพของพนกังานให้สามารถปฏิบตัิงานได้หรือก้าวหน้าในต าแหน่งท่ีสงูขึน้ได้...” 

(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่2, สมัภาษณ์) 
 

2.2.3.2 การสอนงาน หมายถึง ความสามารถในการเพิ่มพนูความรู้ และ
พฒันาความสามารถของผู้ใต้บงัคบับญัชาให้สามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

“...การพัฒนาความสามารถในการท างานของลูกน้องภายในร้าน
ด้วยวิธีการสอนงาน การช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า การให้ก าลงัใจ และให้โอกาสท าสิง่ตา่งๆ...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่2, สมัภาษณ์) 
 
“...สามารถสอนงานพนักงานทุกคนให้สามารถปฏิบตัิงานเก่ียวกับ

มาตรฐานงานครัวและงานบริการ การจดัการข้อร้องเรียนกบัลกูค้า...” 
(ผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาชีวศึกษา คนที ่2, สมัภาษณ์) 

 
“...สามารถเพิ่มพนูความรู้ของบคุลากรด้านการฝึกอบรมเฉพาะด้าน

และหลากหลายวิธี ให้สามารถท างานแบบ Multi-function ได้ ก่อให้เกิดความคล่องตัวในการ
ท างาน...” 

(ผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาชีวศึกษา คนที ่3, สมัภาษณ์) 
 

2.2.3.3 การให้ค าปรึกษา หมายถึง ความสามารถในการให้ค าแนะน า 
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาตา่งๆ ได้อยา่งเหมาะสม 
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“...การช่วยเหลือให้พนกังานได้ส ารวจ เข้าใจตนเอง และสามารถลง
มือปฏิบตัิภารกิจต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา การปรับตวั การเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรม การบริหารจดัการชีวิตท่ีเหมาะสม และน าไปสูก่ารพฒันาตนเอง...”  

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่2, สมัภาษณ์) 
 
“...สามารถเข้าช่วยเป็นท่ีปรึกษา แนะน า แนะแนวทาง และมีกลยทุธ์

ในการเผยแพร่ข่าวสารด้วยวิธีการตา่งๆ หรือใช้ประโยชน์จาก Website...” 
(ผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาชีวศึกษา คนที ่3, สมัภาษณ์) 

 
“...ให้ค าแนะน าการท างาน และเร่ืองส่วนตวัให้กบัพนกังานทกุคนได้ 

เปรียบเสมือนเป็นผู้ปกครองและผู้บงัคบับญัชาไปพร้อมกนั สร้างบรรยากาศแบบเกือ้หนนุ...” 
(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่4, สมัภาษณ์) 

 
2.3 คณุลกัษณะ (Attribute) มี 3 สมรรถนะ ได้แก่ 

2.3.1 บคุลิกภาพ มี 1 สมรรถนะ คือ 
2.3.1.1 สร้างสรรค์กิจกรรมการบริการ หมายถึง การรับฟังเสียงสะท้อน

ของลกูค้าเพื่อน ามาปรับปรุงวิธีการให้บริการท่ีมีคณุภาพและประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 
“...คา่นิยม แนวความคิดเห็น ความรู้สกึนกึคดิท่ีผู้จดัการสาขามีตอ่สิง่

ต่างๆ ท่ีอยู่ล้อมรอบผู้จดัการสาขา เช่น พนกังาน กระบวนการท างาน ธรรมชาติ หลกัการท างาน 
โดยคุณลกัษณะท่ีแสดงออกต้องมีความสอดคล้องกับการปฏิบตัิงาน การควบคุมอารมณ์ การ
เคารพกฎ กตกิา กิริยามารยาทท่ีดี และ การควบคมุตนเอง (Self-control)...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่4, สมัภาษณ์) 
 
“...ผู้ จัดการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคาร

และร้านอาหารต้องมีคณุสมบตัิท่ีเป็นเชิงบวกตอ่การพฒันาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในแนวสร้างสรรค์
เพื่อปรับปรุงานบริการให้ดีขึน้...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่6, สมัภาษณ์) 
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“...สามารถน าข้อผิดพลาดท่ีได้รับจากการร้องเรียนของลกูค้า มาร่วม
กนัปรับปรุงผ่านกิจกรรมการบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า ให้เกิดความพึง
พอใจ...” 

(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่4, สมัภาษณ์) 
 

2.3.2 คณุธรรมและจริยธรรม มี 2 สมรรถนะ คือ 
2.3.2.1 จริยธรรมทางธุรกิจอาหาร หมายถึง การยึดมัน่และปฏิบตัิตาม

คณุธรรม จริยธรรมของธุรกิจ โดยมุง่สูป่ระโยชน์ของร้านมากกวา่สว่นตวั 
“...การครองตนและประพฤติปฏิบตัิถกูต้องทัง้ตามหลกักฎหมายและ

คณุธรรมจริยธรรม ตลอดจนแนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุ่งประโยชน์ของร้านมากกว่าประโยชน์
สว่นตวั ทัง้นีเ้พ่ือธ ารงรักษาศกัดิ์ศรีแห่งการเป็นบคุลากรของร้าน และบคุลากรขององค์การ อีกทัง้
เพื่อเป็นก าลงัส าคญัในการสนบัสนนุผลกัดนัให้ภารกิจหลกัของร้านบรรลเุปา้หมายท่ีก าหนดไว้...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่1, สมัภาษณ์) 
 

“...ผู้ จัดการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคาร
และร้านอาหาร ต้องมีคณุธรรมประจ าตวัในการประกอบอาชีพ และมีทศันคติท่ีดีตอ่อาชีพ...” 

(ผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาชีวศึกษา คนที ่1, สมัภาษณ์) 
 

“...ความซื่อสัตย์ทัง้ในเร่ืองของสินค้า เงิน ของมีค่าของร้านโดยไม่
ขโมย ฉกฉวยเป็นของตนเอง และความซื่อสตัย์ในการเก็บความลบัของกระบวนการบริหารจดัการ
ในร้านและการปรุง การตกแตง่อาหารโดยไม่น าไปเปิดเผยกบัคูแ่ข่งหรือบคุคลอ่ืน...” 

(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่5, สมัภาษณ์) 
 

2.3.2.2 การมีจิตส านึกและส่วนร่วมภายในร้าน หมายถึง การรับรู้และ
เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเองภายในร้าน เม่ือเกิดความผิดพลาดสามารถชีแ้จงและร่วมหาแนว
ทางการแก้ไข 

“...มีความเข้าใจและรู้ว่าเป้าหมายของตนเองสอดคล้องกับเป้า
องค์การอย่างไร เป็นแบบอย่างในการแสดงออกถึงความตัง้ใจเป็นอย่างมากท่ีจะร่วมรับผิดชอบ
ตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง สามารถแก้ไขหรือป้องกันปัญหาอย่างละเอียดรอบคอบ เอาใจใส ่
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ตรวจตราความถกูต้องเพื่อให้ได้งานท่ีมีคณุภาพสงู ดแูลรักษาผลประโยชน์ของสาขาและพนกังาน
ทกุคนภายในร้าน รวมทัง้สื่อสารเร่ืองดีๆ ขององค์การให้คนทัง้ภายในและภายนอกทราบ...” 

(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่2, สมัภาษณ์) 
 

“...ทราบและปฏิบตัิภารกิจตามหน้าท่ีให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
องค์การ เน่ืองจากผู้จดัการร้านต้องท างานอยู่ร่วมกนัในสาขา จ าเป็นต้องปรับลกัษณะพฤติกรรม 
เพื่อช่วยเป็นเคร่ืองผลกัดนัให้ปฏิบตัิงานตามระเบียบ ตามหน้าท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบ และมีความ
ซื่อสตัย์สจุริตเพ่ือให้องค์การสามารถบรรลเุปา้หมายได้อยา่งดี...” 

(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่3, สมัภาษณ์) 
 

“...การมีวินัยเป็นกฎพืน้ฐานเร่ิมต้นของผู้ จัดการร้านต้องมีระเบียบ
วินยัในด้านตา่งๆ ตัง้แตเ่วลา และการวางแผนการติดตามผลตา่งๆ...” 

(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่8, สมัภาษณ์) 
 
สรุปได้ว่า สมรรถนะเฉพาะ (Functional competency) ของผู้จดัการสาขาส าหรับธุรกิจ

การบริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร มี 14 สมรรถนะ ประกอบด้วย 
ความรู้ (Knowledge) มี 3 สมรรถนะ ได้แก่ (1) การตลาดและการเงิน มี 4 สมรรถนะ 

คือ (1.1) ความรู้ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด  (1.2) การบริหารยอดขายทางธุรกิจ และ 
(1.3) การจดัการธุรกรรมทางการเงินในธุรกิจการบริการ 

ทักษะ (Skill) มี 8 สมรรถนะ ได้แก่ (1) การบริหารจัดการทั่วไป มี 1 สมรรถนะ คือ 
(1.1) การเป็นผู้น า (2) การบริหารและการจดัการร้านอาหาร มี 4 สมรรถนะ คือ (2.1) การเตรียม
ความพร้อมก่อนการเปิดร้าน  (2.2) การบริหารทีมงานร้าน  (2.3) การควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานการบริการ และ (2.4) การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายของร้าน  และ (3) การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ มี 3 สมรรถนะ คือ (3.1) การบริหารบุคลากร (3.2) การสอนงาน และ (3.3) การ
ให้ค าปรึกษา 

คุณลักษณะ (Attribute) มี 3 สมรรถนะ ได้แก่ (1) บุคลิกภาพ มี 1 สมรรถนะ คือ 
(1.1) สร้างสรรค์กิจกรรมการบริการ และ (2) คุณธรรมและจริยธรรม มี 2 สมรรถนะ คือ (2.1) 
จริยธรรมทางธุรกิจอาหาร และ (2.2) การมีจิตส านกึและสว่นร่วมภายในร้าน 
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จากข้อมลูสรุปสมรรถนะดงักล่าว ผู้วิจยัน ามาสร้างเป็นแบบสอบถามเพื่อการวิจยัรอบท่ี 
2 และน าข้อมูลจากผู้ เช่ียวชาญกลุ่มเดิมในรอบท่ี 2 มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่ามัธยฐาน 
(Median--Mdn) และคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ (Interquartile range--IQR) ดงัตาราง 3 

ตาราง 3 แสดงคา่มธัยฐาน (Mdn) และคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ (IQR) ระดบัความจ าเป็น และ
ระดบัความสอดคล้องของสมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขาส าหรับธรุกิจการบริการด้านอาหาร
ในภตัตาคารและร้านอาหาร จากการท าเดลฟายรอบท่ี 2 

สมรรถนะ 
ของผู้จดัการสาขา 

รอบท่ี 2 
Mdn IQR ระดบั 

ความจ าเป็น 
ระดบั 

ความสอดคล้อง 
1. สมรรถนะทัว่ไป (General competency) 
1.1 ความรู้ (Knowledge) 

    

1.1.1 ธุรกิจร้านอาหาร 
1.1.1.1 ความรู้ในธุรกิจร้านอาหาร 

5.00 0.25 มากท่ีสดุ สอดคล้อง 

1.1.1.2 ความรู้ด้านวิชาชีพในงานบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

5.00 0.25 มากท่ีสดุ สอดคล้อง 

1.1.1.3 การควบคมุคณุภาพและความปลอดภยัของ
อาหาร 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ สอดคล้อง 

1.1.1.4 ความรู้เก่ียวกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในร้าน 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ สอดคล้อง 

1.1.1.5 ความรู้ด้านการบริหารการเงินและคา่ใช้จ่าย
เบือ้งต้น 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ สอดคล้อง 

1.2 ทกัษะ (Skill)     
1.2.1 การบริหารจดัการทัว่ไป 
1.2.1.1 การติดตอ่สื่อสารระหวา่งลกูค้า 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ สอดคล้อง 

1.2.1.2 การท างานเป็นทีม 5.00 0.00 มากท่ีสดุ สอดคล้อง 
1.2.2 การบริการลกูค้า 
1.2.2.1 การบริการด้วยใจ 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ สอดคล้อง 

1.2.2.2 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากบัลกูค้า 5.00 0.00 มากท่ีสดุ สอดคล้อง 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

สมรรถนะ 
ของผู้จดัการสาขา 

รอบท่ี 2 
Mdn IQR ระดบั 

ความจ าเป็น 
ระดบั 

ความสอดคล้อง 
1.3 คณุลกัษณะ (Attribute)     
1.3.1 บคุลิกภาพ 
1.3.1.1 ความคิดเชิงบวกในการบริการ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ สอดคล้อง 

1.3.1.2 การเข้าใจผู้ อ่ืนและวฒันธรรมทางสงัคม 5.00 1.00 มากท่ีสดุ สอดคล้อง 
1.3.1.3 มนษุยสมัพนัธ์ดี 5.00 0.25 มากท่ีสดุ สอดคล้อง 
1.3.1.4 การเรียนรู้และพฒันา 5.00 0.25 มากท่ีสดุ สอดคล้อง 
1.3.1.5 ความพร้อมตอ่การเปลี่ยนแปลง 5.00 1.00 มากท่ีสดุ สอดคล้อง 
1.3.1.6 ความสขุในการท างาน 5.00 1.00 มากท่ีสดุ สอดคล้อง 
1.3.2 คณุธรรมและจริยธรรม 
1.3.2.1 ความซ่ือสตัย์ในการท างาน 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ สอดคล้อง 

1.3.2.2 ความมีวินยั 5.00 0.00 มากท่ีสดุ สอดคล้อง 
1.3.2.3 ความอดทนและขยนัหมัน่เพียร 5.00 1.00 มากท่ีสดุ สอดคล้อง 
2. สมรรถนะเฉพาะ (Functional competency) 
2.1 ความรู้ (Knowledge) 

    

2.1.1 การตลาดและการเงิน 
2.1.1.1 ความรู้ในการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ สอดคล้อง 

2.1.1.2 การบริหารยอดขายทางธุรกิจ 5.00 0.00 มากท่ีสดุ สอดคล้อง 
2.1.1.3 การจดัการธุรกรรมทางการเงินในธุรกิจการ
บริการ 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ สอดคล้อง 

2.2 ทกัษะ (Skill)     
2.2.1 การบริหารจดัการทัว่ไป 
2.2.1.1 การเป็นผู้น า 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ สอดคล้อง 

2.2.2 การบริหารและการจดัการร้านอาหาร 
2.2.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดร้าน 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ สอดคล้อง 

2.2.2.2 การบริหารทีมงานร้าน 5.00 0.00 มากท่ีสดุ สอดคล้อง 
2.2.2.3 การควบคมุคณุภาพและมาตรฐานการบริการ 5.00 0.00 มากท่ีสดุ สอดคล้อง 
2.2.2.4 การบริหารต้นทนุและค่าใช้จ่ายของร้าน 5.00 0.00 มากท่ีสดุ สอดคล้อง 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

สมรรถนะ 
ของผู้จดัการสาขา 

รอบท่ี 2 
Mdn IQR ระดบั 

ความจ าเป็น 
ระดบั 

ความสอดคล้อง 
2.2.3 การจดัการทรัพยากรมนษุย์ 
2.2.3.1 การบริหารบคุลากร 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ สอดคล้อง 

2.2.3.2 การสอนงาน 5.00 0.00 มากท่ีสดุ สอดคล้อง 
2.2.3.3 การให้ค าปรึกษา 5.00 0.25 มากท่ีสดุ สอดคล้อง 
2.3 คณุลกัษณะ (Attribute)     

2.3.1 บคุลิกภาพ 
2.3.1.1 สร้างสรรค์กิจกรรมการบริการ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ สอดคล้อง 

2.3.2 คณุธรรมและจริยธรรม 
2.3.2.1 จริยธรรมทางธุรกิจอาหาร 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ สอดคล้อง 

2.3.2.2 การมีจิตส านึกและสว่นร่วมภายในร้าน 5.00 0.00 มากท่ีสดุ สอดคล้อง 

 
จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรอบท่ี 2 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์

ค่ามธัยฐานตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และค่าความสอดคล้องท่ีมีค่าพิสยัระหว่างควอไทล์น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 1.50 พบว่า การหาฉันทามติจากค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ในรอบนี ้ผู้ เช่ียวชาญเห็นว่า
สอดคล้องกนัทัง้ 32 สมรรถนะอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนด ประกอบด้วย (1) สมรรถนะทัว่ไป (General 
competency) ของผู้จดัการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร 
มี 18 สมรรถนะ และ (2) สมรรถนะเฉพาะ (Functional competency) ของผู้จดัการสาขาส าหรับ
ธุรกิจการบริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร มี 14 สมรรถนะ 

สรุปได้ว่า สมรรถนะวิชาชีพของผู้ จัดการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการด้านอาหารใน
ภัตตาคารและร้านอาหาร  มี  32 สมรรถนะ แบ่งออกเป็น (1) สมรรถนะทั่วไป (General 
competency) มี  18 สมรรถนะ และ (2) สมรรถนะเฉพาะ (Functional competency) มี  14 
สมรรถนะ ดงัภาพประกอบ 6 
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ภาพประกอบ 6 กรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการ 
ด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร 

จากภาพประกอบ 6 แสดงถึงกรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้ จัดการสาขาส าหรับธุรกิจ 
การบริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร สามารถสรุปได้ดงันี ้

1. สมรรถนะทั่วไป (General competency) ของผู้ จัดการสาขาส าหรับธุรกิจการ
บริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร มี 18 สมรรถนะ ประกอบด้วย 

1.1 ความรู้ (Knowledge) มี  5 สมรรถนะ ได้แก่  (1) ธุรกิจร้านอาหาร มี  5 
สมรรถนะ คือ (1.1) ความรู้ในธุรกิจร้านอาหาร (1.2) ความรู้ด้านวิชาชีพในงานบริการอาหารและ
เคร่ืองดื่ม (1.3) การควบคุมคุณภาพและความปลอดภยัของอาหาร (1.4) ความรู้เก่ียวกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในร้าน และ (1.5) ความรู้ด้านการบริหารการเงินและคา่ใช้จ่ายเบือ้งต้น 

1.2 ทักษะ (Skill) มี  4 สมรรถนะ ได้แก่  (1) การบริหารจัดการทั่วไป มี  2 
สมรรถนะ คือ (1.1) การติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้า และ (1.2) การท างานเป็นทีม และ (2) การ
บริการลกูค้า มี 2 สมรรถนะ คือ (2.1) การบริการด้วยใจ และ (2.2) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากบั
ลกูค้า 

1.3 คณุลกัษณะ (Attribute) มี 9 สมรรถนะ ได้แก่ (1) บคุลิกภาพ มี 6 สมรรถนะ 
คือ (1.1) ความคิดเชิงบวกในการบริการ (1.2) การเข้าใจผู้ อ่ืนและวัฒนธรรมทางสังคม (1.3) 
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มนุษยสัมพันธ์ดี (1.4) การเรียนรู้และพัฒนา (1.5) ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และ (1.6) 
ความสขุในการท างาน และ (2) คณุธรรมและจริยธรรม มี 3 สมรรถนะ คือ (2.1) ความซื่อสตัย์ใน
การท างาน (2.2) ความมีวินยั และ (2.3) ความอดทนและขยนัหมัน่เพียร 

2. สมรรถนะเฉพาะ (Functional competency) ของผู้จดัการสาขาส าหรับธุรกิจการ
บริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร มี 14 สมรรถนะ ประกอบด้วย 

2.1 ความรู้ (Knowledge) มี 3 สมรรถนะ ได้แก่ (1) การตลาดและการเงิน มี 4 
สมรรถนะ คือ (1.1) ความรู้ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (1.2) การบริหารยอดขายทาง
ธุรกิจ และ (1.3) การจดัการธุรกรรมทางการเงินในธุรกิจการบริการ 

2.2 ทักษะ (Skill) มี  8 สมรรถนะ ได้แก่  (1) การบริหารจัดการทั่วไป มี  1 
สมรรถนะ คือ (1.1) การเป็นผู้น า (2) การบริหารและการจัดการร้านอาหาร มี 4 สมรรถนะ คือ 
(2.1) การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดร้าน  (2.2) การบริหารทีมงานร้าน (2.3) การควบคุม
คณุภาพและมาตรฐานการบริการ และ (2.4) การบริหารต้นทนุและคา่ใช้จ่ายของร้าน และ (3) การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ มี 3 สมรรถนะ คือ (3.1) การบริหารบุคลากร (3.2) การสอนงาน และ 
(3.3) การให้ค าปรึกษา 

2.3 คณุลกัษณะ (Attribute) มี 3 สมรรถนะ ได้แก่ (1) บคุลิกภาพ มี 1 สมรรถนะ 
คือ (1.1) สร้างสรรค์กิจกรรมการบริการ และ (2) คณุธรรมและจริยธรรม มี 2 สมรรถนะ คือ (2.1) 
จริยธรรมทางธุรกิจอาหาร และ (2.2) การมีจิตส านกึและสว่นร่วมภายในร้าน 

ตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการใช้กรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จัดการสาขาส าหรับธุรกิจ
การบริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร 

ผลการสัมภาษณ์ถึงแนวทางการใช้กรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้ จัดการสาขาส าหรับ
ธุรกิจการบริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

1. สมรรถนะทัว่ไป (General competency) 
1.1 ความรู้ (Knowledge) มีแนวทางการใช้ดงันี ้

1.1.1 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรให้ เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง 
ครูผู้สอนสาขาวิชาธุรกิจอาหาร สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก และสาขาท่ีเก่ียวข้อง 
เรียนเชิญผู้ประกอบการมาสมัภาษณ์เพื่อหาความต้องการในการจดัท าและปรับปรุงหลกัสตูร การ
จดัรูปแบบการจดัการเรียนการสอนให้สามารถน าไปใช้ได้จริง มีความเหมาะสม และสอดคล้องกบั
ผู้ประกอบการในตลาดแรงงาน โดยเนือ้หาหลกัสตูรต้องมีความชดัเจน กระชบั และเป็นมาตรฐาน 
แบง่ออกเป็นรายหวัข้อวิชาให้ครบตามสมรรถนะท่ีก าหนด ได้แก่ (1) ความรู้ในธุรกิจร้านอาหาร (2) 
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ความรู้ด้านวิชาชีพในงานบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม (3) การควบคมุคณุภาพและความปลอดภยั
ของอาหาร (4) ความรู้เก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในร้าน และ (5) ความรู้ด้านการ
บริหารการเงินและคา่ใช้จ่ายเบือ้งต้น 

“...การพัฒนาหลกัสูตรใหม่ทัง้หมด เน่ืองจากหลกัสูตรเป็นเร่ืองส าคัญ
ท่ีสดุในการจดัการเรียนการสอน ออกแบบรายวิชาตามสมรรถนะท่ีก าหนด และมีความเหมาะสม 
สอดคล้องกบัผู้ประกอบการในตลาดแรงงาน...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่1, สนทนากลุ่ม) 
 

“...มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถาน
ประกอบการ โดยเชิญผู้ประกอบการมาสมัภาษณ์เพื่อหาความต้องการในการจดัท าหลกัสตูรและ
การจดัรูปแบบการจดัการเรียนการสอนให้สามารถน าไปใช้ได้จริง...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่3, สนทนากลุ่ม) 
 
“...การพัฒนาและสร้างหลกัสูตรให้เป็นอัตลกัษณ์ของตนเอง โดยแยก

ออกเป็นรายหัวข้อวิชาให้ครบตามสมรรถนะ เช่น ความรู้ธุรกิจร้านอาหาร ความรู้วิชาชีพ
ร้านอาหาร ความรู้เก่ียวกับความปลอดภัยอาหาร และความรู้ระบบสารสนเทศในงานบริการ
ร้านอาหาร เป็นต้น...” 

(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่1, สนทนากลุ่ม) 
 

1.1.2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรม จากห้องเรียน 
(Classroom) เปลี่ยนเป็นการศึกษาท่ีมุ่งผลลัพธ์ (Outcome based education) การเรียนรู้จาก
กรณีศกึษา (Practice based learning) การท าวิจยัของนกัศกึษาปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 4 และการจดั
การศึกษาระบบทวิภาคีในหัวข้อความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับธุรกิจร้านอาหาร วิชาชีพในงานบริการ
อาหารและเคร่ืองดื่ม  การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร  ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในร้าน และการบริหารการเงินและค่าใช้จ่ายเบือ้งต้น โดยเชิญวิทยากรหรือ
ผู้ เช่ียวชาญโดยตรงจากสถานประกอบการมาให้ความรู้ หรือส่งออกไปเรียนภายนอก เน่ืองจาก
สถานประกอบการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ มาใช้ในการจดัการเรียนการสอน เพื่อให้
ผู้ เรียนมีความพร้อมและความสามารถก่อนลงไปฝึกงานจริงในสถานประกอบการ 
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“...มีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากรูปแบบห้องเรียน 
(Classroom) เปลี่ยนเป็นการศึกษาท่ีมุ่งผลลพัธ์ (Outcome based education) และเรียนรู้จาก
กรณีศกึษา (Practice based learning) และน าไปใช้ในการท าวิจยัของนกัศกึษาปริญญาตรี ชัน้ปี
ท่ี 4...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่1, สนทนากลุ่ม) 
 

“...สามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอนทวิภาคีได้ตรงกบั
ความสามารถของผู้ เรียนก่อนส่งไปฝึกงานในสถานประกอบการ ถือเป็นการฝึกประสบการณ์การ
เรียนรู้ก่อนไปท างานจริงได้ เน่ืองจากบางหลกัสตูรเน้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เช่น การจดัการ
ข้อร้องเรียน กฎหมายในการประกอบธรุกิจ หากมีการฝึกอบรมในรูปแบบห้องเรียนอยา่งเดียวคงไม่
เพียงพอ ต้องใช้ประสบการณ์ท างานควบคูไ่ปด้วย...” 

(ผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาชีวศึกษา คนที ่1, สนทนากลุ่ม) 
 
“...มีการจดัฝึกอบรมเก่ียวกบักฎหมายในการด าเนินธุรกิจในรูปแบบของ

ห้องเรียน (Classroom) ตามข้อมูลของธุรกิจในแต่ละสถานประกอบการ เช่น กฎหมายแรงงาน 
กฎหมายในการควบคมุคณุภาพและความปลอดภยัของอาหาร นอกจากนี ้ผู้จดัการสาขาต้องเข้า
ร่วมการประชุมรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน เก่ียวกับนโยบายและทิศทางขององค์การท่ี
เปลี่ยนแปลงไปในแตล่ะปี เพื่อให้ผู้จดัการน าไปประยกุต์ใช้ในงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และเชิญ
ตัวแทนจากสถานประกอบการมาให้ความรู้ เน่ืองจากสถานประกอบการมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ๆ มาใช้ในการจดัการเรียนการสอน เพื่อให้นกัเรียนมีความพร้อมก่อนลงไปฝึกงาน
จริงในสถานประกอบการ...” 

(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่2, สนทนากลุ่ม) 
 
1.1.3 การวัดผลและการประเมินผลผู้ เรียนอย่างชัดเจน โดยการทดสอบ

ความรู้ทกุหวัข้อวิชาตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีก าหนด มีเกณฑ์ผ่านจากสถาบนัคณุวฒุิวิชาชีพ กรม
พฒันาฝีมือแรงงาน และส่งนักศึกษาเข้าร่วมเวทีการแข่งขนัระดบัอาเซียนและนานาชาติในการ
บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม รวมทัง้มีการติดตามผลลพัธ์การเรียนรู้ และวดัผลการปฏิบตัิงานของ
แต่ละสมรรถนะท่ีหน้าร้าน หลงัการฝึกอบรมร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อความก้าวหน้าทาง
อาชีพรายบคุคล สามารถวดัผลและน าไปใช้ได้จริง 
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“...มีการวดัผลผู้ เรียนอย่างชดัเจนจากการจดัรูปแบบการเรียนการสอน 
โดยมีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพจากสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และส่ง
นกัศกึษาเข้าร่วมเวทีการแข่งขนัระดบัอาเซียนและนานาชาตใินการบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่1, สนทนากลุ่ม) 
 
“...มีการประเมิน ติดตามผลลพัธ์การเรียนรู้ และการปฏิบัติของแต่ละ

สมรรถนะให้สามารถวดัผลและน าไปใช้ได้จริง...” 
(ผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาชีวศึกษา คนที ่1, สนทนากลุ่ม) 

 
“...การติดตามและวดัผลการปฏิบตัิงานท่ีหน้าร้าน หลงัจากฝึกอบรมกบั

สถานประกอบการ เพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพรายบคุคล...” 
(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่2, สนทนากลุ่ม) 

 
1.2 ทกัษะ (Skill) มีแนวทางการใช้ดงันี ้

1.2.1 การเรียนรู้สู่การฝึกปฏิบัติจริง (Practice based learning) เพื่อให้
ผู้ เรียนเกิดทกัษะเบือ้งต้นในสถานศกึษา เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนลงฝึกปฏิบตัิงานจริง โดย
มีการจัดท าเนือ้หาหลักสูตรแบบผสมผสานร่วมกับอาจารย์ เน้นการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ  
(Action learning) ลงมือท าจริงในสถานฝึกปฏิบตัิการผ่านรูปแบบของโครงการฝึกงาน (In house 
internship) ระหวา่งเรียนมีการฝึกภาคปฏิบตัิ 2 วนั และภาคทฤษฎี 3 วนัตอ่สปัดาห์ และฝึกอาชีพ
ในสถานประกอบการท่ีเรียกว่า “ทวิภาคี” เช่น ช่างอุตสาหกรรม มีการร่วมมือในการปรับใช้
หลกัสูตรร่วมกับสถานประกอบการของเยอรมัน ครูฝึกจากสถานประกอบการมาร่วมออกแบบ
หลกัสตูร สร้างแผนการฝึกอาชีพ โดยการน าความรู้ท่ีได้จากภาคเรียนท่ี 1 ไปใช้ในภาคเรียนท่ี 2 
และมีการฝึกอบรมก่อนไปฝึกงานในสถานประกอบการจริง ทดสอบสมรรถนะตามท่ีออกแบบไว้ว่า
ได้ตรงกบัความสามารถท่ีเกิดขึน้หรือไม่ รวมทัง้มอบใบประกาศนียบตัรส าหรับผู้สอบผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 สามารถน าประกาศนียบัตรไปเทียบและท างานในประเทศเยอรมันได้ ซึ่งจะท าให้
บคุลิกภาพของนกัเรียนเปลี่ยนแปลงไป ตรงกบัความต้องการของธุรกิจและสอดคล้องกบัสมรรถนะ 
เกิดทกัษะ กล้าแสดงออก กล้าพดูมากยิ่งขึน้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการจดังานนิทรรศการ 
และการท างานเป็นทีม  
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“...การเกิดทกัษะได้ จะต้องให้ผู้ เรียนเรียนรู้สูก่ารปฏิบตัิและลงมือท าจริง 
หรือโครงการฝึกงาน (In house internship) จ านวน 200 ชัว่โมง สร้างสถานฝึกปฏิบตัิการ มีการ
ขายจริง มีลกูค้าจริง เน่ืองจากยุคสมยัเปลี่ยนแปลงไป นักศึกษาในปัจจุบนัไม่ต้องการเรียนรู้แต่
เฉพาะในห้องเรียนแบบเดิม จึงต้องมีการเรียนฝึกภาคปฏิบตัิ 2 วนั ต่อสปัดาห์ และอีก 3 วนัเป็น
วิชาภาคทฤษฎี โดยหลักสูตรปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 3 มีการฝึกงาน 7 เดือนในสถานประกอบการ 
ดงันัน้การเรียนควรเป็นการฝึกปฏิบตัิจริง (Practice based learning) เพราะส าคญัมาก ส าหรับ
ชัน้ปีท่ี 4 มีการกลบัมาเรียนเก่ียวกบัการบริหารและจดัการ เช่น การเงิน และกลบัไปฝึกงานต่ออีก
ครัง้...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่1, สนทนากลุ่ม) 
 
“...มีการฝึกทักษะเบือ้งต้นในสถานศึกษา หรือการฝึกอาชีพในสถาน

ประกอบการท่ีเรียกว่า “ทวิภาคี” เช่น ช่างอตุสาหกรรม มีการร่วมมือในการปรับใช้หลกัสตูรร่วมกบั
สถานประกอบการของเยอรมัน ครูฝึกจากสถานประกอบการมาร่วมออกแบบหลักสูตร สร้าง
แผนการฝึกอาชีพ โดยการน าความรู้ท่ีได้จากภาคเรียนท่ี 1 ไปใช้ในภาคเรียนท่ี 2 และมีการ
ฝึกอบรมก่อนไปฝึกงานในสถานประกอบการจริง ทดสอบสมรรถนะตามท่ีออกแบบไว้วา่ได้ตรงกบั
ความสามารถท่ีเกิดขึน้หรือไม่ รวมทัง้มอบใบประกาศนียบตัรส าหรับผู้สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 
สามารถน าประกาศนียบตัรไปเทียบและท างานในประเทศเยอรมนัได้...” 

(ผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาชีวศึกษา คนที ่1, สนทนากลุ่ม) 
 
“...มีการฝึกอบรมเพื่อให้เรียนรู้จากการปฏิบตัิ (Action learning) โดยมี

การจดัท าเนือ้หาหลกัสตูรแบบผสมผสานร่วมกบัอาจารย์ เน้นการฝึกปฏิบตัิและเตรียมความพร้อม
ก่อนลงฝึกปฏิบตัิงานจริง สร้างวฒันธรรมภายในองค์การให้เกิดการเรียนรู้ มีการท าโครงการจริง...” 

(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่3, สนทนากลุ่ม) 
 

1.2.2 การใช้คูมื่อและแอปพลิเคชัน่ มีการพฒันาระบบข้อมลู การเรียนรู้ และ
แอปพลิเคชั่นด้านการบริการให้ทันสมัยตามสถานการณ์ท่ีมีการแข่งขันสูง และวิธีการอย่าง
ตอ่เน่ืองให้ทนักบัการเปลี่ยนแปลง ง่ายและสะดวกกบัการใช้งานจริงตอ่การบริการลกูค้า เช่น การ
เรียนรู้ภาษาจีนและภาษาองักฤษผ่านแอปพลิเคชั่นให้สามารถโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง 
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สร้างการจัดการระบบการดูแลลูกค้า และแอปพลิเคชั่นในการจัดการข้อโต้แย้งกับลูกค้า 
(Handling customer objections) เพื่อให้การบริการทนักบัความต้องการของลกูค้า 

“...มีแอปพลเิคชัน่ท่ีทนัสมยั ง่ายตอ่การบริการลกูท่ีมาใช้บริการร้าน...” 
(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่2, สนทนากลุ่ม) 

 
“...สร้างแอปพลิเคชั่นในการจัดการข้อโต้แย้งกับลูกค้า (handling 

customer objections) ลงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยสะดวกกับการใช้งานจริง เพื่อเป็น
ทางเลือกการบริการลกูค้าให้ทนักบัความต้องการ...” 

(ผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาชีวศึกษา คนที ่2, สนทนากลุ่ม) 
 
“...มีการเรียนรู้ภาษาจีนและภาษาองักฤษผ่านแอปพลิเคชัน่ ให้สามารถ

โต้ตอบกบัลกูค้าได้อยา่งถกูต้อง...” 
(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่3, สนทนากลุ่ม) 

 
1.2.3 กิจกรรมส่งเส ริมการเรียน รู้ การสร้างวัฒนธรรมองค์การและ

สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดทักษะในการท างานตามสมรรถนะท่ีก าหนดไว้ มีการ
กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในการท างานการบริการตามมาตรฐาน และน าเสนอรูปแบบใหม่ๆ ใน
การบริการ เร่ิมตัง้แต่พนกังานระดบัปฏิบตัิการไปจนถึงระดบัผู้จดัการสาขาให้สามารถรักงาน รัก
ลกูค้า และรักองค์การ โดยผู้จดัการสาขาเป็นผู้ ริเร่ิมโครงการ และด าเนินการให้ตอ่เน่ือง เปิดโอกาส
ให้สามารถคิดและสงัเกต การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงความคิดเห็นในการสนทนากลุม่ และ
น าเสนอโครงการการบริการได้ เพื่อสร้างความพงึพอใจตอ่ลกูค้า และหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงการ
ปฏิบตัิงานของพนกังานอยา่งมีสว่นร่วม 

“...จะเกิดขึน้ได้จากการแสดงบทบาทสมมตุิ และการสงัเกตตา่งๆ เพื่อให้
ได้คณุลกัษณะตา่งๆ มีการจดัตัง้คณะกรรมการ เพื่อประเมินสมรรถนะ สามารถตรวจสอบได้...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่3, สนทนากลุ่ม) 
 
“...จดักิจกรรมส่งเสริมการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานเฉพาะของ

ตนเอง โดยผู้จดัการเป็นผู้ ริเร่ิมโครงการ และด าเนินการให้ตอ่เน่ือง...” 
(ผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาชีวศึกษา คนที ่2, สนทนากลุ่ม) 
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“...สร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดทกัษะในแตล่ะสมรรถนะ 
ไม่ว่าจะเป็น การจดัโครงการเพื่อน าเสนอการบริการรูปแบบใหม่ๆ เปิดโอกาสให้สามารถคิดและ
น าเสนอได้ การสนทนาเพื่อหาแนวทางแก้ไข การแสดงบทบาทสมมตุิ...” 

(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่2, สนทนากลุ่ม) 
 

1.2.4 การสร้างความสุขในการท างาน โดยการสร้างวฒันธรรมการท างาน
ร่วมกัน เพื่อให้รู้จักการสร้างสัมพันธภาพท่ีดี มีกิจกรรมพัฒนาทีมงานประจ าปี การส่งเสริมใน
ความส าเร็จของงาน และมีทิศทางการเจริญเติบโต ก้าวหน้าในอาชีพ (Career path) 

“...พัฒนาทีมงานให้มีความสุขในการท างานทัง้ระบบการท างานแบบ
ปกติแบบการใช้เทคโนโลยี...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่3, สนทนากลุ่ม) 
 
“...มีกิจกรรมพฒันาทีมงานประจ าปี สร้างวฒันธรรมให้รู้จกัการท างาน

ร่วมกนัสร้างสมัพนัธภาพท่ีดี...” 
(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่1, สนทนากลุ่ม) 

 
“...มีการส่งเสริมในความส าเร็จของงาน และมีทิศทางการเจริญเติบโต 

ก้าวหน้าในอาชีพ (Career path)...” 
(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่2, สนทนากลุ่ม) 

 
1.3 คณุลกัษณะ (Attribute) มีแนวทางการใช้ดงันี ้

1.3.1 โครงการสร้างคนดีและคนเก่ง จัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริม
สมรรถนะด้านคณุลกัษณะ ด้านคณุธรรม จริยธรรม การคดัเลือกคนเก่ง (Talent management) 
การบริการทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างบรรยากาศอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ผู้ เรียนได้
แสดงออกในรูปแบบของโครงงาน มีการวดัผลท่ีชดัเจน การให้รางวลัและค าชมเชย การประกาศ
ความดี คนดี งานเลิศอย่างมีคุณค่า ทัง้แบบรายบุคคล ทีม และองค์การ มีการสื่อสารผ่านทุก
ช่องทาง โดยน าโครงการมาเข้าระบบการจัดการความรู้ (Knowledge management) สร้าง
คณุลกัษณะท่ีเป็นต้นแบบ (Role model) เพื่อเป็นตวัอยา่งในการเตรียมความพร้อมตอ่ไป 
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“...จดักิจกรรมเพื่อสง่เสริมสมรรถนะด้านคณุลกัษณะ เพื่อท าให้ผู้ เรียนได้
แสดงออกในรูปแบบของโครงงาน มีการวดัผลท่ีชดัเจน...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่2, สนทนากลุ่ม) 
 

“...การประกาศความดี คนดี งานเลิศอย่างมีคุณค่า ทัง้แบบรายบุคคล 
ทีม และองค์การ ตามวาระการบริหารจดัการงานทรัพยากรบคุคล โดยผ่านการแจ้งทกุช่องทางของ
สื่อสารองค์การ...” 

(ผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาชีวศึกษา คนที ่2, สนทนากลุ่ม) 
 
“...การให้รางวัลและค าชมเชยคุณงามความดีของผู้ จัดการสาขาท่ีท า

ความดี ท าดีแล้วมีคนเห็น เพราะเป็นคุณค่าต่อองค์การ ไม่ใช่เร่ืองเล็กๆ เพื่อเป็นแรงผลักดัน
พฤตกิรรมบางอยา่งของผู้จดัการสาขาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง...” 

(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่2, สนทนากลุ่ม) 
 
สรุปได้ว่า แนวทางการใช้กรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขาส าหรับธุรกิจการ

บริการด้านอาหารในภัตตาคารและร้านอาหาร ตามระดับของสมรรถนะทั่วไป (General 
competency) ประกอบด้วย 

ความรู้ (Knowledge) มีแนวทางการใช้ ได้แก่ (1) การออกแบบและพัฒนา
หลกัสตูรให้เป็นอตัลกัษณ์ของตนเอง (2) รูปแบบการจดัการเรียนการสอนและการฝึกอบรม และ 
(3) การวดัผลและการประเมินผลผู้ เรียนอยา่งชดัเจน 

ทกัษะ (Skill) มีแนวทางการใช้ ได้แก่ (1) การเรียนรู้สูก่ารฝึกปฏิบตัิจริง (Practice 
based learning) (2) การใช้คู่มือและแอปพลิเคชั่น (3) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และ (4) การ
สร้างความสขุในการท างาน 

คุณลักษณะ (Attribute) มีแนวทางการใช้ ได้แก่ (1) โครงการสร้างคนดีและ 
คนเก่ง 

2. สมรรถนะเฉพาะ (Functional competency) 
2.1 ความรู้ (Knowledge) มีแนวทางการใช้ดงันี ้

2.1.1 การออกแบบและพฒันาหลกัสตูร มีการก าหนดความจ าเป็นหรือความ
เหมาะสมส าหรับการเรียนรู้ตามกรอบสมรรถนะของแต่ละระดบั (Competency level) และมีการ
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วดัประเมินผลท่ีชดัเจน จดัอยู่ในรูปแบบกิจกรรมรายวิชาของนกัเรียน นกัศึกษาสายอาชีพตามท่ี
สถานประกอบการต้องการ โดยเชิญตวัแทนจากสถานประกอบการ หรือท่ีปรึกษาจากหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนมาให้ความรู้และค าแนะน า การประยุกต์ความทนัสมยัของความรู้ในการ
สอน การออกแบบหลกัสตูรควบคูก่บัประสบการณ์จริงให้มีการทดลองและฝึกปฏิบตัิจริงของแตล่ะ
สถานประกอบการ (Practice based learning) การท าวิจัย (Research based learning) การ
เชิญผู้ปฏิบตัิงานจริงท่ีประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวมาให้ความรู้กับนักศึกษาและให้โจทย์ใน
การคิดและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ เพื่อสะท้อนความรู้และทกัษะในการปฏิบตัิงาน และให้ผู้ เรียนมี
การน าเสนอโครงการและมีคณะกรรมการตดัสินจากสถานประกอบการ ซึ่งเป็นการเตรียมความ
พร้อมส าหรับการท างานตอ่ไป 

“...การพัฒนาหลกัสูตรโดยน าสมรรถนะท่ีได้ไปเป็นกรอบในการจัดท า
กิจกรรมรายวิชา การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการฝึกปฏิบตัิ (Practice based learning) 
หรือการท าวิจัย (Research based learning) กิจกรรมท่ีเสริมหลกัสูตร กรณีศึกษา การเรียนรู้ท่ี
เกิดจากความเป็นจริงของสถานประกอบการ เชิญตวัแทนจากสถานประกอบการมาให้ความรู้ 
รวมทัง้สถานศกึษาแตล่ะท่ีควรมีการวดัประเมินผลสมรรถนะท่ีชดัเจน...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่1, สนทนากลุ่ม) 
 
“...ใช้ในการพฒันาหลกัสตูรควบคู่กบัประสบการณ์จริง ซึง่หลกัสตูรเป็น

สิง่ส าคญัท่ีสดุ เพราะจะท าให้เกิดการเรียนรู้ควบคูก่บัทกัษะ และเชิญผู้ เช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมาให้ค าแนะน าตามความจ าเป็นหรือความเหมาะสม...” 

(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่1, สนทนากลุ่ม) 
 
“...สมรรถนะท่ีได้ควรน ามาจัดอยู่ในรูปแบบรายวิชาของนักเรียน 

นกัศกึษาสายอาชีพ ตามท่ีสถานประกอบการต้องการ โดยประยกุต์การออกแบบหลกัสตูรให้มีการ
ทดลองและฝึกปฏิบตัิจริงของแตล่ะสถานประกอบการ...” 

(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่2, สนทนากลุ่ม) 
 
2.1.2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรม ให้นักศึกษาทุก

สาขาวิชาชัน้ปีท่ี 3-4 ฝึกงานในสถานประกอบการตามรายวิชาสหกิจศึกษา จ านวน 200 ชัว่โมง 
มุง่เน้นการเรียนไปด้วยและท างานไปด้วย มีการฝึกปฏิบตัิจริง โดยแตล่ะวิทยาลยัมีการจดัการเรียน
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การสอนแตกต่างกันไป การฝึกอบรมสัมมนาด้านบริหารร้านอาหารและภัตตาคาร โดยระบุ
ประเด็นให้ตรงกบัความต้องการตามสมรรถนะวิชาชีพ เช่น ออกแบบกลยทุธ์การตลาดใหม่ๆ เพื่อ
สง่เสริมยอดขายให้ทนักบัคูแ่ข่งขนั เช่น การโฆษณา เปา้หมายการขาย การสร้างแบรนด์ โปรโมชัน่ 
และราคา เน้นให้ผู้ เรียนมีการศึกษาข้อมูลทางธุรกิจ การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ตามหลกัการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ (SWOT) โดยอาจารย์ผู้ สอนลงไปติดตามการฝึกงานของ
นักศึกษา เพื่อพูดคุยและน าความรู้ท่ีนักศึกษาได้รับมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
ส าหรับผู้จดัการสาขาต้องเข้ารับการฝึกอบรมให้ครบตามหวัข้อการฝึกอบรมของต าแหน่งงานท่ีเป็น
ผู้ จัดการสาขาทัง้เก่าและใหม่ อย่างน้อยปีละไม่ต ่ากว่า 12 ชั่วโมง ตามความจ าเป็นหรือความ
เหมาะสมของบริหารจัดการทางธุรกิจ เน้นการฝึกอบรมให้ผู้ เรียนได้คิดโปรโมชั่นใหม่ๆ ให้
เหมาะสมส าหรับลกูค้าท่ีเข้ามาใช้บริการได้อย่างต่อเน่ือง ท าให้ยอดขายเพิ่มขึน้ น าเสนอกลยทุธ์
การตลาด และมีการก าหนดทิศทาง แนวทางแก้ไข การด าเนินการอย่างเป็นกระบวนการ จัด
กิจกรรมแปลกใหม่ให้เหนือคูแ่ข่งขันในธุรกิจเดียวกนัหรือใกล้เคียง การศกึษาดงูาน ชมนิทรรศการ
นอกสถานท่ีเก่ียวกับร้านอาหารหรือธุรกิจใกล้เคียง และน ามาพฒันาต่อยอดส าหรับการบริหาร
จดัการเชิงลึกในภาคปฏิบตัิในร้านอาหาร และเชิญผู้ มีประสบการณ์ท่ีประสบความส าเร็จมาแชร์ 
ให้มีความสอดคล้องกบัธุรกิจด้วย เพื่อน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ตอ่ให้เกิดทกัษะ มองเห็นคณุภาพของ
โอกาสในการเพิ่มยอดขาย กลยทุธ์ทางการขาย สง่เสริมการขาย 

“...จดัฝึกอบรมภายในตามหลกัสตูรฐานสมรรถนะวิชาชีพท่ีได้ออกแบบ
และพฒันาหลกัสตูรไว้ เช่น ออกแบบกลยทุธ์การตลาดใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมยอดขายให้ทนักบัคู่แข่ง
ขนั เช่น การโฆษณา เปา้หมายการขาย การสร้างแบรนด์ โปรโมชัน่ และราคา เป็นต้น...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่2, สนทนากลุ่ม) 
 
“...นกัศึกษาทุกสาขาวิชา ชัน้ปีท่ี 3-4 ออกฝึกงานในสถานประกอบการ

ตามรายวิชาสหกิจศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอนลงไปติดตามนักศึกษา เพื่อพูดคุยและน าความรู้ท่ี
นกัศกึษาได้รับมาปรับใช้ในการจดัการเรียนการสอน และควรให้นกัศกึษาฝึกปฏิบตัิ 200 ชัว่โมง...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่3, สนทนากลุ่ม) 
 
“...เน้นทวิภาคีและสหกิจศึกษา มุ่งเน้นการเรียนไปด้วยและท างานไป

ด้วย มีการฝึกปฏิบตัิจริง โดยแต่ละวิทยาลยัมีการจดัการเรียนการสอนแตกต่างกนัไป และเน้นให้
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ผู้ เรียนมีการศึกษาข้อมูลทางธุรกิจ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ตามหลักการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์การ (SWOT)...” 

(ผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาชีวศึกษา คนที ่2, สนทนากลุ่ม) 
 

2.2 ทกัษะ (Skill) มีแนวทางการใช้ดงันี ้
2.2.1 การฝึกปฏิบตัิจริงให้เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ เนือ้หาการฝึกอบรมตรงกบั

ความต้องการ มีความสอดคล้องตามสมรรถนะธุรกิจร้านอาหารและภตัตาคาร มีกิจกรรมกลุม่การ
เรียนรู้แต่ละสมรรถนะ ระบปุระเด็นการเรียนรู้ ทกัษะท่ีต้องบริหารจดัการ ฝึกคิดเป็นทีม เพื่อสร้าง
เปา้หมายและกลยทุธ์ทางการตลาด มีการประกวดการวางแผนการทางตลาดโดยให้รางวลัส าหรับ
ทีมท่ีชนะเลิศ ให้ความส าคญัในช่วงท่ีนักศึกษามาฝึกงานในชัน้ปีท่ี 1-4 เข้ามาสงัเกตการณ์และ
เรียนรู้หน้างานในสถานประกอบการ มีคู่มือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
หลังจากเรียนจบในชัน้ปีท่ี 4 สามารถน าความรู้จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาใช้ในการ
น าเสนอเพื่อท าโครงการในการแก้ไขปรังปรุงกระบวนการท างานหรือคิดใหม่ท าใหม่ การเรียนรู้
แบบให้ทนุและรางวลั ซึง่สถานประกอบการมาฝึกอบรมให้ความรู้ โดยให้ผู้ เรียนลงไปฝึกปฏิบตัิจริง 
น าเสนอเป็นโครงการและจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน พัฒนาและปรับปรุง แก้ไขให้ได้ระบบ
มาตรฐานและทนัสมยัอยู่เสมอพร้อมใช้งานได้มีประสิทธิภาพ และมีรายงานผล บนัทึกการเรียนรู้
ให้ครบตามหลักการความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และ คุณลักษณะ (Attribute) เป็น
รายบุคคล ผ่านการรายงานผลความสามารถเป็นรายบุคคล (IDP: individual development 
plan) โดยจดัให้มีการทดสอบสมรรถนะของต าแหน่งผู้จดัการสาขา ด้วยกระบวนการประเมินผล
งานสมรรถนะ (Competency assessment workshop) เพื่อวดัระดบัศกัยภาพความสามารถใน
แต่ละด้าน และรายงานผลทดสอบศกัยภาพตามสมรรถนะเป็นรายบุคคล เพื่อด าเนินการพฒันา
ผู้จดัการอยา่งตอ่เน่ือง ให้มีทกัษะตามองค์การต้องการ 

“...การให้ความรู้ระยะยาว โดยการฝึกอบรมแบบฝึกปฏิบตัิจริง มีการท า
กิจกรรมกลุ่ม ฝึกคิดเป็นทีม เพื่อสร้างเป้าหมายและกลยทุธ์ทางการตลาด มีการประกวดการวาง
แผนการทางตลาดโดยให้รางวลัส าหรับทีมท่ีชนะเลศิ...” 

(ผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาชีวศึกษา คนที ่2, สนทนากลุ่ม) 
 

“...รูปแบบการฝึกอบรม ให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตามรูปแบบธุรกิจ
ร้านอาหารและภัตตาคาร และสอดคล้องตามสมรรถนะ มีเนือ้หาการฝึกอบรมให้ตรงกับความ
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ต้องการ และมีกิจกรรมการเรียนรู้แตล่ะสมรรถนะ พร้อมระบปุระเด็นการเรียนรู้ ทกัษะท่ีต้องบริหาร
จดัการ รวมทัง้ชีแ้จงความคาดหวงัท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัท าคูมื่อ ปรับปรุง แก้ไขให้ทนัสมยัอยู่
เสมอพร้อมใช้งานได้มีประสิทธิภาพ มีการแก้ไข ปรับปรุงพฒันาคู่มือการปฏิบตัิงานให้ได้ระบบ
มาตรฐานอย่างต่อเน่ือง  และมีรายงานผล บันทึกการเรียนรู้ให้ครบตามหลักการความรู้ 
(Knowledge) ทกัษะ (Skill) และ คณุลกัษณะ (Attribute) เป็นรายบคุคล...” 

(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่1, สนทนากลุ่ม) 
 
“...การจัด ฝึ กอบ รม  ป ระ เมิ น ผล  ติ ดต ามผล  และราย งานผล

ความสามารถเป็นรายบุคคล (IDP: individual development plan) โดยจัดให้มีการทดสอบ
สมรรถนะของต าแหน่งผู้จดัการสาขา ด้วยกระบวนการประเมินผลงานสมรรถนะ (Competency 
assessment workshop) เพื่ อวัดระดับศักยภาพความสามารถในแต่ละด้าน และรายงาน
ผลทดสอบศกัยภาพตามสมรรถนะเป็นรายบคุคล เพื่อด าเนินการพฒันาผู้จดัการอย่างตอ่เน่ือง ให้
มีทกัษะตามองค์การต้องการ...” 

(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่3, สนทนากลุ่ม) 
 

2.2.2 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ การจดัท าแผนพฒันารายบุคคลตาม
แนวทางการใช้กรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จัดการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการด้านอาหารใน
ภตัตาคารและร้านอาหาร มีระบบการสอนงาน ให้ค าแนะน าค าปรึกษา และสง่เสริมความรู้ ทกัษะ 
และความก้าวหน้าในอาชีพของทีมงาน โดยใช้แบบฟอร์มและรายงานการตรวจสอบและ
ประเมินผลความก้าวหน้าในการบริหารจดัการให้ครบตามระบบและข้อก าหนด การควบคมุ ดแูล
ระบบคุณภาพมาตรฐานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้านบริหารจดัการ ทีมงาน 
ร้านอาหารภตัตาคาร การบริการ และสรุปรายงานการบริหารและการจดัการร้านอาหารด้านตา่งๆ 
ระบแุนวทางการปรับปรุง แก้ไข พฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

“...จดัท าแผนพฒันารายบุคคลท่ีตรงกบัความจ าเป็นตามข้อก าหนดการ
พฒันาศกัยภาพ โดยยดึแนวทางการใช้กรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขาส าหรับธุรกิจการ
บริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่1, สนทนากลุ่ม) 
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“...มีระบบการสอนงาน ให้ค าแนะน าค าปรึกษา และส่งเสริมความรู้ 
ทกัษะ และความก้าวหน้าในอาชีพของทีมงาน...” 

(ผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาชีวศึกษา คนที ่1, สนทนากลุ่ม) 
 
“...มีสรุปรายงานการบริหารและการจัดการร้านอาหารด้านต่างๆ ระบุ

แนวทางการปรับปรุง แก้ไข พฒันาอยา่งตอ่เน่ือง...” 
(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่1, สนทนากลุ่ม) 

 
2.3 คณุลกัษณะ (Attribute) มีแนวทางการใช้ดงันี ้

2.3.1 โครงการสร้างคนดีและคนเก่ง จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการบริการลกูค้าเพื่อปรับปรุงคณุภาพมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นให้ทีมงานมีส่วนร่วมเป็น
ทีมเดียวกนั สามารถแสดงความคิดเห็นผา่นกิจกรรมหรือโครงการใหม่ๆ  ระบกุารด าเนินการร่วมกนั 
เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน วิธีการท างานให้สนุกและมีความสุขอย่างต่อเน่ือง การประเมินผล 
ติดตามความคืบหน้าได้ชัดเจน เพื่อค้นหาพนักงานดีเด่นด้านการบริการลูกค้าตามท่ีระบุไว้ใน
กิจกรรมและโครงการปรับปรุงมาตรฐานบริการ และประกาศความดีของพนักงานผ่านช่องทาง
ตา่งๆ เพื่อเป็นสร้างความผกูผนัองค์การ 

“...ประกาศพนกังานดีเด่นด้านบริการลกูค้าตามท่ีระบไุว้ในกิจกรรมและ
โครงการปรับปรุงมาตรฐานบริการ...” 

(อาจารย์ในสถาบนัอดุมศึกษา คนที ่3, สนทนากลุ่ม) 
 

“...ประกาศความดีของพนกังานผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเป็นสร้างความ
ผกูผนัองค์การ...” 

(ผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาชีวศึกษา คนที ่1, สนทนากลุ่ม) 
 

“...จดัให้พนกังานแสดงความคิดเห็นร่วมกนั คิดกิจกรรม โครงการใหม่ๆ 
เพื่อพฒันาคน งานและวิธีการท างานให้สนกุและมีความสขุอย่างตอ่เน่ือง...” 

(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่2, สนทนากลุ่ม) 
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2.3.2 โครงการสร้างสรรค์งานบริการ มีกิจกรรมตามเทศกาลให้แก่ลกูค้าท่ีเข้า
มาบริการตามกลยทุธ์การตลาด และพฒันาบคุลากรให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้า โดยการท า
แบบส ารวจความพึงพอใจของลกูค้า และผ่านช่องทางต่างๆ ท่ีลกูค้าสามารถแสดงความคิดเห็น
การใช้บริการร้านอาหาร สรุปรายงานการปรับปรุงแก้ไขหลงัด าเนินการผ่านโครงการประเมินผล
ความพึงใจลกูค้าเป็นระยะๆ อย่างต่อเน่ือง นอกจากนีจ้ดัท าโครงการ CSR ช่วยเหลือสาธารณะ
ประโยชน์ทางสงัคม โดยการน าทีมงานร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง 

“...มีการท าแบบส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าและสรุปรายงานการ
ปรับปรุงแก้ไขหลงัด าเนินการ...” 

(ผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาชีวศึกษา คนที ่2, สนทนากลุ่ม) 
 

“...จดัท าโครงการ CSR ช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์ทางสงัคม โดยการ
น าทีมงานร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง...” 

(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่1, สนทนากลุ่ม) 
 
“...มีกิจกรรมตามเทศกาลให้แก่ลูกค้าท่ีเข้ามาบริการตามกลยุทธ์

การตลาด และพฒันาบคุลากรให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้า...” 
(ผูบ้ริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการ คนที ่3, สนทนากลุ่ม) 

 
สรุปได้ว่า แนวทางการใช้กรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขาส าหรับธุรกิจการ

บริการด้านอาหารในภัตตาคารและร้านอาหาร ตามระดับของสมรรถนะเฉพาะ (Functional 
competency) ประกอบด้วย 

ความรู้ (Knowledge) มีแนวทางการใช้ ได้แก่ (1) การออกแบบและพฒันาหลกัสตูร 
และ (2) รูปแบบการจดัการเรียนการสอนและการฝึกอบรม 

ทกัษะ (Skill) มีแนวทางการใช้ ได้แก่ (1) การฝึกปฏิบตัิจริงให้เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 
และ (2) การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 

คณุลกัษณะ (Attribute) มีแนวทางการใช้ ได้แก่ (1) โครงการสร้างคนดีและคนเก่ง 
และ (2) โครงการสร้างสรรค์งานบริการ 
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บทที่ 5  
สรุปผลการวจิัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนากรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้ จัดการสาขาส าหรับธุรกิจการ
บริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร มีวตัถปุระสงค์ในการวิจยั คือ (1) เพื่อพฒันากรอบ
สมรรถนะวิชาชีพของผู้ จัดการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการด้านอาหารในภั ตตาคารและ
ร้านอาหาร และ (2) เพื่อศึกษาแนวทางการใช้กรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จัดการสาขาส าหรับ
ธุรกิจการบริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร 

ระยะท่ี 1 การพัฒนากรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้ จัดการสาขาส าหรับธุรกิจการ
บริการด้านอาหารในภัตตาคารและร้านอาหาร โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) 
มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

รอบท่ี 1 ด าเนินการร่างแบบสมัภาษณ์รอบท่ี 1 ซึง่ก าหนดแนวค าถามปลายเปิด
แบบกว้างๆ เพื่อให้ผู้ เช่ียวชาญแต่ละคนมีอิสระในการตอบอย่างเต็มท่ี และน าเสนอต่ออาจารย์ท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเบือ้งต้นก่อนน าไปสัมภาษณ์จริง โดยเลือก
วิธีการสัมภาษณ์ 2 วิธี คือ (1) สัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-face contract) และ (2) 
สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ ตามความสะดวกของผู้ เช่ียวชาญในการให้ข้อมลู 

รอบท่ี 2 น าข้อมูลท่ีรวบรวมไว้ได้ในรอบท่ี 1 มาท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์
เนือ้หา (Content analysis) และจัดหมวดหมู่ของข้อมูล รวบรวมเนือ้หา ข้อความท่ีใกล้เคียงกัน 
พยายามคงความหมายเดิมของผู้ เช่ียวชาญไว้ และน ามาสร้างแบบสอบถามเพื่อการวิจยัรอบท่ี 2 
ซึง่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั จากนัน้น าเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเบือ้งต้น และส่งให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนื อ้หา (Content validity) และหาค่าดัช นีความสอดคล้อง ( IOC) จากนั น้ 
ส่งแบบสอบถามเพื่อการวิจยัรอบท่ี 2 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กลบัไปให้ผู้ เช่ียวชาญเพื่อท าการ
ยืนยนัค าตอบในรอบท่ี 1 อีกครัง้ และน ามาวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติเพื่อหาคา่มธัยฐาน (Mdn) และ
คา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ (IQR) ของแตล่ะข้อค าถามท่ีได้จากผู้ เช่ียวชาญแตล่ะท่าน 

ระยะท่ี 2 การศกึษาแนวทางการใช้กรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขาส าหรับ
ธุรกิจการบริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร โดยด าเนินการจดัประชมุเพื่อสนทนากลุม่ 
(Focus group discussion) มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

ด าเนินการท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงผู้ เช่ียวชาญ ส่งหนังสือเชิญ และ
ข้อมลูประกอบการสนทนากลุม่ในรูปแบบอีเมลไปยงัผู้ เช่ียวชาญ ติดตอ่นดัหมายวนัและเวลา เพื่อ
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ขอความอนเุคราะห์และความร่วมมือจากผู้ เช่ียวชาญในการเข้าร่วม และด าเนินการจดัการประชมุ
เพื่อสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) โดยใช้ข้อมูลท่ีได้จากระยะท่ี 1 เก่ียวกับกรอบ
สมรรถนะวิชาชีพของผู้ จัดการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคารและ
ร้านอาหาร มาท าการศกึษาเพื่อหาแนวทางการใช้กรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขาส าหรับ
ธุรกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคารและร้านอาหาร  ของแต่ละกลุ่ม ได้แก่ มหาวิทยาลัย 
วิทยาลยัอาชีวศึกษา และสถานประกอบการ สามารถน ากรอบสมรรถนะวิชาชีพไปใช้ในงานได้
หรือไม่ อย่างไร น าข้อมลูท่ีได้จากการสนทนากลุม่มาวิเคราะห์เชิงเนือ้หา (Content analysis) เพื่อ
สรุปแนวทางการใช้กรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการด้านอาหารใน
ภตัตาคารและร้านอาหาร และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ตอ่ไป 

สรุปผลการวิจัย 
การพฒันากรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการด้านอาหาร

ในภตัตาคารและร้านอาหาร สรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้
1. ผลการพฒันากรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการ

ด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร พบว่า กรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขาส าหรับ
ธุรกิจการบริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร มีดงัตอ่ไปนี ้

1.1 สมรรถนะทั่วไป (General competency) ของผู้ จัดการสาขาส าหรับธุรกิจ
การบริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร มี 18 สมรรถนะ ประกอบด้วย 

1.1.1 ความรู้ (Knowledge) มี 5 สมรรถนะ ได้แก่ (1) ธุรกิจร้านอาหาร มี 5 
สมรรถนะ คือ (1.1) ความรู้ในธุรกิจร้านอาหาร (1.2) ความรู้ด้านวิชาชีพในงานบริการอาหารและ
เคร่ืองดื่ม (1.3) การควบคุมคุณภาพและความปลอดภยัของอาหาร (1.4) ความรู้เก่ียวกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในร้าน และ (1.5) ความรู้ด้านการบริหารการเงินและคา่ใช้จ่ายเบือ้งต้น 

1.1.2 ทักษะ (Skill) มี 4 สมรรถนะ ได้แก่ (1) การบริหารจัดการทั่วไป มี 2 
สมรรถนะ คือ (1.1) การติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้า และ (1.2) การท างานเป็นทีม และ (2) การ
บริการลกูค้า มี 2 สมรรถนะ คือ (2.1) การบริการด้วยใจ และ (2.2) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากบั
ลกูค้า 

1.1.3 คุณลักษณะ (Attribute) มี 9 สมรรถนะ ได้แก่  (1) บุคลิกภาพ มี 6 
สมรรถนะ คือ (1.1) ความคิดเชิงบวกในการบริการ (1.2) การเข้าใจผู้ อ่ืนและวฒันธรรมทางสงัคม 
(1.3) มนุษยสัมพันธ์ดี (1.4) การเรียนรู้และพัฒนา (1.5) ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และ 
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(1.6) ความสุขในการท างาน และ (2) คุณธรรมและจริยธรรม มี 3 สมรรถนะ คือ (2.1) ความ
ซื่อสตัย์ในการท างาน (2.2) ความมีวินยั และ (2.3) ความอดทนและขยนัหมัน่เพียร 

1.2 สมรรถนะเฉพาะ (Functional competency) ของผู้ จัดการสาขาส าหรับ
ธุรกิจการบริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร มี 14 สมรรถนะ ประกอบด้วย 

1.2.1 ความรู้ (Knowledge) มี 3 สมรรถนะ ได้แก่ (1) การตลาดและการเงิน 
มี 4 สมรรถนะ คือ (1.1) ความรู้ในการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด (1.2) การบริหารยอดขายทาง
ธุรกิจ และ (1.3) การจดัการธุรกรรมทางการเงินในธุรกิจการบริการ 

1.2.2 ทักษะ (Skill) มี 8 สมรรถนะ ได้แก่ (1) การบริหารจัดการทั่วไป มี 1 
สมรรถนะ คือ (1.1) การเป็นผู้น า (2) การบริหารและการจัดการร้านอาหาร มี 4 สมรรถนะ คือ 
(2.1) การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดร้าน  (2.2) การบริหารทีมงานร้าน (2.3) การควบคุม
คณุภาพและมาตรฐานการบริการ และ (2.4) การบริหารต้นทนุและคา่ใช้จ่ายของร้าน และ (3) การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ มี 3 สมรรถนะ คือ (3.1) การบริหารบุคลากร (3.2) การสอนงาน และ 
(3.3) การให้ค าปรึกษา 

1.2.3 คุณลักษณะ (Attribute) มี 3 สมรรถนะ ได้แก่  (1) บุคลิกภาพ มี 1 
สมรรถนะ คือ (1.1) สร้างสรรค์กิจกรรมการบริการ และ (2) คณุธรรมและจริยธรรม มี 2 สมรรถนะ 
คือ (2.1) จริยธรรมทางธุรกิจอาหาร และ (2.2) การมีจิตส านกึและสว่นร่วมภายในร้าน 

2. ผลการศึกษาแนวทางการใช้กรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้ จัดการสาขาส าหรับ
ธุรกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคารและร้านอาหาร พบว่า กรอบสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้จดัการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร มีดงัตอ่ไปนี ้

2.1 แนวทางการใช้กรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จัดการสาขาส าหรับธุรกิจการ
บริการด้านอาหารในภัตตาคารและร้านอาหาร ตามระดับของสมรรถนะทั่วไป (General 
competency) ประกอบด้วย 

2.1.1 ความรู้ (Knowledge) มีแนวทางการใช้ ได้แก่ (1) การออกแบบและ
พฒันาหลกัสตูรให้เป็นอตัลกัษณ์ของตนเอง (2) รูปแบบการจดัการเรียนการสอนและการฝึกอบรม 
และ (3) การวดัผลและการประเมินผลผู้ เรียนอยา่งชดัเจน 

2.1.2 ทกัษะ (Skill) มีแนวทางการใช้ ได้แก่ (1) การเรียนรู้สูก่ารฝึกปฏิบตัิจริง 
(Practice based learning) (2) การใช้คู่มือและแอปพลิเคชัน่ (3) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และ 
(4) การสร้างความสขุในการท างาน 
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2.1.3 คุณลักษณะ (Attribute) มีแนวทางการใช้ ได้แก่ (1) โครงการสร้าง 
คนดีและคนเก่ง 

2.2 แนวทางการใช้กรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จัดการสาขาส าหรับธุรกิจการ
บริการด้านอาหารในภัตตาคารและร้านอาหาร ตามระดับของสมรรถนะเฉพาะ (Functional 
competency) ประกอบด้วย 

2.2.1 ความรู้ (Knowledge) มีแนวทางการใช้ ได้แก่ (1) การออกแบบและ
พฒันาหลกัสตูร และ (2) รูปแบบการจดัการเรียนการสอนและการฝึกอบรม 

2.2.2 ทักษะ (Skill) มีแนวทางการใช้ ได้แก่ (1) การฝึกปฏิบัติจริงให้เป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะ และ (2) การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 

2.2.3 คุณลักษณะ (Attribute) มีแนวทางการใช้ ได้แก่ (1) โครงการสร้าง 
คนดีและคนเก่ง และ (2) โครงการสร้างสรรค์งานบริการ 

อภปิรายผล 
จากผลการศกึษา การพฒันากรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขาส าหรับธุรกิจการ

บริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร อภิปรายผลได้ดงันี ้
1. การพฒันากรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการด้าน

อาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร พบวา่ ผู้จดัการสาขามีองค์ประกอบของสมรรถนะวิชาชีพทัง้ 3 
ส่วน ประกอบด้วย (1) ความรู้ (Knowledge) (2) ทักษะ (Skill) และ (3) คุณลกัษณะ (Attribute) 
จงึจะมีความสามารถในการปฏิบตัิงานเป็นไปตามเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ สอดคล้องกบัแนวคิดของ 
Spencer และ Spencer (1993, pp. 9-11);   ไชยยศ ร่มร่ืนบุญกิจ (2556, น. 39);   ชิสากัญญ์ 
ปภาพันธ์เกียรติ (2556, น. 18); ตรัยคุณ รอตเกษม (2556, น. 17); และ เปรมกมลย์ ทินกร ณ 
อยธุยา (2556, น. 16) ท่ีแบง่องค์ประกอบของสมรรถนะออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย (1) ความรู้ 
(Knowledge) คือ ข้อมูลทางความคิดหรือองค์ความรู้ของบุคคล  (2) ทักษะ (Skill) คือ ความ
ช านาญในการปฏิบตัิงานของบุคคล และ (3) คณุลกัษณะ (Attribute) คือ ค่านิยม (Values) หรือ
ภาพลักษณ์ (Self-image) เฉพาะของบุคคล โดยองค์ประกอบเหล่านีจ้ะต้องพัฒนาให้มีความ
สอดคล้องกนั เพื่อให้ผลการปฏิบตัิงานมีความโดดเด่นหรือสงูกว่าบุคคลอ่ืนภายในองค์การ  และ
บรรลผุลส าเร็จตามมาตรฐานหรือเปา้หมายขององค์การท่ีก าหนดไว้ 

ผู้จดัการสาขามีระดบัของสมรรถนะวิชาชีพทัง้ 2 ระดบั ประกอบด้วย (1) สมรรถนะ
ทั่วไป (General competency) และ (2) สมรรถนะเฉพาะ (Functional competency) จึงจะมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ Sherman 
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(2004, p. 4); วรารัตน์ เขียวไพรี (2550, น. 35-39); ธ ารงศกัดิ ์คงคาสวสัดิ ์(2551, น. 20); อาภรณ์ 
ภู่วิทยพันธุ์  (2554, น. 116-117);  ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ และคนอ่ืน ๆ (2555, น. 1-2)  และ ไชยยศ 
ร่มร่ืนบุญกิจ (2556, น. 43) ท่ีแบ่งระดับของสมรรถนะออกเป็น 2 ระดับ ประกอบด้วย (1) 
สมรรถนะทั่วไป (General competency) เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
โดยทัว่ไปของทกุต าแหน่งงานจ าเป็นต้องมี เพื่อให้พนกังานทกุคนสามารถปฏิบตัิงานได้ตามความ
คาดหวงัขององค์การ และ (2) สมรรถนะเฉพาะ (Functional competency) เป็นการประยุกต์ใช้
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะโดยทั่วไปเฉพาะต าแหน่งผู้ จัดการสาขาจ าเป็นต้องมี เพื่อให้
ผู้จดัการสามารถบริหารและจดัการบุคลากร ผลการปฏิบัติงาน และขบัเคลื่อนองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึง่จากผลการวิจยัเก่ียวกบัองค์ประกอบของสมรรถนะวิชาชีพทัง้ 3 ส่วน และระดบั
ของสมรรถนะวิชาชีพทัง้ 2 ระดบั สามารถอภิปรายผลการวิจยั ดงันี ้

1. สมรรถนะทัว่ไป (General competency) 
1.1 ความรู้ (Knowledge) 

1.1.1 ธุรกิจร้านอาหาร ผู้ เช่ียวชาญได้ให้ความส าคญัในเร่ืองสมรรถนะทัง้ 
5 สมรรถนะ อนัประกอบด้วย (1) ความรู้ในธุรกิจร้านอาหาร (2) ความรู้ด้านวิชาชีพในงานบริการ
อาหารและเคร่ืองดื่ม (3) การควบคมุคณุภาพและความปลอดภยัของอาหาร (4) ความรู้เก่ียวกับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในร้าน และ (5) ความรู้ด้านการบริหารการเงินและค่าใช้จ่าย
เบือ้งต้น สามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้

1.1.1.1 ความรู้ในธุรกิจร้านอาหาร คือ ความรู้ ความเข้าใจ ด้าน
ธุรกิจการบริการร้านอาหาร เพื่อให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารภายในร้านได้อย่างดี  
สอดคล้องกับแนวคิดของ Hellriegel และคนอ่ืน ๆ (2001, pp. 14-18) ท่ีได้กล่าวถึงสมรรถนะ
ส าหรับผู้จดัการ ความเข้าใจในธุรกิจและภารกิจขององค์การอย่างถ่องแท้ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ ส านกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2557, น. 25-36) ท่ีกล่าวถึงสมรรถนะด้านการ
วางแผนด าเนินงานการจดัการธุรกิจอาหาร และการด าเนินงานจดัการธุรกิจอาหาร 

1.1.1.2 ความรู้ด้านวิชาชีพในงานบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม  คือ 
ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานส่วนครัวและส่วนบริการเป็นอย่างดี ปฏิบัติงานได้ตาม
บทบาทหน้าท่ีของตนเองตามต าแหน่งงานภายในร้าน สอดคล้องกบัแนวคิดของ ชลธิชา บุนนาค 
(2553, น. 389) ความรู้ในเร่ืองอาหารและเคร่ืองดื่มเป็นสิ่งส าคญัประการหนึง่ท่ีพนกังานบริการทกุ
ต าแหน่งจะต้องศึกษารายละเอียด เพื่อให้ค าแนะน ากบัผู้มาใช้บริการได้อย่างถกูต้อง สอดคล้อง
กับแนวคิดของ กมล รัตนวิระกุล (2549, น. 29-32) ท่ีกล่าวถึงปัจจัยท่ีมีความส าคัญในการ
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วางแผนก าหนดกลยทุธ์ เก่ียวกบัศิลปะบนจานอาหาร (Culinary art) ต้องมีความโดดเดน่ในศิลปะ
การครัว และน าเสนออาหารท่ีมีรสชาติดี และเป็นท่ีนิยมของผู้บริโภค สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2558, น. 15-24) ท่ีกล่าวถึงจุดหมายของหลักสูตร 
เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ธนบูรณ์กิตติ์ จิรพัฒนากร (2552) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง สมรรถนะการบริหารของผู้ บริหาร
ระดบักลางของอตุสาหกรรมการโรงแรมในภาคใต้ของประเทศไทย ผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะ
การบริหารของผู้บริหารระดบักลาง ได้แก่ ความเช่ียวชาญแบบมืออาชีพ สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
ณัฐประภา เศรษฐกสิวิทย์ (2557) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง ชุดการเรียนรู้เพื่อพฒันาสมรรถนะการ
บริการอาหารและเคร่ืองดื่มส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัย พบว่า  
สมรรถนะด้านความรู้และทักษะในการบริการอาหารและเคร่ืองดื่มเป็นสิ่งจ าเป็น สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ Oshin (2002) ได้ศกึษางานวิจยัเร่ือง การระบรูุปแบบความสามารถส าหรับผู้จดัการ
โรงแรม (Identifying a competency model for hotel managers) ผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะ
ส าหรับผู้จดัการโรงแรม ได้แก่ ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 

1.1.1.3 การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร คือ 
ความรู้ ความเข้าใจในการตรวจสอบ ควบคมุคณุภาพของผลิตภณัฑ์และวตัถดุิบประเภทอาหาร
และเคร่ืองดื่มเป็นไปตามมาตรฐาน ก่อนส่งมอบให้กบัลกูค้า สอดคล้องกับแนวคิดของ ฉลองศรี 
พิมลสมพงศ์ (2554, น. 9-10) ท่ีกลา่วถึงการประกอบธุรกิจบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม จ าเป็นต้อง
รักษาความสะอาดของสถานท่ี อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และสุขลกัษณะของพนักงาน สอดคล้องกับ
แนวคิดของ กรภทัร์ สทุธิดารา (2552, น. 54-74) กลา่วถึงหลกัการเบือ้งต้นของความส าเร็จในการ
ท าธุรกิจการบริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร โดยเฉพาะสนิค้า (Product) ถือว่าเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสดุ จะต้องให้ความใส่ใจในเร่ืองคณุภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ กมล 
รัตนวิระกุล (2549, น. 14) ท่ีกล่าวถึงหลกัการเบือ้งต้นของความส าเร็จในการท าธุรกิจการบริการ
ด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร คือ ความสด สะอาด และอร่อยของอาหาร ซึง่เป็นปัจจยั
ส าคัญท่ีสุดของธุรกิจ สอดคล้องกับแนวคิดของ ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2554, น. 187-191) ท่ี
กล่าวถึงการผลิตอาหารและเคร่ืองดื่มจะต้องเน้นรสชาติ คุณภาพและความสะอาดของอาหาร 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2554, น. 8-9) ท่ีได้กล่าวถึงองค์ประกอบแห่ง
ความส าเร็จของธุรกิจบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม คือ การเลือกสรรวตัถุดิบท่ีน ามาใช้ในการปรุง
อาหาร มีคุณภาพดี สะอาด ถูกหลกัโภชนาการ สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2557, น. 25-36) ท่ีกล่าวถึงสมรรถนะด้านวิชาชีพ เก่ียวกับการใช้หลกั
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โภชนาการและหลกัสขุาภิบาลในการประกอบอาหารและแปรรูปอาหาร สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
ณัฐประภา เศรษฐกสิวิทย์ (2557) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง ชุดการเรียนรู้เพื่อพฒันาสมรรถนะการ
บริการอาหารและเคร่ืองดื่มส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัย พบว่า  
สมรรถนะท่ีจ าเป็น คือ อนามยัสว่นบคุคล 

1.1.1.4 ความรู้เก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในร้าน คือ 
ความรู้ ความเข้าใจด้านคอมพิวเตอร์ โมบายแอปพลิเคชั่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ตา่งๆ ในการปฏิบตัิงานภายในร้าน เพื่อสามารถใช้อปุกรณ์สื่อสารติดตอ่กนั
ได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับแนวคิดของ อนุชิต ฮุนสวัสดิกุล (2550, น. 43-46) ท่ีกล่าวถึง
สมรรถนะของผู้ จัดการไว้ว่า มีความรู้ ทักษะขัน้พืน้ฐานในการใช้คอมพิวเตอร์พืน้ฐานได้ และ
สามารถบริหารงานท่ีต้องใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2554, น. 4) ท่ีกล่าวถึงควรมีเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ซึ่งจะเห็นได้จาก
การปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการ สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านกัมาตรฐานการอาชีวศึกษา
และวิชาชีพ (2557, น. 25-36) ท่ีกลา่วถึงสมรรถนะด้านการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องาน
อาชีพ การใช้เคร่ืองมือ อปุกรณ์และ/หรือประยกุต์ใช้เทคโนโลยีในงานธุรกิจอาหาร สอดคล้องกบั
แนวคิดของ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2558, น. 15-24) ท่ีกล่าวถึงจุดหมายของ
หลกัสูตร เพื่อให้สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะจากศาสตร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ 
สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

1.1.1.5 ความรู้ด้านการบริหารการเงินและค่าใช้จ่ายเบือ้งต้น  คือ 
ความรู้ ความเข้าใจในการจดัการด้านการเงินและต้นทุน สามารถควบคมุค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มผล
ก าไรให้สูงขึน้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2554, น. 1-3) ท่ีกล่าวถึงการ
ประกอบธุรกิจต้องสนใจเร่ืองต้นทุนเป็นหลัก สอดคล้องกับแนวคิดของ ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ 
(2554, น. 9-10) ท่ีกลา่วถึงความล้มเหลวในการประกอบธุรกิจ เน่ืองจากขาดการวางแผนลว่งหน้า
ในเร่ืองเงินทุนส าหรับการใช้ในการด าเนินธุรกิจในแต่ละเร่ืองว่าควรจะใช้เร่ืองละประมาณเท่าใด 
สอดคล้องกับแนวคิดของ  กมล รัตนวิระกุล (2549, น. 14) ท่ีกล่าวถึงหลักการเบือ้งต้นของ
ความส าเร็จในการท าธุรกิจ คือ ผลก าไร (Profit) เป็นสิง่ส าคญัท่ีสดุส าหรับการประกอบธุรกิจ 

1.2 ทกัษะ (Skill) 
1.2.1 การบริหารจัดการทั่วไป ผู้ เช่ียวชาญได้ให้ความส าคัญในเร่ือง

สมรรถนะทัง้ 2 สมรรถนะ อันประกอบด้วย (1) การติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้า และ (2) การ
ท างานเป็นทีม สามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้
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1.2.1.1 การติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้า คือ ความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสาร พูดคุย จูงใจได้อย่างมีศิลปะ รวมทัง้รับฟังความเห็นของลูกค้า เพื่อให้เกิดความ
ประทบัใจและกลบัมาใช้บริการท่ีร้านอีก สอดคล้องกบัแนวคิดของ เนตร์พณัณา ยาวิราช (2552, 
น. 13) ท่ีกล่าวถึงทักษะส าคญัของผู้ จัดการ คือ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Hellriegel และคนอ่ืน ๆ (2001, pp. 14-18) ท่ีได้กล่าวถึงสมรรถนะส าหรับผู้จัดการ 
คือ ความสามารถในการสื่อสาร (Communication competency) เป็นความสามารถในการ
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ Yukl (2010, pp. 
264-267) ท่ีกล่าวถึงสมรรถนะของผู้จดัการ มีความสามารถในการจูงใจคน สามารถชกัจูงใจให้
ผู้ อ่ืนร่วมมือกับตน สอดคล้องกับแนวคิดของ ชัชวลิต สรวารี (2550, น. 171-173) ท่ีกล่าวถึง
สมรรถนะของผู้ จัดการ มีการโน้มน้าวจูงใจ (Impact and influence) สอดคล้องกับแนวคิดของ 
อนชิุต ฮนุสวสัดิกลุ (2550, น. 43-46) กล่าวถึงสมรรถนะของผู้จดัการไว้ว่า มีทกัษะในการสื่อสาร 
สามารถในการสื่อสารทัง้ภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
เปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา (2556, น. 106-118) ท่ีกล่าวถึงสมรรถนะของผู้ จัดการต้องมี
สมรรถนะด้านการสื่อสาร และสามารถจงูใจคน สอดคล้องกบัแนวคดิของ กมล รัตนวิระกลุ (2549, 
น. 14) ท่ีกล่าวถึงหลักการเบือ้งต้นของความส าเร็จในการท าธุรกิจการบริการด้านอาหารใน
ภตัตาคารและร้านอาหาร คือ การติดตอ่สื่อสารระหว่างลกูค้า (Patrons) สอดคล้องกบัแนวคิดของ 
ส านกัมาตรฐานการอาชีวศกึษาและวิชาชีพ (2557, น. 25-36) ท่ีกลา่วถึงสมรรถนะด้านการสื่อสาร 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ วินยั ไข่ขาว (2553) ได้ศกึษางานวิจยัเร่ือง สมรรถนะหลกัของพนกังาน 
บริษัท ครัวแม่ศรีเรือน จ ากัด และบริษัทในเครือ ผลการวิจยั พบว่า  สมรรถนะหลกัของพนกังาน 
ได้แก่ การสื่อสารท่ีดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไชยยศ ร่มร่ืนบุญกิจ (2556) ได้ศึกษางานวิจัย
เร่ือง การพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการใหม่ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ผลการวิจัย 
พบวา่ สมรรถนะท่ีพงึประสงค์ของผู้ประกอบการใหมใ่นอตุสาหกรรมการผลิตอาหาร ประกอบด้วย 
การติดต่อสื่อสาร สอดคล้องกบังานวิจยัของ ณัฐประภา เศรษฐกสิวิทย์ (2557) ได้ศึกษางานวิจยั
เร่ือง ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการบริการอาหารและเคร่ืองดื่มส าหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัย พบว่า ภาษาและการสื่อสาร สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เอมภิกา ไทยกรณ์ (2557) ได้ศกึษางานวิจยัเร่ือง การศกึษาสมรรถนะของพนกังานบริการโรงแรม
ในจังหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะของพนักงานบริการ ได้แก่ ความสามารถและ
ทกัษะด้านการสื่อสาร สอดคล้องกบังานวิจยัของ ภคมน วงศ์ใหญ่ (2560) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง 
การพฒันาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะท่ีจ าเป็นของผู้บริหารระดบักลางในธุรกิจ
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โรงแรม ผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะท่ีจ าเป็นของผู้บริหารระดบักลาง ได้แก่ การสื่อสารกับงาน
ธุรกิจ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ Oshin (2002) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง การระบุ รูปแบบ
ความสามารถส าหรับผู้จดัการโรงแรม (Identifying a competency model for hotel managers) 
ผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะส าหรับผู้จดัการโรงแรม ได้แก่ การสื่อสารบคุคลกบับคุคล สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Hellriegel และคนอ่ืน ๆ (2007) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง วิธีการจัดการตาม
ความสามารถ (Management: A competency-based approach) ผลการวิจัย พบว่า ผู้ จัดการ
ต้องมีความสามารถในการสื่อสาร 

1.2.1.2 การท างานเป็นทีม คือ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ร่วมกนัอย่างมีความสขุ เพื่อไปสู่เป้าหมายของทีมเดียวกนัและองค์การ สอดคล้องกบัแนวคิดของ 
Bateman และ Snell (2009, p. 23) และ ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี (2550, น. 25-26) ได้กล่าวถึ ง
ความส าคญัของผู้จดัการระดบัต้น เป็นผู้ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับทีม และสร้างแรงจูงใจ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ เนตร์พณัณา ยาวิราช (2552, น. 13) ท่ีกล่าวถึงทกัษะของผู้จดัการใน 
แต่ละระดับประกอบด้วยทักษะส าคัญ คือ  ทักษะทางสังคมและการท างานเป็นทีมอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกบัแนวคิดของ ชชัวลิต สรวารี (2550, น. 171-173) ท่ีกล่าวถึงสมรรถนะ
ของผู้ จัดการ ต้องท างานเป็นทีมและความร่วมมือในการท างาน เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ
องค์การเป็นส าคญั สอดคล้องกับแนวคิดของ อนุชิต ฮุนสวสัดิกุล (2550, น. 43-46) ท่ีกล่าวถึง
สมรรถนะของผู้จัดการ ได้แก่ การท างานเป็นทีม สอดคล้องกับงานวิจยัของ ณัฐิกา เศรษฐบุตร 
(2551) ได้ศกึษางานวิจยัเร่ือง การศกึษาปัจจยัสว่นบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัสมรรถนะของผู้จดัการร้าน 
ผลการวิจยั พบวา่ สมรรถนะของผู้จดัการร้าน ได้แก่ การท างานเป็นทีม สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
ธนบูรณ์กิตติ์ จิรพัฒนากร (2552) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง สมรรถนะการบริหารของผู้ บริหาร
ระดบักลางของอตุสาหกรรมการโรงแรมในภาคใต้ของประเทศไทย ผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะ
การบริหารของผู้ บริหารระดับกลาง ได้แก่  การท างานเป็นทีม สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วินัย ไข่ขาว (2553) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง สมรรถนะหลักของพนักงาน บริษัท ครัวแม่ศรีเรือน 
จ ากดั และบริษัทในเครือ ผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะหลกัของพนกังาน ได้แก่ การท างานเป็นทีม 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Oshin (2002) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง การระบุรูปแบบความสามารถ
ส าหรับผู้ จัดการโรงแรม (Identifying a competency model for hotel managers) ผลการวิจัย 
พบว่า สมรรถนะส าหรับผู้ จัดการโรงแรม ได้แก่  การท างานเป็นทีม สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Hellriegel และคนอ่ืน ๆ (2007) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง  วิ ธีการจัดการตามความสามารถ 
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(Management: A competency-based approach) ผ ล ก า รวิ จั ย  พ บ ว่ า  ผู้ จั ด ก า ร ต้ อ ง มี
ความสามารถในการท างานเป็นทีม 

1.2.2 การบริการลกูค้า ผู้ เช่ียวชาญได้ให้ความส าคญัในเร่ืองสมรรถนะ
ทัง้ 2 สมรรถนะ อนัประกอบด้วย (1) การบริการด้วยใจ และ (2) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากับ
ลกูค้า สามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้

1.2.2.1 การบริการด้วยใจ คือ ความสามารถในการเอาใจใส่ลูกค้า 
กระตือรือร้น มีจิตใจรักในงานบริการ โดยให้บริการลูกค้าแบบไม่ได้ร้องขออย่างเป็นธรรมชาติ  
สอดคล้องกบัแนวคิดของ ชชัวลิต สรวารี (2550, น. 171-173) ท่ีกล่าวถึงสมรรถนะของผู้จดัการ มี
ความใสใ่จในการบริการลกูค้า โดยแสดงการรับรู้ และสนองตอบตามความต้องการ สอดคล้องกบั
แนวคิดของ กมล รัตนวิระกลุ (2549, น. 14) ท่ีกลา่วถึงหลกัการเบือ้งต้นของความส าเร็จในการท า
ธุรกิจการบริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร คือ บคุลากรหรือพนกังานบริการภายใน
ร้านอาหาร ซึง่เป็นผู้ให้บริการแก่ลกูค้า สอดคล้องกบัแนวคิดของ ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2554, น. 
187-191) ท่ีกล่าวถึงบุคลากรผู้ ให้บริการ (Personnel) การบริการอาหารและเคร่ืองดื่มจะมี
ประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าขึน้อยู่กับความรู้ความสามารถของพนักงาน
บริการด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของ  ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2554, น. 8-9) ท่ีได้กล่าวถึง
องค์ประกอบแห่งความส าเร็จของธุรกิจบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม เช่น การบริการดี (Good 
service) สอดคล้องกบัแนวคิดของ อนชิุต ฮนุสวสัดิกลุ (2550, น. 43-46) ท่ีกลา่วถึงสมรรถนะของ
ผู้จดัการไว้ว่า การให้ความช่วยเหลือ และให้บริการลกูค้าด้วยความรวดเร็ว ฉับไว สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณัฐิกา เศรษฐบุตร (2551) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ี
เก่ียวข้องกบัสมรรถนะของผู้จดัการร้าน ผลการวิจยั พบวา่ สมรรถนะของผู้จดัการร้าน ได้แก่ ความ
ใสใ่จบริการลกูค้า สอดคล้องกบังานวิจยัของ ธนบรูณ์กิตติ์ จิรพฒันากร (2552) ได้ศกึษางานวิจยั
เร่ือง สมรรถนะการบริหารของผู้บริหารระดับกลางของอุตสาหกรรมการโรงแรมในภาคใต้ของ
ประเทศไทย ผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะการบริหารของผู้บริหารระดบักลาง ได้แก่ การให้บริการ
ลูกค้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร วิลยัหาร (2552) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง สมรรถนะท่ีพึง
ประสงค์ของพนกังานบริการ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จ ากัด ผลการวิจยั พบว่า การบริการท่ีดี 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ วินยั ไข่ขาว (2553) ได้ศกึษางานวิจยัเร่ือง สมรรถนะหลกัของพนักงาน 
บริษัท ครัวแม่ศรีเรือน จ ากัด และบริษัทในเครือ ผลการวิจยั พบว่า  สมรรถนะหลกัของพนกังาน 
ได้แก่ การบริการท่ีดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณี ส่องสว่าง (2556) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง 
สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของพนกังานต าแหน่ง Staff trainer บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จ ากัด 
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(มหาชน) ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของพนักงานต าแหน่ง Staff trainer บริษัท 
เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ท่ีผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกนั ประกอบด้วย 
สมรรถนะด้านการบริการลกูค้าท่ีดี สอดคล้องกบังานวิจยัของ ภคมน วงศ์ใหญ่ (2560) ได้ศึกษา
งานวิจัยเร่ือง การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะท่ีจ าเป็นของผู้ บริหาร
ระดบักลางในธุรกิจโรงแรม ผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะท่ีจ าเป็นของผู้บริหารระดบักลาง ได้แก่ 
การสร้างความประทบัใจ สอดคล้องกบังานวิจยัของ Oshin (2002) ได้ศกึษางานวิจยัเร่ือง การระบุ
รูปแบบความสามารถส าหรับผู้ จัดการโรงแรม ( Identifying a competency model for hotel 
managers) ผลการวิจยั พบวา่ สมรรถนะส าหรับผู้จดัการโรงแรม ได้แก่ การให้บริการลกูค้า 

1.2.2.2 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากับลูกค้า คือ ความสามารถใน
การรับมือกบัข้อร้องเรียนจากลกูค้า โดยตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้กลบัมาพงึพอใจมาก
ท่ีสดุ สอดคล้องกบัแนวคิดของ สรุพฒัน์ มงัคะลี (2557, น. 36) ท่ีได้กล่าวถึงผู้จดัการ คือ บคุคลท่ี
มีความสามารถแก้ไขปัญหาอปุสรรคต่างๆ ในองค์การ เพื่อน าพาองค์การสู่ความส าเร็จบรรลตุาม
เปา้หมายท่ีก าหนดไว้ สอดคล้องกบัแนวคิดของ Hellriegel และคนอ่ืน ๆ (2001, pp. 14-18) ท่ีได้
กล่าวถึงสมรรถนะส าหรับผู้จดัการ คือ การแก้ปัญหา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านัน้ 
สามารถตดัสินใจได้รวดเร็วและทนัเวลา สอดคล้องกบัแนวคิดของ อนุชิต ฮนุสวสัดิกลุ (2550, น. 
43-46) ท่ีกล่าวถึงสมรรถนะของผู้จัดการไว้ว่า มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
การไม่ถอยหนีปัญหา ไม่มองปัญหาเป็นอุปสรรคในการท างาน กลับมองปัญหาเป็นโอกาส 
สอดคล้องกบัแนวคิดของ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2558, น. 15-24) ท่ีกล่าวถึง
จดุหมายของหลกัสตูร มีความสามารถในการจดัการการตดัสนิใจและการแก้ปัญหา สอดคล้องกบั
งานวิจยัของ อรุณี ส่องสว่าง (2556) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของพนกังาน
ต าแหน่ง Staff trainer บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ผลการวิจัย พบว่า 
สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของพนกังานต าแหน่ง Staff trainer บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) ท่ีผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกนั ประกอบด้วย สมรรถนะด้านการแก้ไขปัญหา
และการตดัสินใจ 

1.3 คณุลกัษณะ (Attribute) 
1.3.1 บุคลิกภาพ ผู้ เช่ียวชาญได้ให้ความส าคัญในเร่ืองสมรรถนะทัง้ 

6 สมรรถนะ อนัประกอบด้วย (1) ความคิดเชิงบวกในการบริการ (2) การเข้าใจผู้ อ่ืนและวฒันธรรม
ทางสงัคม (3) มนษุยสมัพนัธ์ดี (4) การเรียนรู้และพฒันา (5) ความพร้อมตอ่การเปลี่ยนแปลง และ 
(6) ความสขุในการท างาน สามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้
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1.3.1.1 ความคิดเชิงบวกในการบริการ คือ ความคิดเชิงบวกในการ
ปฏิบตัิงานร่วมกับผู้ อ่ืน และสามารถน าค าติชมจากผู้ อ่ืนมาปรับปรุงกระบวนการท างานให้ดีขึน้  
สอดคล้องกบัแนวคิดของ เนตร์พณัณา ยาวิราช (2552, น. 12-13) ท่ีกลา่วถึงการใช้ทกัษะทางการ
บ ริหารด้านความคิด  (Conceptual skill) ของผู้ จัดการระดับสูง เพื่ อการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ คือ ความคิดสร้างสรรค์และเชิงบวก สอดคล้องกับงานวิจยัของ Oshin (2002) ได้
ศึกษางานวิจัยเร่ือง การระบุรูปแบบความสามารถส าหรับผู้ จัดการโรงแรม (Identifying a 
competency model for hotel managers) ผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะส าหรับผู้จดัการโรงแรม 
ได้แก่ การมองโลกในแง่ด ี

1.3.1.2 การเข้าใจผู้ อ่ืนและวฒันธรรมทางสงัคม คือ การเปิดใจ และ
ยอมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ อ่ืน โดยเข้าใจธรรมชาติของแต่ละบุคคล สอดคล้องกบัแนวคิดของ 
Hellriegel และคนอ่ืน ๆ (2001, pp. 14-18) ท่ีได้กล่าวถึงสมรรถนะส าหรับผู้จดัการ มีความรู้และ
ความเข้าใจวฒันธรรมท่ีหลากหลาย และไวในการรับรู้วัฒนธรรมอ่ืน (Cultural openness and 
sensitivity) ความแตกต่างด้านเชือ้ชาติ วฒันธรรมของชนชาติท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจขององค์การ 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ ธนบรูณ์กิตติ ์จิรพฒันากร (2552) ได้ศกึษางานวิจยัเร่ือง สมรรถนะการ
บริหารของผู้บริหารระดบักลางของอตุสาหกรรมการโรงแรมในภาคใต้ของประเทศไทย ผลการวิจยั 
พบว่า สมรรถนะการบริหารของผู้บริหารระดบักลาง ได้แก่ การท างานในวฒันธรรมท่ีหลากหลาย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Oshin (2002) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง การระบุรูปแบบความสามารถ
ส าหรับผู้ จัดการโรงแรม (Identifying a competency model for hotel managers) ผลการวิจัย 
พบวา่ สมรรถนะส าหรับผู้จดัการโรงแรม ได้แก่ ความเข้าใจในความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล 

1.3.1.3 มนุษยสัมพันธ์ดี คือ การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้ อ่ืนได้เป็น
อย่างดี รวมทัง้สามารถสร้างความประทับใจให้กับเพื่อนร่วมงาน  สอดคล้องกับแนวคิดของ 
เนตร์พณัณา ยาวิราช (2552, น. 12-13) ท่ีกลา่วถึงความแตกตา่งของการใช้ทกัษะทางการบริหาร
ของผู้ จัดการระดับกลาง คือ การใช้ทักษะทางด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human relation skill) 
สอดคล้องกบัแนวคิดของ Yukl (2010, pp. 264-267) ท่ีกล่าวถึงสมรรถนะของผู้จดัการ เป็นผู้ เข้า
กบับคุคลอ่ืนได้ดีทกุระดบั มีจิตวิทยาในการสนทนา สอดคล้องกบัแนวคดิของ ส านกัมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2557, น. 25-36) ได้แก่ การมีมนุษยสมัพนัธ์ สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
ธนบูรณ์กิตติ์ จิรพัฒนากร (2552) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง สมรรถนะการบริหารของผู้ บริหาร
ระดบักลางของอตุสาหกรรมการโรงแรมในภาคใต้ของประเทศไทย ผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะ
การบริหารของผู้บริหารระดบักลาง ได้แก่ ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
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ไชยยศ ร่มร่ืนบญุกิจ (2556) ได้ศกึษางานวิจยัเร่ือง การพฒันาสมรรถนะของผู้ประกอบการใหม่ใน
อตุสาหกรรมการผลิตอาหาร ผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของผู้ประกอบการใหม่ใน
อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ประกอบด้วย มนุษยสมัพันธ์ในการประกอบธุรกิจ สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ Oshin (2002) ได้ศกึษางานวิจยัเร่ือง การระบรูุปแบบความสามารถส าหรับผู้จดัการ
โรงแรม (Identifying a competency model for hotel managers) ผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะ
ส าหรับผู้จดัการโรงแรม ได้แก่ การสร้างความสมัพนัธ์ 

1.3.1.4 การเรียนรู้และพัฒนา คือ มีความใส่ใจท่ีจะเรียนรู้เพื่อเกิด
การพฒันาตนเอง และมุง่เน้นท่ีจะพฒันาผู้ อ่ืนให้มีความสามารถเพิ่มมากขึน้ สอดคล้องกบัแนวคิด
ของ เนตร์พัณณา ยาวิราช (2552, น. 13) ท่ีกล่าวถึงทักษะของผู้จดัการ คือ ทักษะทางด้านการ
พัฒนาตนเอง (Self-development skill) การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Hellriegel และคนอ่ืน ๆ (2001, pp. 14-18) ท่ีได้กล่าวถึงสมรรถนะส าหรับผู้จดัการ มีความเข้าใจ
ในตนเองและการพฒันาตนเอง (Self-awareness and development) สอดคล้องกบัแนวคิดของ 
Yukl (2010, pp. 264-267) ท่ีกล่าวถึงสมรรถนะของผู้จดัการ มีลกัษณะนิสยัรักการศกึษาค้นคว้า 
หมั่นศึกษาหาความรู้เสริมคุณค่าของตนให้เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถ แสวงหาความรู้ ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และในศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับการท างานอยู่เสมอ ท าให้มีความรู้
กว้างขวาง ทนัสมยั สอดคล้องกบัแนวคิดของ เปรมกมลย์ ทินกร ณ อยธุยา (2556, น. 106-118) 
ท่ีกล่าวถึงสมรรถนะของผู้จดัการต้องมีใจรักการแสวงหาความรู้ สอดคล้องกบัแนวคิดของ ส านกั
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2557, น. 25-36) ท่ีกล่าวถึงทักษะทางปัญญา ได้แก่ 
ความรู้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (2558, น. 15-24) ท่ีกล่าวถึงจุดหมายของหลกัสตูร เพื่อให้ มีปัญญา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มี
ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแสวงหาแนวทางใหม่ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภคมน วงศ์ใหญ่ 
(2560) ได้ศกึษางานวิจยัเร่ือง การพฒันาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะท่ีจ าเป็นของ
ผู้บริหารระดบักลางในธุรกิจโรงแรม ผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะท่ีจ าเป็นของผู้บริหารระดบักลาง 
ได้แก่ การพฒันาตนเองมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริหาร สอดคล้องกับงานวิจยัของ Oshin (2002) 
ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง การระบุรูปแบบความสามารถส าหรับผู้ จัดการโรงแรม ( Identifying a 
competency model for hotel managers) ผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะส าหรับผู้จดัการโรงแรม 
ได้แก่ การสามารถเรียนรู้ด้วยตวัเอง 

1.3.1.5 ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง คือ การปรับตวัและสร้าง
โอกาสในการพฒันาจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ โดยไม่ยึดติดกบัความส าเร็จในอดีตท่ีผ่านมา 
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สอดคล้องกับแนวคิดของ สอดคล้องกับแนวคิดของ เนตร์พัณณา ยาวิราช (2552, น. 13) ท่ี
กล่าวถึงทักษะของผู้ จัดการในแต่ละระดับประกอบด้วยทักษะส าคัญ คือ  ทักษะทางด้านการ
พัฒนาตนเอง (Self-development skill) รู้จักมีความคิดริเร่ิมสิ่งใหม่ๆ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Yukl (2010, pp. 264-267) ท่ีกล่าวถึงสมรรถนะของผู้ จัดการ สามารถท่ีจะริเร่ิมสิ่งใหม่ให้เกิด
ประโยชน์แก่หน่วยงาน และพร้อมรับสถานการณ์ทกุชนิด สอดคล้องกบัแนวคิดของ ชชัวลิต สรวารี 
(2550, น. 171-173) ท่ีกลา่วถึงสมรรถนะของผู้จดัการ การอทุิศตนต่อองค์การ แสดงความตัง้ใจท่ี
จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนให้สอดคล้องตามเปา้หมายขององค์การ สอดคล้องกบัแนวคิดของ 
เปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา (2556, น. 106-118) ท่ีกล่าวถึงสมรรถนะของผู้จดัการต้องมีความ
คลอ่งแคลว่วอ่งไว ตื่นตวัอยูเ่สมอและพร้อมรับสถานการณ์ทกุชนิด 

1.3.1.6 ความสขุในการท างาน คือ การสร้างบรรยากาศและความสขุ
ในการท างาน ภายใต้แรงกดดนัตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ได้อยา่งแท้จริง สอดคล้องกบัแนวคดิของ Hellriegel 
และคนอ่ืน ๆ (2001, pp. 14-18) ท่ีได้กลา่วถึงสมรรถนะส าหรับผู้จดัการ เป็นการสร้างความสมดลุ
ระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั (Balancing work and life issues) สามารถสร้างความสมดลุระหว่าง
งานกับชีวิตส่วนตัวด้วยการไม่ให้ความส าคัญกับกิจกรรมด้านใดด้านหนึ่งมากจนเกินไป ดูแล
สขุภาพกายและใจของตนเอง ตลอดจนใช้วิธีการท่ีสร้างสรรค์ในการลดความเครียดท่ีเกิดจากการ
ท างาน ตัง้เป้าหมายของตนเองทัง้ด้านชีวิตงาน และชีวิตส่วนตวั สอดคล้องกับแนวคิดของ Yukl 
(2010, pp. 264-267) ท่ีกล่าวถึงสมรรถนะของผู้จดัการ มีความสนุกกบังาน (Have fun) มีความ
กระตือรือร้น อยากเรียนรู้ตลอดเวลา สนกุกบังาน และสร้างบรรยากาศในการท างาน 

1.3.2 คุณธรรมและจริยธรรม ผู้ เช่ียวชาญได้ให้ความส าคัญในเร่ือง
สมรรถนะทัง้ 3 สมรรถนะ อนัประกอบด้วย (1) ความซื่อสตัย์ในการท างาน (2) ความมีวินยั และ 
(3) ความอดทนและขยนัหมัน่เพียร สามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้

1.3.2.1 ความซื่อสัตย์ในการท างาน  คือ การปฏิบัติโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล และหลกัคณุธรรม จริยธรรมในการปฏิบตัิงานให้มีความถกูต้องชอบธรรม สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Hellriegel และคนอ่ืน ๆ (2001, pp. 14-18) ท่ีได้กล่าวถึงสมรรถนะส าหรับ
ผู้จัดการ มีความซื่อสตัย์และมีจริยธรรม (Integrity and ethical conduct) สอดคล้องกับแนวคิด
ของ อนุชิต ฮนุสวสัดิกลุ (2550, น. 43-46) ท่ีกล่าวถึงสมรรถนะของผู้จดัการไว้ว่า มีความซื่อสตัย์ 
สจุริต จงรักภกัดีต่อองค์การ และสนบัสนนุองค์การให้ก้าวหน้า ไม่เรียกและรับสินบนด้วยกรณีใดๆ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2557, น. 25-36) ท่ี
กลา่วถึงสมรรถนะความซื่อสตัย์สจุริต สอดคล้องกบังานวิจยัของ Oshin (2002) ได้ศกึษางานวิจยั
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เร่ือง การระบุรูปแบบความสามารถส าหรับผู้จดัการโรงแรม (Identifying a competency model 
for hotel managers) ผลการวิจยั พบวา่ สมรรถนะส าหรับผู้จดัการโรงแรม ได้แก่ ความซื่อสตัย์ 

1.3.2.2 ความมีวินยั คือ รู้จกับทบาทหน้าท่ีของตนเอง ก าหนดเวลา 
และปฏิบตัิงานได้ตรงตามเวลาท่ีก าหนด สอดคล้องกบัแนวคิดของ อนชิุต ฮนุสวสัดิกลุ (2550, น. 
43-46) กลา่วถึงสมรรถนะของผู้จดัการไว้วา่ มีความรับผิดชอบในงานท่ีให้ส าเร็จตามเวลาหรือก่อน
เวลาท่ีก าหนด สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2557, น. 
25-36) ท่ีกลา่วถึงสมรรถนะด้านพฤตกิรรมลกัษณะนิสยั ได้แก่ ความมีวินยั ความรับผิดชอบ 

1.3.2.3 ความอดทนและขยนัหมัน่เพียร คือ มีความมุง่มัน่ ตัง้ใจ ขยนั 
และอดทนต่อสิ่งต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ได้ดี  สอดคล้องกับแนวคิดของ Yukl (2010, pp. 264-267) ท่ี
กลา่วถึงสมรรถนะของผู้จดัการ มีความตัง้ใจ ขยนั มุ่งมัน่ เสียสละ และอดทนตอ่การท างาน ถือว่า
การท างานท่ีท้าทายท าให้เกิดการอยากลอง สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักมาตรฐานการ
อาชีวศกึษาและวิชาชีพ (2557, น. 25-36) ท่ีกลา่วถึงสมรรถนะด้านพฤติกรรมลกัษณะนิสยั ได้แก่ 
ขยนั ประหยดั อดทน สอดคล้องกบังานวิจยัของ ณฐิักา เศรษฐบตุร (2551) ได้ศกึษางานวิจยัเร่ือง 
การศกึษาปัจจยัสว่นบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัสมรรถนะของผู้จดัการร้าน ผลการวิจยั พบว่า  สมรรถนะ
ของผู้จดัการร้าน ได้แก่ ความมุ่งมัน่ท างานให้ส าเร็จ สอดคล้องกบังานวิจยัของ Oshin (2002) ได้
ศึกษางานวิจัยเร่ือง การระบุรูปแบบความสามารถส าหรับผู้ จัดการโรงแรม ( Identifying a 
competency model for hotel managers) ผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะส าหรับผู้จดัการโรงแรม 
ได้แก่ การมุง่ผลสมัฤทธ์ิและความมุง่มัน่ 

2. สมรรถนะเฉพาะ (Functional competency) 
2.1 ความรู้ (Knowledge) 

2.1.1 การตลาดและการเงิน ผู้ เช่ียวชาญได้ให้ความส าคัญในเร่ือง
สมรรถนะทัง้ 3 สมรรถนะ อันประกอบด้วย (1) ความรู้ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด  (2) 
การบริหารยอดขายทางธุรกิจ และ (3) การจดัการธุรกรรมทางการเงินในธุรกิจการบริการ สามารถ
อภิปรายผลได้ ดงันี ้

2.1.1.1 ความรู้ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด  คือ ความรู้ 
ความเข้าใจในการก าหนดกลยทุธ์ วิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ การแสวงหาโอกาส และกระตุ้น
ยอดขายด้วยวิธีการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า  สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2554, น. 181-184) ท่ีกล่าวถึงการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดหลายๆ 
ด้านก่อนการตดัสินใจลงทนุในธุรกิจภตัตาคาร เพื่อทราบถึงความเป็นไปได้ในการลงทนุ ข้อจ ากดั 
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และโอกาสในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด  การวิเคราะห์ทาง
การตลาดของธุรกิจ การวิเคราะห์ตลาดผู้บริโภคและพฤติกรรมการบริโภคของลกูค้า การวิเคราะห์
คูแ่ข่งขนั สอดคล้องกบัแนวคิดของ กรภทัร์ สทุธิดารา (2552, น. 42-49) ท่ีกล่าวถึงการผลิตสินค้า
ให้ขายได้เป็นหัวใจส าคญัของการท าธุรกิจ โดยต้องเข้าใจหลกัการส าคญัในการประกอบธุรกิจ 
ได้แก่ การเข้าใจลูกค้าให้ดีกว่าคู่แข่ง รู้จกัคู่แข่ง สอดคล้องกับงานวิจยัของ ไชยยศ ร่มร่ืนบุญกิจ 
(2556) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง การพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการใหม่ในอุตสาหกรรมการ
ผลิตอาหาร ผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของผู้ประกอบการใหม่ในอตุสาหกรรมการ
ผลิตอาหาร ประกอบด้วย การตลาด และการวางแผนกลยทุธ์ธุรกิจ 

2.1.1.2 การบริหารยอดขายทางธุรกิจ  คือ  ความเข้าใจในการ
วิเคราะห์แนวโน้มยอดขายและวางแผน ควบคุม ดูแลสิ่งต่างๆ ภายในร้าน เพื่อให้เป็นไปตาม
เปา้หมายยอดขายในแต่ละวนั สอดคล้องกบัแนวคิดของ Hellriegel และคนอ่ืน ๆ (2001, pp. 14-
18) ท่ีได้กลา่วถึงสมรรถนะส าหรับผู้จดัการ มีความสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจและผลท่ีจะ
เกิดขึน้ในอนาคต และการก าหนดเป้าหมายในระดบัปฏิบตัิการ (Operation goal) ท่ีส่งเสริมการ
บรรลเุปา้หมายองค์การ สอดคล้องกบัแนวคิดของ ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2554, น. 4) ท่ีกล่าวถึง
ควรมีการวางแผนการตลาดอย่างรอบคอบอย่างเป็นระบบ สามารถท าก าไรได้มาก สอดคล้องกบั
งานวิจัยของ ภคมน วงศ์ใหญ่ (2560) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะท่ีจ าเป็นของผู้บริหารระดบักลางในธุรกิจโรงแรม ผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะ
ท่ีจ าเป็นของผู้บริหารระดบักลาง ได้แก่ การบริหารจดัการธุรกิจเชิงกลยทุธ์ 

2.1.1.3 การจัดการธุรกรรมทางการเงินในธุรกิจการบริการ  คือ 
ความรู้ ความเข้าใจในการจดัการธุรกรรมทางการเงินของร้านได้อยา่งถกูต้อง สอดคล้องกบัแนวคิด
ของ สอดคล้องกบัแนวคิดของ Hellriegel และคนอ่ืน ๆ (2001, pp. 14-18) ท่ีได้กลา่วถึงสมรรถนะ
ส าห รับผู้ จัด การ  เป็ นการบ ริห ารการเงิน และงบประมาณ  (Budgeting and financial 
managements) เป็นการเข้าใจงบการเงิน กระแสเงินสด รายงานทางการเงิน และรายงานผล
ประกอบการประจ าปี และใช้ข้อมูลดงักล่าวประกอบการตดัสินใจทางธุรกิจ การเก็บข้อมูลทาง
การเงินท่ีถูกต้องและสมบูรณ์ และการก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคคลอ่ืน  รวมทัง้
สามารถบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของบคุคลอ่ืนให้เป็นไปตามแผนดงักลา่ว 

2.2 ทกัษะ (Skill) 
2.2.1 การบริหารจัดการทั่วไป ผู้ เช่ียวชาญได้ให้ความส าคัญในเร่ือง

สมรรถนะทัง้ 1 สมรรถนะ อนัประกอบด้วย (1) การเป็นผู้น า สามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้
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2.2.1.1 การเป็นผู้ น า คือ ความสามารถในการเป็นผู้ น า ก าหนด
ทิศทางในการปฏิบตัิงาน และควบคมุทีมงานให้สามารถปฏิบตัิงานได้ตามเปา้หมาย สอดคล้องกบั
แนวคิดของ Robbins และ Coulter (2009, pp. 386-387) ท่ีกล่าวถึงผู้ จัดการเป็นบุคคลท่ีมี
ความสามารถโน้มน้าวหรือกระตุ้นผู้ อ่ืนให้ท างาน และมีอ านาจในการสัง่การ สอดคล้องกบัแนวคิด
ของ สุพานี สฤษฎ์วานิช (2552, น. 235) ท่ีได้ให้ความหมายของผู้ จัดการ หมายถึง ผู้ ท่ี มี
ความสามารถท่ีจะมีอิทธิพลเหนือกลุม่ หรือผู้ ท่ีมีคณุลกัษณะของความเป็นผู้น า คือ มีลกัษณะเดน่ 
มีวิสยัทศัน์ มีคา่นิยมท่ีเหมาะสม และมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน สอดคล้องกบัแนวคิดของ Yukl (2010, 
pp. 264-267) ท่ีกล่าวถึงสมรรถนะของผู้จดัการ ต้องท าหน้าเป็นผู้น า สอดคล้องกับงานวิจยัของ 
วินัย ไข่ขาว (2553) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง สมรรถนะหลักของพนักงาน บริษัท ครัวแม่ศรีเรือน 
จ ากัด และบริษัทในเครือ ผลการวิจัย พบว่า  สมรรถนะหลกัของพนักงาน ได้แก่ ความเป็นผู้น า 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ไชยยศ ร่มร่ืนบุญกิจ (2556) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง การพัฒนา
สมรรถนะของผู้ประกอบการใหมใ่นอตุสาหกรรมการผลิตอาหาร ผลการวิจยั พบวา่ สมรรถนะท่ีพงึ
ประสงค์ของผู้ประกอบการใหม่ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ประกอบด้วย  ภาวะผู้น าในการ
ประกอบธุรกิจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภคมน วงศ์ใหญ่ (2560) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง การ
พฒันาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะท่ีจ าเป็นของผู้บริหารระดบักลางในธุรกิจโรงแรม 
ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะท่ีจ าเป็นของผู้บริหารระดับกลาง ได้แก่ ภาวะผู้น า สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ Oshin (2002) ได้ศกึษางานวิจยัเร่ือง การระบรูุปแบบความสามารถส าหรับผู้จัดการ
โรงแรม (Identifying a competency model for hotel managers) ผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะ
ส าหรับผู้จดัการโรงแรม ได้แก่ ความเป็นผู้น า 

2.2.2 การบ ริหารและการจัดการร้านอาหาร ผู้ เ ช่ี ยวชาญ ได้ ให้
ความส าคญัในเร่ืองสมรรถนะทัง้ 4 สมรรถนะ อนัประกอบด้วย (1) การเตรียมความพร้อมก่อนการ
เปิดร้าน (2) การบริหารทีมงานร้าน (3) การควบคมุคณุภาพและมาตรฐานการบริการ และ (4) การ
บริหารต้นทนุและคา่ใช้จ่ายของร้าน สามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้

2.2.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดร้าน คือ ความสามารถใน
การเตรียมความพร้อมของร้านก่อนเปิดให้บริการกับลูกค้า โดยตรวจสอบความเรียบร้อยของ
พนกังาน พืน้ท่ี และวตัถุดิบ สอดคล้องกบัแนวคิดของ ชลธิชา บุนนาค (2553, น. 24) ท่ีกล่าวถึง
ผู้ จัดการสาขา (Outlet managers) เป็นผู้ มีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการร้านอาหารและ
ภั ต ต าค าร  ได้ แก่  ผู้ จั ด ก ารห้ อ งอ าห ารแล ะ ห้ อ งค รัว  (Coffee shop manager/Lounge 
manager/Bar manager/Room manager) โดยแต่ละต าแหน่งจะรับผิดชอบงานภายในพืน้ท่ีของ
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ตน และมีพนกังานปฏิบตัิการในต าแหน่งต่างๆ ลดหลัน่กันลงมาตามความเหมาะสม สอดคล้อง
กับแนวคิดของ อนุชิต ฮุนสวัสดิกุล (2550, น. 43-46) กล่าวถึงสมรรถนะของผู้ จัดการไว้ว่า 
สามารถบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่าทุกชนิด ได้แก่ บุคลากร เงินประมาณ วสัดอุุปกรณ์ อาคาร
สถานท่ี และการบริหารจดัการอยา่งประหยดัให้คุ้มคา่และเกิดประโยชน์สงูสดุ 

2.2.2.2 การบริหารทีมงานร้าน คือ ความสามารถในการวางแผน 
สง่เสริม สนบัสนนุ และกระตุ้นทีมงานภายในร้านให้ปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้อง
กับแนวคิดของ เปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา (2556, น. 100) ท่ีได้ให้ความหมายไว้ว่า ผู้ จัดการ
เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถโน้มน้าวหรือกระตุ้นผู้ อ่ืนให้ท างาน และมีอ านาจในการสัง่การ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Robbins และ Coulter (2009, p. 386) ท่ีกล่าวถึงผู้ จัดการ (Leader) เป็นปัจจัย
ส าคญัประการหนึ่งต่อความส าเร็จขององค์การ โดยต้องวางแผน สัง่การ และควบคมุให้บุคลากร
ปฏิบตัิงานตามต าแหน่งท่ีได้รับมอบหมาย ให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย และวตัถปุระสงค์
ท่ีได้วางไว้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Hellriegel และคนอ่ืน ๆ (2001, pp. 14-18) ท่ีได้กล่าวถึง
สมรรถนะส าหรับผู้จดัการ เป็นการสร้างทีมงาน (Designing teams) เป็นขัน้แรกของการท างานท่ี
เป็นโครงการต่างๆ (Projects) จะต้องก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจนท่ีท าให้ทีมเกิดแรงบนัดาลใจใน
การท างาน คดัเลือกสมาชิกของทีมท่ีมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสม เพื่อให้ทีมมีความหลากหลายในเร่ือง
ความรู้และเทคนิคตา่งๆ ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของทีม ตลอดจนมอบหมายงานและความ
รับผิดชอบให้แก่สมาชิกแตล่ะคนอยา่งเหมาะสม 

2.2.2.3 การควบคุมคุณ ภาพและมาตรฐานการบ ริการ  คื อ 
ความสามารถในการประเมินความต้องการและวางแผนการปฏิบตัิงาน โดยควบคมุการดแูลและ
เอาใจใส่กับลูกค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของภาระงานท่ีก าหนดไว้ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Bateman และ Snell (2009, p. 23) และ ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี (2550, น. 25-26) ได้กล่าวถึ ง
ความส าคัญของผู้ จัดการระดับต้น (First-line management/Supervisory) ควบคุมดูแลการ
ปฏิบตัิงานตามมาตรฐานท่ีก าหนด สอดคล้องกับงานวิจยัของ อรุณี ส่องสว่าง (2556) ได้ศึกษา
งานวิจยัเร่ือง สมรรถนะท่ีพงึประสงค์ของพนกังานต าแหน่ง Staff trainer บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ 
กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของพนักงานต าแหน่ง Staff 
trainer บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ท่ีผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกนั 
ประกอบด้วย สมรรถนะด้านมาตรฐานการปฏิบตัิงานเสร์ิฟและจดบิล 

2.2.2.4 การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายของร้าน คือ ความสามารถ
ในการควบคุมต้นทุน ค่าใช้จ่ายของร้าน เช่น ต้นทุนการขาย ต้นทุนแรงงาน เป็นต้น เพื่อให้
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สอดคล้องกับรายได้ของร้าน สอดคล้องกับแนวคิดของ ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2554, น. 1-3) ท่ี
กล่าวถึงผู้ประกอบธุรกิจมีส่วนก าหนดลกัษณะการด าเนินงานของธุรกิจ ได้แก่ ต้นทุนรวมในการ
ด าเนินงาน ประกอบด้วย ต้นทนุคงท่ี (Fixed cost) และต้นทนุผนัแปร (Variable cost) สอดคล้อง
กบัแนวคิดของ ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2554, น. 9-10) ท่ีกลา่วถึงการประกอบธุรกิจบริการอาหาร
และเคร่ืองดื่มอาจประสบปัญหาท่ีเป็นสาเหตขุองความเสี่ยงและความล้มเหลวได้  เน่ืองจากขาด
การวางแผนล่วงหน้าอย่างรัดกมุว่าจ านวนเงินทนุท่ีต้องใช้ในการด าเนินธุรกิจในแต่ละเร่ืองควรจะ
ใช้เร่ืองละประมาณเท่าใด 

2.2.3 การจดัการทรัพยากรมนุษย์ ผู้ เช่ียวชาญได้ให้ความส าคญัในเร่ือง
สมรรถนะทัง้ 3 สมรรถนะ อนัประกอบด้วย (1) การบริหารบคุลากร (2) การสอนงาน และ (3) การ
ให้ค าปรึกษา สามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้

2.2.3.1 การบริหารบุคลากร คือ  ความสามารถในการวางแผน 
จดัสรรอตัราก าลงัคน จดัการแผนงานให้มีความสอดคล้องกบับุคลากรตามบทบาทหน้าท่ีของแต่
ละคนให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทัง้พฒันาพนกังานทกุคนให้มีความสามารถ เพื่อความก้าวหน้าใน
อาชีพการงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ กรภทัร์ สทุธิดารา (2552, น. 78-79) ท่ีกล่าวถึงการวาง
แผนการปฏิบตัิงานและแผนกิจกรรมรายวนั รายสปัดาห์ หรือรายเดือน จะท าให้สามารถมองเห็น
ภาพรวมตลอดปีว่าจะเกิดงานส าคญัอะไรขึน้บ้าง เพื่อเตรียมพร้อมต่อการวางแผนการปฏิบตัิงาน
ในเดือนถัดไป สอดคล้องกับแนวคิดของ  กรภัทร์ สุทธิดารา (2552, น. 82) เม่ือมีแผนการ
ปฏิบตัิงานแล้วต้องประเมินงานแตล่ะงานต้องใช้คนก่ีคน เม่ือจ้างงานมาแล้วท างานได้พอดีกบัคน 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ ณฐิักา เศรษฐบตุร (2551) ได้ศกึษางานวิจยัเร่ือง การศกึษาปัจจยัสว่น
บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับสมรรถนะของผู้ จัดการร้าน ผลการวิจัย พบว่า  สมรรถนะของผู้ จัดการร้าน 
ได้แก่ การพฒันาบุคลากร สอดคล้องกบังานวิจยัของ ภคมน วงศ์ใหญ่ (2560) ได้ศึกษางานวิจยั
เร่ือง การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะท่ีจ าเป็นของผู้บริหารระดบักลางใน
ธุรกิจโรงแรม ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะท่ีจ าเป็นของผู้บริหารระดับกลาง ได้แก่ การบริหาร
จดัการทรัพยากรมนษุย์เชิงกลยทุธ์ 

2.2.3.2 การสอนงาน คือ ความสามารถในการเพิ่มพูนความรู้ และ
พัฒนาความสามารถของผู้ ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
สอดคล้องกบัแนวคิดของ สอดคล้องกบัแนวคิดของ Senge (1999, p. 7) ได้กล่าวถึงบทบาทของ
ผู้จดัการยคุใหม่ไว้ว่า ผู้จดัการเปรียบเสมือนครู ถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกในองค์การ (Leader 
as teacher) สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกในองค์การ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในสว่น
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ท่ีเก่ียวข้องกบัองค์การทัง้ในส่วนของแนวทางปฏิบตัิ ค่านิยมพืน้ฐาน และวฒันธรรมขององค์การ
อย่างเป็นระบบ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  อรุณี  ส่องสว่าง (2556) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง 
สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของพนกังานต าแหน่ง Staff trainer บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของพนักงานต าแหน่ง Staff trainer บริษัท 
เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ท่ีผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกนั คือ สมรรถนะ
ด้านการสอนงาน  

2.2.3.3 การให้ค าปรึกษา คือ ความสามารถในการให้ค าแนะน า 
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกบัแนวคิดของ Senge (1999, 
p. 7) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้ จัดการยุคใหม่ไว้ว่า  ผู้ จัดการเปรียบเสมือนผู้ บริการ ให้ความ
ช่วยเหลือดูแล (Leader as steward) สอดคล้องกับแนวคิดของ Hellriegel และคนอ่ืน ๆ (2001, 
pp. 14-18) ท่ีได้กล่าวถึงสมรรถนะส าหรับผู้จัดการ คือ การเป็นพี่เลีย้ง ท่ีปรึกษา และผู้ ฝึกสอน
ให้แก่สมาชิกในทีมอย่างตัง้ใจและอดทน สอดคล้องกบัแนวคิดของ Yukl (2010, pp. 264-267) ท่ี
กลา่วถึงสมรรถนะของผู้จดัการ สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ใต้บงัคบับญัชาและผู้ อ่ืนได้ 

2.3 คณุลกัษณะ (Attribute) 
2.3.1 บุคลิกภาพ ผู้ เช่ียวชาญได้ให้ความส าคญัในเร่ืองสมรรถนะทัง้ 1 

สมรรถนะ อนัประกอบด้วย (1) สร้างสรรค์กิจกรรมการบริการ สามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้
2.3.1.1 สร้างสรรค์กิจกรรมการบริการ คือ การรับฟังเสียงสะท้อนของ

ลกูค้าเพื่อน ามาปรับปรุงวิธีการให้บริการท่ีมีคณุภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  สอดคล้องกับ
แนวคิดของ เนตร์พัณณา ยาวิราช (2552, น. 13) ท่ีกล่าวถึงทักษะของผู้ จัดการในแต่ละระดับ
ประกอบด้วยทกัษะส าคญั คือ ทกัษะทางการบริหาร (Administrative skill) รู้จกัปรับปรุงคณุภาพ
ผลิตภณัฑ์และบริการให้ดีขึน้ 

2.3.2 คุณธรรมและจริยธรรม ผู้ เช่ียวชาญได้ให้ความส าคัญในเร่ือง
สมรรถนะทัง้ 2 สมรรถนะ อนัประกอบด้วย (1) จริยธรรมทางธุรกิจอาหาร และ (2) การมีจิตส านึก
และสว่นร่วมภายในร้าน สามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้

2.3.2.1 จริยธรรมทางธุรกิจอาหาร คือ การยึดมั่นและปฏิบัติตาม
คณุธรรม จริยธรรมของธุรกิจ โดยมุง่สูป่ระโยชน์ของร้านมากกวา่สว่นตวั สอดคล้องกบัแนวคิดของ 
Bateman และ Snell (2009, p. 23) และ ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี (2550, น. 25-26) ได้กล่าวถึ ง
ความส าคญัของผู้ จัดการระดบัต้น มีความมุ่งเน้นธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการท่ีดี 
สอดคล้องกับแนวคิดของ เนตร์พณัณา ยาวิราช (2552, น. 13) ท่ีกล่าวถึงทกัษะของผู้จดัการใน 
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แตล่ะระดบัประกอบด้วยทกัษะส าคญั คือ ค านึงถึงคณุค่าทางจริยธรรม สอดคล้องกบัแนวคิดของ 
อนุชิต ฮุนสวสัดิกุล (2550, น. 43-46) ท่ีกล่าวถึงสมรรถนะของผู้จดัการไว้ว่า การมีจริยธรรมและ
คุณธรรมส าหรับผู้ บริหาร มีความโปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ส านกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2557, น. 25-36) ท่ีกล่าวถึงสมรรถนะด้านคณุธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทัง้คุณธรรม จริยธรรมทางสงัคมและสิทธิหน้าท่ีพลเมือง 
สอดคล้องกบัแนวคิดของ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2558, น. 15-24) ท่ีกล่าวถึง
หลกัการของหลกัสตูร เพื่อพฒันาก าลงัคนระดบัเทคนิคให้มีสมรรถนะมีคณุธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ สอดคล้องกบังานวิจยัของ ณฐิักา เศรษฐบตุร (2551) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง 
การศกึษาปัจจยัสว่นบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัสมรรถนะของผู้จดัการร้าน ผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะ
ของผู้จดัการร้าน ได้แก่ คณุธรรม สอดคล้องกบังานวิจยัของ วินยั ไข่ขาว (2553) ได้ศกึษางานวิจยั
เร่ือง สมรรถนะหลกัของพนักงาน บริษัท ครัวแม่ศรีเรือน จ ากัด และบริษัทในเครือ ผลการวิจัย 
พบว่า  สมรรถนะหลักของพนักงาน ได้แก่  การมีจริยธรรม  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ไชยยศ ร่มร่ืนบญุกิจ (2556) ได้ศกึษางานวิจยัเร่ือง การพฒันาสมรรถนะของผู้ประกอบการใหม่ใน
อตุสาหกรรมการผลิตอาหาร ผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของผู้ประกอบการใหม่ใน
อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ประกอบด้วย จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ เอมภิกา ไทยกรณ์ (2557) ได้ศกึษางานวิจยัเร่ือง การศึกษาสมรรถนะ
ของพนกังานบริการโรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะของพนกังานบริการ 
ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภคมน วงศ์ใหญ่ (2560) ได้ศึกษางานวิจัย
เร่ือง การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะท่ีจ าเป็นของผู้บริหารระดบักลางใน
ธุรกิจโรงแรม ผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะท่ีจ าเป็นของผู้บริหารระดบักลาง ได้แก่ จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

2.3.2.2 การมีจิตส านึกและส่วนร่วมภายในร้าน  คือ การรับรู้และ
เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเองภายในร้าน เม่ือเกิดความผิดพลาดสามารถชีแ้จงและร่วมหา  
แนวทางการแก้ไข สอดคล้องกับแนวคิดของ Hellriegel และคนอ่ืน ๆ (2001, pp. 14-18) ท่ีได้
กล่าวถึงสมรรถนะส าหรับผู้ จัดการ การบริหารการเปลี่ยนแปลงของทีมงาน (Managing team 
dynamics) ประกอบด้วย การเข้าใจจุดอ่อนและจุดแข็งของทีม สามารถน าจุดแข็งของสมาชิกใน
ทีมไปใช้ในการปฏิบัติงาน เม่ือเกิดข้อขัดแย้งในทีมสามารถน าประเด็นความขัดแย้งนัน้มาหา
ข้อสรุปท่ีดีร่วมกันอย่างมีเหตุผลเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม แบ่งปันความดีความชอบ (Credit) 
ให้แก่สมาชิกในทีม 
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2. การศึกษาแนวทางการใช้กรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขาส าหรับธุรกิจ
การบริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร พบว่า แนวทางการใช้กรอบสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้ จัดการสาขา ตามระดับของสมรรถนะทั่วไป (General competency) ประกอบด้วย (1) 
ความรู้ (Knowledge) มีแนวทางการใช้ ได้แก่ (1.1) การออกแบบและพฒันาหลกัสตูรให้เป็นอตั
ลกัษณ์ของตนเอง (1.2) รูปแบบการจดัการเรียนการสอนและการฝึกอบรม และ (1.3) การวดัผล
และการประเมินผลผู้ เรียนอยา่งชดัเจน (2) ทกัษะ (Skill) มีแนวทางการใช้ ได้แก่ (2.1) การเรียนรู้สู่
การฝึกปฏิบตัิจริง (Practice based learning) (2.2) การใช้คู่มือและแอปพลิเคชัน่ (2.3) กิจกรรม
สง่เสริมการเรียนรู้ และ (2.4) การสร้างความสขุในการท างาน และ (3) คณุลกัษณะ (Attribute) มี
แนวทางการใช้ ได้แก่ (3.1) โครงการสร้างคนดีและคนเก่ง และแนวทางการใช้กรอบสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้ จัดการสาขา  ตามระดับของสมรรถนะเฉพาะ (Functional competency) 
ประกอบด้วย (1) ความรู้ (Knowledge) มีแนวทางการใช้ ได้แก่ (1.1) การออกแบบและพัฒนา
หลกัสูตร (1.2) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรม (2) ทักษะ (Skill) มีแนวทาง 
การใช้ ได้แก่ (2.1) การฝึกปฏิบัติจริงให้เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ และ (2.2) การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และ (3) คณุลกัษณะ (Attribute) มีแนวทางการใช้ ได้แก่ (3.1) โครงการสร้างคนดีและคน
เก่ง และ (3.2) โครงการสร้างสรรค์งานบริการ สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้

1. สมรรถนะทัว่ไป (General competency) 
1.1 ความรู้ (Knowledge) ผู้ เช่ียวชาญได้ให้ความส าคัญทัง้  3 แนวทาง 

ประกอบด้วย (1) การออกแบบและพฒันาหลกัสตูรให้เป็นอตัลกัษณ์ของตนเอง (2) รูปแบบการ
จดัการเรียนการสอนและการฝึกอบรม และ (3) การวดัผลและการประเมินผลผู้ เรียนอย่างชดัเจน 
สามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้

1.1.1 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง 
ครูผู้สอนสาขาวิชาธุรกิจอาหาร สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก และสาขาท่ีเก่ียวข้อง 
เรียนเชิญผู้ประกอบการมาสมัภาษณ์เพื่อหาความต้องการในการจดัท าและปรับปรุงหลกัสตูร การ
จดัรูปแบบการจดัการเรียนการสอนให้สามารถน าไปใช้ได้จริง มีความเหมาะสม และสอดคล้องกบั
ผู้ประกอบการในตลาดแรงงาน โดยเนือ้หาหลกัสตูรต้องมีความชดัเจน กระชบั และเป็นมาตรฐาน 
แบง่ออกเป็นรายหวัข้อวิชาให้ครบตามสมรรถนะท่ีก าหนด ได้แก่ (1) ความรู้ในธุรกิจร้านอาหาร (2) 
ความรู้ด้านวิชาชีพในงานบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม (3) การควบคมุคณุภาพและความปลอดภยั
ของอาหาร (4) ความรู้เก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในร้าน และ (5) ความรู้ด้านการ
บริหารการเงินและค่าใช้จ่ายเบือ้งต้น สอดคล้องกบัแนวคิดของ ส านกัมาตรฐานการอาชีวศึกษา
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และวิชาชีพ (2557, น. 25-36) ท่ีส่งเสริมให้มีการประสานความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาและ
พฒันาหลกัสตูรร่วมกนัระหว่างสถาบนั สถานศึกษา หน่วยงาน สถานประกอบการ และองค์การ
ต่างๆ ทัง้ในระดับชุมชน ระดับท้องถ่ินและระดับชาติ  สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2558, น. 15-24) ท่ีกล่าวถึงหลักการของหลักสูตรเป็นระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เพื่อพฒันาก าลงัคนระดบัเทคนิคให้สามารถประกอบอาชีพได้ตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ และสนับสนุนการประสาน
ความร่วมมือในการจดัการศึกษาร่วมกนัระหว่างหน่วยงานและองค์การทีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและ
เอกชน สอดคล้องกบังานวิจยัของ วิชชาพรรณ ก่ิงวชัระพงศ์ (2553) ได้ศกึษางานวิจยัเร่ือง รูปแบบ
การพฒันาหลกัสตูรฐานสมรรถนะด้านการโรงแรมและบริการงานบริการส่วนหน้า ตามมาตรฐาน
อาชีพอุตสาหกรรมการโรงแรม ผลการวิจยั พบว่า หลกัสตูรฐานสมรรถนะท่ีพฒันาขึน้รายวิชาท่ี
เก่ียวข้อง ผู้ เช่ียวชาญ และผู้ช านาญการท่ีท าประชาพิจารณ์มีความเห็นว่าสอดคล้องกบัมาตรฐาน
อาชีพการโรงแรม ตรงกบัความต้องการของสถานประกอบการ 

1.1.2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรม จากห้องเรียน 
(Classroom) เปลี่ยนเป็นการศึกษาท่ีมุ่งผลลัพธ์ (Outcome based education) การเรียนรู้จาก
กรณีศกึษา (Practice based learning) การท าวิจยัของนกัศกึษาปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 4 และการจดั
การศึกษาระบบทวิภาคีในหัวข้อความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับธุรกิจร้านอาหาร วิชาชีพในงานบริการ
อาหารและเคร่ืองดื่ม การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในร้าน และการบริหารการเงินและค่าใช้จ่ายเบือ้งต้น โดยเชิญวิทยากรหรือ
ผู้ เช่ียวชาญโดยตรงจากสถานประกอบการมาให้ความรู้ หรือส่งออกไปเรียนภายนอก เน่ืองจาก
สถานประกอบการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ มาใช้ในการจดัการเรียนการสอน เพื่อให้
ผู้ เรียนมีความพร้อมและความสามารถก่อนลงไปฝึกงานจริงในสถานประกอบการ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (2542, น. 12) 
มาตรา 20 ระบุว่า การอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพให้จดัในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษา
ของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 
สอดคล้องกบัแนวคิดของ พระราชบญัญัติการอาชีวศกึษา พ.ศ. 2551 (2551, น. 1-24) มาตรา 8 
การจดัการอาชีวศกึษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้จดัโดยรูปแบบ การศกึษาระบบทวิภาคี เป็นการ
จัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน กับสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐในเร่ืองการจดัหลกัสตูร การเรียนการสอน การวดั
และประเมินผล โดยผู้ เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันและเรียน
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ภาคปฏิบตัิในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรับเพื่อประโยชน์ในการผลิตและ
พฒันาก าลงัคน 

1.1.3 การวดัผลและการประเมินผลผู้ เรียนอย่างชดัเจน โดยการทดสอบ
ความรู้ทุกหัวข้อวิชาตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีก าหนด มีเกณฑ์ผ่านจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
กรมพฒันาฝีมือแรงงาน และส่งนักศึกษาเข้าร่วมเวทีการแข่งขนัระดบัอาเซียนและนานาชาติใน
การบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม รวมทัง้มีการติดตามผลลพัธ์การเรียนรู้ และวดัผลการปฏิบตัิงาน
ของแตล่ะสมรรถนะท่ีหน้าร้าน หลงัการฝึกอบรมร่วมกบัสถานประกอบการ เพื่อความก้าวหน้าทาง
อาชีพรายบคุคล สามารถวดัผลและน าไปใช้ได้จริง สอดคล้องกบัแนวคิดของ พระราชบญัญตัิการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 (2551, น. 1-24) มาตรา 8 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพให้จดัโดยรูปแบบการศกึษาในระบบ โดยมีการวดัและการประเมินผล ท่ีเป็นเง่ือนไขของการ
ส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน และการศึกษานอกระบบเป็นการจดัการศึกษาวิชาชีพท่ีมีการวดัและ
ประเมินผลท่ีเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศกึษา โดยเนือ้หาและหลกัสตูรจะต้องมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม  และการศึกษาระบบ 
ทวิภาคีเป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบนั กบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐในเร่ืองการจดัหลกัสตูรการเรียน
การสอน การวดัและประเมินผล โดยผู้ เรียนใช้เวลาสว่นหนึง่ในสถานศกึษาอาชีวศกึษาหรือสถาบนั
และเรียนภาคปฏิบตัิในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรับเพื่อประโยชน์ในการ
ผลิตและพฒันาก าลงัคน 

1.2 ทกัษะ (Skill) ผู้ เช่ียวชาญได้ให้ความส าคญัทัง้ 4 แนวทาง ประกอบด้วย 
(1) การเรียนรู้สู่การฝึกปฏิบัติจริง (Practice based learning) (2) การใช้คู่มือและแอปพลิเคชั่น 
(3) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และ (4) การสร้างความสุขในการท างาน สามารถอภิปรายผลได้ 
ดงันี ้

1.2.1 การเรียนรู้สู่การฝึกปฏิบตัิจริง (Practice based learning) เพื่อให้
ผู้ เรียนเกิดทกัษะเบือ้งต้นในสถานศกึษา เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนลงฝึกปฏิบตัิงานจริง โดย
มีการจัดท าเนือ้หาหลักสูตรแบบผสมผสานร่วมกับอาจารย์ เน้นการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ 
(Action learning) ลงมือท าจริงในสถานฝึกปฏิบตัิการผ่านรูปแบบของโครงการฝึกงาน (In house 
internship) ระหวา่งเรียนมีการฝึกภาคปฏิบตัิ 2 วนั และภาคทฤษฎี 3 วนัตอ่สปัดาห์ และฝึกอาชีพ
ในสถานประกอบการท่ีเรียกว่า “ทวิภาคี” เช่น ช่างอุตสาหกรรม มีการร่วมมือในการปรับใช้
หลกัสูตรร่วมกับสถานประกอบการของเยอรมัน ครูฝึกจากสถานประกอบการมาร่วมออกแบบ
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หลกัสตูร สร้างแผนการฝึกอาชีพ โดยการน าความรู้ท่ีได้จากภาคเรียนท่ี 1 ไปใช้ในภาคเรียนท่ี 2 
และมีการฝึกอบรมก่อนไปฝึกงานในสถานประกอบการจริง ทดสอบสมรรถนะตามท่ีออกแบบไว้ว่า
ได้ตรงกบัความสามารถท่ีเกิดขึน้หรือไม่ รวมทัง้มอบใบประกาศนียบตัรส าหรับผู้สอบผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 สามารถน าประกาศนียบัตรไปเทียบและท างานในประเทศเยอรมันได้ ซึ่งจะท าให้
บคุลิกภาพของนกัเรียนเปลี่ยนแปลงไป ตรงกบัความต้องการของธุรกิจและสอดคล้องกบัสมรรถนะ 
เกิดทกัษะ กล้าแสดงออก กล้าพดูมากยิ่งขึน้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการจดังานนิทรรศการ 
และการท างานเป็นทีม สอดคล้องกบัแนวคิดของ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา (2558, 
น. 15-24) ท่ีกล่าวถึงหลักการของหลักสูตรท่ีเปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง 
เน้นสมรรถนะด้วยการปฏิบตัิจริงสามารถเลือกวิธีการเรียนตามศกัยภาพและโอกาสของผู้ เรียน 
เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรู้และ
ประสบการณ์จากแหลง่วิทยาการ สถานประกอบการ และสถานประกอบอาชีพอิสระ 

1.2.2 การใช้คู่มือและแอปพลิเคชัน่ มีการพฒันาระบบข้อมลู การเรียนรู้ 
และแอปพลิเคชัน่ด้านการบริการให้ทนัสมยัตามสถานการณ์ท่ีมีการแข่งขนัสูง และวิธีการอย่าง
ตอ่เน่ืองให้ทนักบัการเปลี่ยนแปลง ง่ายและสะดวกกบัการใช้งานจริงตอ่การบริการลกูค้า เช่น การ
เรียนรู้ภาษาจีนและภาษาองักฤษผ่านแอปพลิเคชั่นให้สามารถโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง 
สร้างการจัดการระบบการดูแลลูกค้า และแอปพลิเคชั่นในการจัดการข้อโต้แย้งกั บลูกค้า 
(Handling customer objections) เพื่อให้การบริการทนักบัความต้องการของลกูค้า สอดคล้องกบั
แนวคิดของ  อนุชิต ฮุนสวัสดิกุล (2550, น. 43-46) ท่ีกล่าวถึงทักษะขัน้พื น้ฐานในการใช้
คอมพิวเตอร์พืน้ฐาน และสามารถบริหารงานท่ีต้องใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ  ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2554, น. 4) ท่ีกล่าวถึงควรมีเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ ซึ่งจะเห็นได้จากการปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการ สอดคล้องกบัแนวคิดของ 
ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2557, น. 25-36) ท่ีกล่าวถึงสมรรถนะด้านการใช้
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้เคร่ืองมือ อปุกรณ์ หรือประยกุต์ใช้เทคโนโลยีใน
งานธุรกิจอาหาร สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2558, น. 
15-24) ท่ีกล่าวถึงจดุหมายของหลกัสตูร เพื่อให้สามารถบรูณาการความรู้ ทกัษะจากศาสตร์ต่างๆ 
มาประยกุต์ใช้ในงานอาชีพ สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

1.2.3 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างวัฒนธรรมองค์การและ
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดทักษะในการท างานตามสมรรถนะท่ีก าหนดไว้ มีการ
กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในการท างานการบริการตามมาตรฐาน และน าเสนอรูปแบบใหม่ๆ ใน
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การบริการ เร่ิมตัง้แต่พนักงานระดับปฏิบัติการไปจนถึงระดับผู้ จัดการสาขาให้สามารถรักงาน 
รักลูกค้า และรักองค์การ โดยผู้ จัดการสาขาเป็นผู้ ริเร่ิมโครงการ และด าเนินการให้ต่อเน่ือง  
เปิดโอกาสให้สามารถคิดและสังเกต การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงความคิดเห็นในการ
สนทนากลุ่ม และน าเสนอโครงการการบริการได้ เพื่อสร้างความพึ งพอใจต่อลูกค้า และ 
หาแนวทางแก้ไขปรับปรุงการปฏิบตัิงานของพนกังานอย่างมีส่วนร่วม สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Senge (1999, p. 7) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้จดัการยุคใหม่ไว้ว่า  ผู้จดัการเปรียบเสมือนผู้สร้าง
กระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิผลให้แก่สมาชิกในองค์การ สอดคล้องกับแนวคิดของ อนุชิต 
ฮนุสวสัดิกุล (2550, น. 43-46) ท่ีกล่าวถึงสมรรถนะของผู้จดัการไว้ว่า ใช้หลกัการของการจดัการ
ความรู้ (Knowledge management) ในการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพขององค์การ 
สร้างความเข้าใจในเป้าหมายขององค์การ และสร้างเป็นความรู้ในองค์การ (Embedded 
knowledge) สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2558, น. 15-
24) ท่ีกล่าวถึงจุดหมายของหลักสูตร เพื่อให้มีปัญญา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค์  รู้จัก
แสวงหาแนวทางใหม่ๆ มาพัฒนาตนเอง ประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างงานให้สอดคล้องกับ
วิชาชีพ และการพฒันางานอาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 

1.2.4 การสร้างความสุขในการท างาน โดยการสร้างวัฒนธรรมการ
ท างานร่วมกนั เพื่อให้รู้จกัการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดี มีกิจกรรมพฒันาทีมงานประจ าปี การสง่เสริม
ในความส าเร็จของงาน และมีทิศทางการเจริญเตบิโต ก้าวหน้าในอาชีพ (Career path) สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Hellriegel และคนอ่ืน ๆ (2001, pp. 14-18) ท่ีได้กล่าวถึงสมรรถนะส าหรับ
ผู้จัดการ เป็นผู้สร้างความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตวั (Balancing work and life issues) 
สามารถสร้างความสมดลุระหวา่งงานกบัชีวิตสว่นตวัด้วยการไม่ให้ความส าคญักบักิจกรรมด้านใด
ด้านหนึ่งมากจนเกินไป ตลอดจนใช้วิธีการท่ีสร้างสรรค์ในการลดความเครียดท่ีเกิดจากการท างาน 
ตัง้เป้าหมายของตนเองทัง้ด้านชีวิตงาน และชีวิตส่วนตวั สอดคล้องกับแนวคิดของ Yukl (2010, 
pp. 264-267) ท่ีกลา่วถึงสมรรถนะของผู้จดัการ มีความสนกุกบังาน (Have fun) ผู้บริหารงานหรือ
ผู้น าท่ีมีความกระตือรือร้นกบับทบาทหน้าท่ีในต าแหน่งงานของตนเอง อยากเรียนรู้ตลอดเวลาท า
ให้สนกุกบังาน เพื่อนร่วมงาน และสร้างบรรยากาศในการท างาน 

1.3 คุณลักษณะ (Attribute) ผู้ เช่ียวชาญได้ให้ความส าคัญทัง้ 1 แนวทาง 
ประกอบด้วย (1) โครงการสร้างคนดีและคนเก่ง สามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้

1.3.1 โครงการสร้างคนดีและคนเก่ง จัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริม
สมรรถนะด้านคณุลกัษณะ ด้านคณุธรรม จริยธรรม การคดัเลือกคนเก่ง (Talent management) 
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การบริการทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างบรรยากาศอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ผู้ เรียนได้
แสดงออกในรูปแบบของโครงงาน มีการวดัผลท่ีชดัเจน การให้รางวลัและค าชมเชย การประกาศ
ความดี คนดี งานเลิศอย่างมีคุณค่า ทัง้แบบรายบุคคล ทีม และองค์การ มีการสื่อสารผ่านทุก
ช่องทาง โดยน าโครงการมาเข้าระบบการจัดการความรู้ (Knowledge management) สร้าง
คุณลักษณะท่ีเป็นต้นแบบ (Role model) เพื่อเป็นตัวอย่างในการเตรียมความพร้อมต่อไป 
สอดคล้องกบัแนวคิดของ Bateman และ Snell (2009, p. 23) และ ชยัเสฏฐ์ พรหมศรี (2550, น. 
25-26) ได้กล่าวถึงความส าคญัของผู้จัดการระดบัต้น เป็นผู้ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการท่ีดี  สอดคล้องกับแนวคิดของ 
เนตร์พณัณา ยาวิราช (2552, น. 13) ท่ีกล่าวถึงทกัษะของผู้จดัการ คือ ทกัษะทางด้านการพฒันา
ตนเอง (Self-development skill) ค านึงถึงคณุค่าทางจริยธรรม สอดคล้องกับแนวคิดของ อนุชิต 
ฮนุสวสัดิกลุ (2550, น. 43-46) ท่ีกลา่วถึงสมรรถนะของผู้จดัการไว้วา่ การมีจริยธรรมและคณุธรรม
ส าหรับผู้บริหาร มีความโปร่งใส ชดัเจน ตรวจสอบได้ สอดคล้องกบัแนวคิดของ เปรมกมลย์ ทินกร 
ณ อยุธยา (2556, น. 106-118) ท่ีกล่าวถึงสมรรถนะของผู้ จัดการต้องมีเข้มงวดและยุติธรรม 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2557, น. 25-36) ท่ี
กลา่วถึงสมรรถนะด้านคณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทัง้คณุธรรม จริยธรรมทาง
สงัคม สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2558, น. 15-24) ท่ี
กล่าวถึงหลักการของหลักสูตร เพื่อพัฒนาก าลังคนระดับเทคนิคให้มีสมรรถนะมีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องกบัแนวคิดของ ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (2558, น. 15-24) ท่ีกล่าวถึงจุดหมายของหลักสูตร เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสตัย์ เหมาะสมกบัการปฏิบตัิในอาชีพนัน้ๆ 

2. สมรรถนะเฉพาะ (Functional competency) 
2.1 ความรู้ (Knowledge) ผู้ เช่ียวชาญได้ให้ความส าคัญทัง้  2 แนวทาง 

ประกอบด้วย (1) การออกแบบและพฒันาหลกัสตูร และ (2) รูปแบบการจดัการเรียนการสอนและ
การฝึกอบรม สามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้

2.1.1 การออกแบบและพฒันาหลกัสตูร มีการก าหนดความจ าเป็นหรือ
ความเหมาะสมส าหรับการเรียนรู้ตามกรอบสมรรถนะของแตล่ะระดบั (Competency level) และมี
การวดัประเมินผลท่ีชัดเจน จัดอยู่ในรูปแบบกิจกรรมรายวิชาของนักเรียน นักศึกษาสายอาชีพ
ตามท่ีสถานประกอบการต้องการ โดยเชิญตัวแทนจากสถานประกอบการ หรือท่ีปรึกษาจาก
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หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมาให้ความรู้และค าแนะน า การประยุกต์ความทันสมัยของ
ความรู้ในการสอน การออกแบบหลกัสตูรควบคูก่บัประสบการณ์จริงให้มีการทดลองและฝึกปฏิบตัิ
จริงของแต่ละสถานประกอบการ (Practice based learning) การท าวิจัย (Research based 
learning) การเชิญผู้ปฏิบตัิงานจริงท่ีประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวมาให้ความรู้กบันกัศกึษาและ
ให้โจทย์ในการคดิและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ เพื่อสะท้อนความรู้และทกัษะในการปฏิบตัิงาน และให้
ผู้ เรียนมีการน าเสนอโครงการและมีคณะกรรมการตดัสินจากสถานประกอบการ ซึง่เป็นการเตรียม
ความพร้อมส าหรับการท างานต่อไป สอดคล้องกับแนวคิดของ พระราชบญัญัติการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2551 (2551, น. 1-24) มาตรา 8 การจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้จดัโดย
รูปแบบ การศึกษาในระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเน้นการศึกษาในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบนัเป็นหลกัโดยมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลกัสตูรระยะเวลา 
การวดัและการประเมินผล ท่ีเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน และการศึกษานอก
ระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีมีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธี
การศกึษา ระยะเวลา การวดัและประเมินผลท่ีเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศกึษา โดยเนือ้หาและ
หลกัสตูรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพปัญหาและความต้องการของบคุคลแต่
ละกลุ่ม สอดคล้องกบัแนวคิดของ ส านกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2557, น. 25-36) 
ท่ีส่งเสริมให้มีการประสานความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่าง
สถาบนั สถานศึกษา หน่วยงาน สถานประกอบการ และองค์การต่างๆ ทัง้ในระดบัชุมชน ระดบั
ท้องถ่ินและระดบัชาติ สอดคล้องกบัแนวคิดของ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา (2558, 
น. 15-24) ท่ีกล่าวถึงหลกัการของหลกัสูตรเป็นระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง เพื่อพัฒนา
ก าลงัคนระดบัเทคนิคให้สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและ
การประกอบอาชีพอิสระ และสนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานและองค์การทีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและเอกชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วิชชาพรรณ ก่ิงวชัระพงศ์ (2553) ได้ศกึษางานวิจยัเร่ือง รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรฐานสมรรถนะ
ด้านการโรงแรมและบริการงานบริการส่วนหน้า ตามมาตรฐานอาชีพอุตสาหกรรมการโรงแรม  
ผลการวิจัย พบว่า หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีพัฒนาขึน้รายวิชาท่ีเก่ียวข้อง ผู้ เช่ียวชาญ  และ
ผู้ช านาญการท่ีท าประชาพิจารณ์มีความเห็นว่าสอดคล้องกบัมาตรฐานอาชีพการโรงแรม ตรงกบั
ความต้องการของสถานประกอบการ 

2.1.2 รูปแบบการจดัการเรียนการสอนและการฝึกอบรม ให้นกัศกึษาทุก
สาขาวิชาชัน้ปีท่ี 3-4 ฝึกงานในสถานประกอบการตามรายวิชาสหกิจศึกษา จ านวน 200 ชัว่โมง 
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มุง่เน้นการเรียนไปด้วยและท างานไปด้วย มีการฝึกปฏิบตัิจริง โดยแตล่ะวิทยาลยัมีการจดัการเรียน
การสอนแตกต่างกันไป การฝึกอบรมสัมมนาด้านบริหารร้านอาหารและภัตตาคาร โดยระบุ
ประเด็นให้ตรงกบัความต้องการตามสมรรถนะวิชาชีพ เช่น ออกแบบกลยทุธ์การตลาดใหม่ๆ เพื่อ
สง่เสริมยอดขายให้ทนักบัคูแ่ข่งขนั เช่น การโฆษณา เปา้หมายการขาย การสร้างแบรนด์ โปรโมชัน่ 
และราคา เน้นให้ผู้ เรียนมีการศึกษาข้อมูลทางธุรกิจ การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ตามหลกัการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ (SWOT) โดยอาจารย์ผู้ สอนลงไปติดตามการฝึกงานของ
นักศึกษา เพื่อพูดคุยและน าความรู้ท่ีนักศึกษาได้รับมาปรับใช้ในการจัดการ เรียนการสอนต่อไป 
ส าหรับผู้จดัการสาขาต้องเข้ารับการฝึกอบรมให้ครบตามหวัข้อการฝึกอบรมของต าแหน่งงานท่ีเป็น
ผู้ จัดการสาขาทัง้เก่าและใหม่ อย่างน้อยปีละไม่ต ่ากว่า 12 ชั่วโมง ตามความจ าเป็นหรือความ
เหมาะสมของบริหารจัดการทางธุรกิจ เน้นการฝึกอบรมให้ผู้ เรียนได้คิดโปรโมชั่ นใหม่ๆ ให้
เหมาะสมส าหรับลกูค้าท่ีเข้ามาใช้บริการได้อย่างต่อเน่ือง ท าให้ยอดขายเพิ่มขึน้ น าเสนอกลยทุธ์
การตลาด และมีการก าหนดทิศทาง แนวทางแก้ไข การด าเนินการอย่างเป็นกระบวนการ จัด
กิจกรรมแปลกใหม่ให้เหนือคูแ่ข่งขนัในธุรกิจเดียวกนัหรือใกล้เคียง การศกึษาดงูาน ชมนิทรรศการ
นอกสถานท่ีเก่ียวกับร้านอาหารหรือธุรกิจใกล้เคียง และน ามาพฒันาต่อยอดส าหรับการบริหาร
จดัการเชิงลึกในภาคปฏิบตัิในร้านอาหาร และเชิญผู้ มีประสบการณ์ท่ีประสบความส าเร็จมาแชร์ 
ให้มีความสอดคล้องกบัธุรกิจด้วย เพื่อน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ตอ่ให้เกิดทกัษะ มองเห็นคุณภาพของ
โอกาสในการเพิ่มยอดขาย กลยุทธ์ทางการขาย ส่งเสริมการขาย  สอดคล้องกับแนวคิดของ 
พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (2542, น. 12) มาตรา 20 ระบุ
วา่ การอาชีวศกึษา การฝึกอบรมวิชาชีพให้จดัในสถานศกึษาของรัฐ สถานศกึษาของเอกชน สถาน
ประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ พระราชบญัญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 (2551, น. 1-24) มาตรา 8 การจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดโดยรูปแบบ  การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัด
การศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน กับสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐในเร่ืองการจดัหลกัสตูร การเรียนการสอน การวดั
และประเมินผล โดยผู้ เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันและเรียน
ภาคปฏิบตัิในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรับเพื่อประโยชน์ในการผลิตและ
พฒันาก าลงัคน สถานศกึษาอาชีวศกึษาหรือสถาบนัสามารถจดัการศกึษาตามวรรคหนึ่งในหลาย
รูปแบบรวมกันก็ได้ ทัง้นี ้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันนัน้ ต้องมุ่งเน้นการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีเป็นส าคญั 
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2.2 ทกัษะ (Skill) ผู้ เช่ียวชาญได้ให้ความส าคญัทัง้ 2 แนวทาง ประกอบด้วย 
(1) การฝึกปฏิบัติจริงให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ  และ (2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สามารถ
อภิปรายผลได้ ดงันี ้

2.2.1 การฝึกปฏิบตัิจริงให้เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ เนือ้หาการฝึกอบรมตรง
กบัความต้องการ มีความสอดคล้องตามสมรรถนะธุรกิจร้านอาหารและภตัตาคาร มีกิจกรรมกลุ่ม
การเรียนรู้แต่ละสมรรถนะ ระบุประเด็นการเรียนรู้ ทกัษะท่ีต้องบริหารจดัการ ฝึกคิดเป็นทีม เพื่อ
สร้างเป้าหมายและกลยทุธ์ทางการตลาด มีการประกวดการวางแผนการทางตลาดโดยให้รางวลั
ส าหรับทีมท่ีชนะเลิศ ให้ความส าคญัในช่วงท่ีนกัศกึษามาฝึกงานในชัน้ปีท่ี 1-4 เข้ามาสงัเกตการณ์
และเรียนรู้หน้างานในสถานประกอบการ มีคู่มือในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของนักศึกษา 
หลังจากเรียนจบในชัน้ปีท่ี 4 สามารถน าความรู้จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาใช้ในการ
น าเสนอเพื่อท าโครงการในการแก้ไขปรังปรุงกระบวนการท างานหรือคิดใหม่ท าใหม่ การเรียนรู้
แบบให้ทนุและรางวลั ซึง่สถานประกอบการมาฝึกอบรมให้ความรู้ โดยให้ผู้ เรียนลงไปฝึกปฏิบตัิจริง 
น าเสนอเป็นโครงการและจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน พัฒนาและปรับปรุง แก้ไขให้ได้ระบบ
มาตรฐานและทนัสมยัอยู่เสมอพร้อมใช้งานได้มีประสิทธิภาพ และมีรายงานผล บนัทึกการเรียนรู้
ให้ครบตามหลักการความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และ คุณลักษณะ (Attribute) เป็น
รายบุคคล ผ่านการรายงานผลความสามารถเป็นรายบุคคล ( IDP: individual development 
plan) โดยจดัให้มีการทดสอบสมรรถนะของต าแหน่งผู้จดัการสาขา ด้วยกระบวนการประเมินผล
งานสมรรถนะ (Competency assessment workshop) เพื่อวดัระดบัศกัยภาพความสามารถใน
แต่ละด้าน และรายงานผลทดสอบศกัยภาพตามสมรรถนะเป็นรายบุคคล เพื่อด าเนินการพฒันา
ผู้จดัการอย่างตอ่เน่ือง ให้มีทกัษะตามองค์การต้องการ สอดคล้องกบัแนวคิดของ พระราชบญัญตัิ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 (2551, น. 1-24) มาตรา 8 การจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพให้จัดโดยรูปแบบ  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันและเรียนภาคปฏิบัติในสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรับเพื่อประโยชน์ในการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
สถานศกึษาอาชีวศกึษาหรือสถาบนัสามารถจดัการศกึษาตามวรรคหนึ่งในหลายรูปแบบรวมกนัก็
ได้ ทัง้นี ้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนันัน้ ต้องมุ่งเน้นการจดัการศึกษาระบบทวิภาคีเป็น
ส าคญั 

2.2.2 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ การจดัท าแผนพฒันารายบุคคลตาม
แนวทางการใช้กรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จัดการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการด้านอาหารใน
ภตัตาคารและร้านอาหาร มีระบบการสอนงาน ให้ค าแนะน าค าปรึกษา และสง่เสริมความรู้ ทกัษะ 
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และความก้าวหน้าในอาชีพของทีมงาน โดยใช้แบบฟอร์มและรายงานการตรวจสอบและ
ประเมินผลความก้าวหน้าในการบริหารจดัการให้ครบตามระบบและข้อก าหนด การควบคมุ ดแูล
ระบบคุณภาพมาตรฐานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้านบริหารจดัการ ทีมงาน 
ร้านอาหารภตัตาคาร การบริการ และสรุปรายงานการบริหารและการจดัการร้านอาหารด้านตา่งๆ 
ระบแุนวทางการปรับปรุง แก้ไข พฒันาอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกบัแนวคิดของ Senge (1999, p. 
7) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้จดัการยุคใหม่ไว้ว่า ผู้จดัการเปรียบเสมือนครู ถ่ายทอดความรู้ให้แก่
สมาชิกในองค์การ (Leader as teacher) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ
องค์การทัง้ในสว่นของแนวทางปฏิบตัิ ค่านิยมพืน้ฐาน และวฒันธรรมขององค์การอย่างเป็นระบบ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ กรเอก กาญจนาโภคิน (2555, น. 5) กล่าวถึงปัจจัยท่ีท าให้ธุรกิจ
เจริญเติบโตได้อย่างยัง่ยืน คือ การให้ความส าคญักบัระบบการบริหารจดัการแบบองค์รวมควบคู่
กบัการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ พนกังานสาขาต้องมีคณุภาพและมาตรฐานพอเพียง สอดคล้องกบั
แนวคิดของ  Senge (1999, p. 7) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้ จัดการยุคใหม่ไว้ว่า  ผู้ จัดการ
เปรียบเสมือนผู้บริการ ให้ความช่วยเหลือดแูล (Leader as steward) ดงันัน้ ผู้บริหารจะต้องเอาใจ
ใส่สมาชิกในองค์การ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกในองค์การและส่วนรวม สอดคล้องกบัแนวคิดของ 
Hellriegel และคนอ่ืน ๆ (2001, pp. 14-18) ท่ีได้กล่าวถึงสมรรถนะส าหรับผู้ จัดการ คือ การ
สง่เสริมบรรยากาศการท างาน ก าหนดและจดัหาทรัพยากรท่ีจ าเป็นตอ่การบรรลเุปา้หมายของทีม 
และการเป็นพี่เลีย้ง ท่ีปรึกษา และผู้ ฝึกสอนให้แก่สมาชิกในทีมอย่างตัง้ใจและอดทน สอดคล้องกบั
แนวคิดของ Yukl (2010, pp. 264-267) ท่ีกล่าวถึงสมรรถนะของผู้จดัการ สามารถให้ค าปรึกษา
แนะน าแก่ผู้ ใต้บังคับบัญชาและผู้ อ่ืนได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณี ส่องสว่าง (2556) ได้
ศกึษางานวิจยัเร่ือง สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของพนกังานต าแหน่ง Staff trainer บริษัท เอ็มเค เรส
โตรองค์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของพนักงานต าแหน่ง 
Staff trainer บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ท่ีผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้องกนั คือ สมรรถนะด้านการสอนงาน 

2.3 คุณลักษณะ (Attribute) ผู้ เช่ียวชาญได้ให้ความส าคัญทัง้ 2 แนวทาง 
ประกอบด้วย (1) โครงการสร้างคนดีและคนเก่ง และ (2) โครงการสร้างสรรค์งานบริการ สามารถ
อภิปรายผลได้ ดงันี ้

2.3.1 โครงการสร้างคนดีและคนเก่ง จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการบริการลกูค้าเพื่อปรับปรุงคณุภาพมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นให้ทีมงานมีส่วนร่วมเป็น
ทีมเดียวกนั สามารถแสดงความคดิเห็นผา่นกิจกรรมหรือโครงการใหม่ๆ  ระบกุารด าเนินการร่วมกนั 
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เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน วิธีการท างานให้สนุกและมีความสุขอย่างต่อเน่ือง การประเมินผล 
ติดตามความคืบหน้าได้ชัดเจน เพื่อค้นหาพนักงานดีเด่นด้านการบริการลูกค้าตามท่ีระบุไว้ใน
กิจกรรมและโครงการปรับปรุงมาตรฐานบริการ และประกาศความดีของพนักงานผ่านช่องทาง
ต่างๆ เพื่อเป็นสร้างความผกูผนัองค์การ สอดคล้องกับแนวคิดของ เนตร์พณัณา ยาวิราช (2552, 
น. 13) ท่ีกล่าวถึงทกัษะของผู้จดัการในแต่ละระดบัประกอบด้วยทกัษะส าคญั คือ ทกัษะทางด้าน
การพฒันาตนเอง (Self-development skill) ค านึงถึงคณุค่าทางจริยธรรม สอดคล้องกับแนวคิด
ของ อนุชิต ฮุนสวสัดิกลุ (2550, น. 43-46) ท่ีกล่าวถึงสมรรถนะของผู้จดัการไว้ว่า การมีจริยธรรม
และคุณธรรมส าหรับผู้บริหาร มีความโปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ส านกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2557, น. 25-36) ท่ีกล่าวถึงสมรรถนะด้านคณุธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทัง้คุณธรรม จริยธรรมทางสงัคมและสิทธิหน้าท่ีพลเมือง 
สอดคล้องกบัแนวคิดของ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2558, น. 15-24) ท่ีกล่าวถึง
หลกัการของหลกัสตูร เพื่อพฒันาก าลงัคนระดบัเทคนิคให้มีสมรรถนะมีคณุธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการ
ประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องกบัแนวคดิของ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา (2558, น. 
15-24) ท่ีกล่าวถึงจุดหมายของหลกัสูตร เพื่อให้มีบุคลิกภาพท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ 
เหมาะสมกบัการปฏิบตัิในอาชีพนัน้ๆ 

2.3.2 โครงการสร้างสรรค์งานบริการ มีกิจกรรมตามเทศกาลให้แก่ลกูค้า
ท่ีเข้ามาบริการตามกลยทุธ์การตลาด และพฒันาบคุลากรให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้า โดย
การท าแบบส ารวจความพึงพอใจของลกูค้า และผ่านช่องทางต่างๆ ท่ีลกูค้าสามารถแสดงความ
คิดเห็นการใช้บริการร้านอาหาร สรุปรายงานการปรับปรุงแก้ไขหลังด าเนิ นการผ่านโครงการ
ประเมินผลความพึงใจลกูค้าเป็นระยะๆ อย่างต่อเน่ือง นอกจากนีจ้ดัท าโครงการ CSR ช่วยเหลือ
สาธารณะประโยชน์ทางสงัคม โดยการน าทีมงานร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง  สอดคล้องกับ
แนวคิดของ เนตร์พัณณา ยาวิราช (2552, น. 13) ท่ีกล่าวถึงทักษะของผู้ จัดการในแต่ละระดับ
ประกอบด้วยทกัษะส าคญั คือ รู้จกัปรับปรุงคณุภาพผลิตภณัฑ์และบริการให้ดีขึน้ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ กมล รัตนวิระกุล (2549, น. 10) ท่ีกล่าวกึงการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของร้านอาหาร
จ าเป็นต้องคิดอย่างสร้างสรรค์ มองหาสิ่งแปลกใหม่ และพยายามสร้างความแตกต่าง เพื่อ
ตอบสนองกับความต้องการของกลุ่มผู้ บริโภคในการท าธุรกิจอาหารให้ประสบความส าเร็ จ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ กรภัทร์ สุทธิดารา (2552, น. 54-74) ท่ีกล่าวถึงหลกัการเบือ้งต้นของ
ความส าเร็จในการท าธุรกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคารและร้านอาหาร  ได้แก่ การจัด 
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บูธตามสถานท่ีต่างๆ เพื่อให้ลกูค้าได้ทดลองใช้สินค้า จะช่วยสร้างลกูค้าได้และยงัสามารถสร้าง
รายได้เพิ่มขึน้อีกด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของ กมล รัตนวิระกุล (2549, น. 29-32) ท่ีกล่าวถึง
ปัจจยัท่ีมีความส าคญัในการวางแผนก าหนดกลยทุธ์ เก่ียวกบัมีความคิดริเร่ิมในด้านการออกแบบ 
การตกแต่งสถานท่ี รายการอาหารท่ีน่าสนใจแปลกใหม่ตามพฤติกรรมผู้บริโภค สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2554, น. 187-191) ท่ีกล่าวถึงกิจกรรมและกลยุทธ์ทาง
การตลาดท่ีกระตุ้นให้ลกูค้ามาซือ้สินค้าเร็วขึน้และมากขึน้ ได้แก่ การส่งเสริมการขายกบัผู้บริโภค 
(Consumer sale promotion) ประกอบด้วย ให้ส่วนลดแก่ลกูค้าท่ีปฏิบตัิตามเง่ือนไขหรือภายใน
เวลาท่ีก าหนด การส่งเสริมการขายต่อร้านค้า หรือภตัตาคารผู้ ได้รับสิทธ์ิ และการส่งเสริมการขาย
กบัพนกังานขาย เพื่อกระตุ้นให้พนกังานขายเร่งการติดตอ่กบัลกูค้ามากขึน้ 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
1. สามารถเป็นแนวทางในการก าหนดคุณสมบัติ และเกณฑ์ในการคัดเลือกนักเรียน 

นกัศึกษาเข้ามาศึกษาต่อในสถานศึกษา และผู้จดัการสาขาให้เหมาะสมกบัวฒันธรรมของแต่ละ
องค์การตอ่ไป 

2. สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพฒันาหลกัสตูร การจดัการเรียนการ
สอนส าหรับนกัเรียน นกัศกึษา และการจดัหลกัสตูรฝึกอบรมส าหรับผู้จดัการสาขาให้สอดคล้องกบั
เปา้หมายขององค์การ 

3. สามารถน าไปพัฒนารูปแบบการติดตามประเมินผลความสามารถของนักเรียน 
นกัศกึษา โดยใช้เป็นเกณฑ์วดัผลทางการศกึษา และประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้จดัการสาขา
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
1. การออกแบบและพฒันาหลกัสตูร เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพท่ีได้จากการศกึษา

ทัง้หมด โดยมีการประเมินรายสมรรถนะ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมกบัความ
ต้องการขององค์การในอนาคต 

2. สร้างเกณฑ์ในการพิจารณาตวับง่ชีร้ายสมรรถนะ มีการวดัผลการปฏิบตัิงานอย่างเป็น
รูปธรรม เพื่อพฒันาความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานอาชีพ และความก้าวหน้าทางอาชีพของผู้จดัการ
สาขาส าหรับธุรกิจการบริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร 
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มนษุย์ คณะพฒันาทรัพยากรมนษุย์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
1.3 ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร. สืบพงษ์  ปราบใหญ่  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

และอาจารย์ประจ าภาควิชาการศึกษาต่อเน่ืองและอาชีวศกึษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

1.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีรัตน์ เยี่ยมตระกูล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
คณะอตุสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ 

1.5 ดร. ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร ประธานอนุกรรมการ ตัดสินการแข่งขันฝีมือ
แรงงานอาเซียนด้านบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม  และหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศลิปากร 

1.6 ดร. ภัทรพล สุวรรณโฉม อาจารย์ประจ าหลกัสูตรสาขาออกแบบอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรีุ 

2. กลุม่ท่ี 2 ผู้บริหารสถานศกึษาในอาชีวศกึษา 
2.1. ดร. พงค์สิลป์ รัตนอุดม ผู้ อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษก 

หนองจอก 
2.2 ดร. ประเสริฐ แก้วแจ่ม รองผู้อ านวยการวิทยาลยัอาชีวศกึษาฉะเชิงเทรา 
2.3 ดร. อัชฌพร อังกินันทน์  รองผู้ อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

วิทยาลยัเทคนิคดอนเมือง 
3. กลุ่มท่ี 3 ผู้บริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการด้านธุรกิจการบริการด้านอาหารใน

ภตัตาคารและร้านอาหาร 
3.1 ดร. ลฎาภา พลูโพธ์ิทอง ครูใหญ่ศูนย์การเรียน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 

จ ากดั (มหาชน) 
3.2 นางสาวนาฑีรัตน์ บญุรัตน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาวโุสฝ่ายทรัพยากร-

บคุคล บริษัท ฟูด้แพชชัน่ จ ากดั 
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3.3 นายวิชชุพันธ์ จนัทร์มณี ผู้ จัดการแผนกสรรหาคดัเลือกบุคลากร และศูนย์การ
เรียน Food Passion บริษัท ฟูด้แพชชัน่ จ ากดั 

3.4 นางสาวชนัฐชาร์ เขียวชอุ่ม ผู้ จัดการส านักบริหารทรัพยากรบุคคลธุรกิจ
ร้านอาหาร บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จ ากดั 

3.5 น า งพ รน พั ต  พ ยุ ง ว ง ษ์  Assistant Compensation & Benefits Director 
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

3.6 นายธีระศกัดิ์ วิเดช ผู้จดัการอาวุโสแผนกวางแผนกลยุทธ์ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
บริษัท ยมั เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั 

3.7 นายสรุชยั ประจวบศรีรัตน์ ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายทรัพยากรบคุคล บริษัท มดัแมน 
จ ากดั (มหาชน) 

3.8 นายมนต์เทียน ช้างเนียม ผู้ จัดการปฏิบัติการอาวุโส บริษัท กูร์เมต์ เอ็นเตอร์-
ไพรส์ จ ากดั 

3.9 นางสาวธิติพร ทองตาล่วง ผู้จดัการพฒันาองค์การ บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองกรุ๊ป 
จ ากดั 
 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการให้ข้อมูลการศึกษาแนวทางการใช้กรอบสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้จัดการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร 

1. กลุม่ท่ี 1 อาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษา 
1.1 ดร. ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร ประธานอนุกรรมการ ตัดสินการแข่งขันฝีมือ

แรงงานอาเซียนด้านบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม  และหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศลิปากร 

1.2 ดร. จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์ อาจารย์ประจ า ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

1.3 ดร. ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์  อาจารย์ประจ า ภาควิชาการจัดการทั่วไป 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม 

2. กลุม่ท่ี 2 ผู้บริหารสถานศกึษาในอาชีวศกึษา 
2.1 ดร. ภาณทัทกา วงษากิตติกลุ ผู้อ านวยการวิทยาลยัการอาชีพนวมินทราชทูิศ 
2.2 ดร. จิตราวรรณ บุตราช รองผู้ อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษก 

หนองจอก 
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3. กลุ่มท่ี 3 ผู้บริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการด้านธุรกิจการบริการด้านอาหารใน
ภตัตาคารและร้านอาหาร 

3.1 ดร. พิพัฒน์พล เพ็ชรเท่ียง ท่ีปรึกษาผู้ เช่ียวชาญและวิทยากร ด้านพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์ สถาบนัพฒันาบคุลากร แพลน แอนด์ เวิร์ค และบริษัท สะเลเต ครีเอทีฟ เลิร์นนิ่ง 
จ ากดั 

3.2 ดร. ลฎาภา พูลโพธ์ิทอง ครูใหญ่ศูนย์การเรียน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 
จ ากดั (มหาชน) 

3.3 นางสุนันท์ เสรีวงษ์ ผู้ จัดการทั่วไปด้านพัฒนาผู้ น าร่วมกับ CPLI Center of 
Development บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) 
 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาของแบบสอบถาม 

1. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง ดร. ชมสุภัค ครุฑกะ รองคณบดีฝ่าย
บริหารและผู้อ านวยการบณัฑิตศกึษา คณะพฒันาทรัพยากรมนษุย์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2. ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภัสรพี เหลืองสกุล หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาทาง
อุตสาหกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั 

3. ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกนฤน บางท่าไม้  ผู้ ช่วยอธิการบดี ฝ่ายนวัตกรรม
การศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ และอาจารย์ประจ า ภาควิชา
เทคโนโลยีการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 

4. ดร. เจนจบ สขุแสงประสทิธ์ิ รองผู้อ านวยการ (กลุม่งานศนูย์เทคโนโลยีการศกึษา) 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี และ

อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีและนวตักรรมทางการศกึษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภฏัร าไพพรรณี 

5. ดร. อาจณรงค์ มโนสุทธิฤทธ์ิ อาจารย์ประจ าภาควิชานวตักรรมและเทคโนโลยี
การศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา 
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แบบสัมภาษณ์รอบที่ 1 

 
ค าชีแ้จง: แบบสมัภาษณ์นีเ้ป็นสว่นหนึง่ของงานวิจยั โดยมีวตัถปุระสงค์ ได้แก่ 

1. เพื่อพัฒนากรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้ จัดการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการด้าน
อาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการใช้กรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขาส าหรับธุรกิจการ
บริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร 

ผู้ วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะวิชาชีพ  โดยศึกษาองค์ประกอบของ
สมรรถนะทั ง้  3 ส่วน  ประกอบด้วย  (1) ความ รู้ (Knowledge) (2) ทักษะ (Skill) และ (3) 
คณุลกัษณะ (Attribute) และศึกษาระดบัของสมรรถนะทัง้ 2 ระดบั ประกอบด้วย (1) สมรรถนะ
ทัว่ไป (General competency) และ (2) สมรรถนะเฉพาะ (Functional competency) ทัง้นีผู้้ วิจยั
ไม่ได้ท าการศึกษาสมรรถนะหลกั (Core competency) เน่ืองจากเป็นการก าหนดลกัษณะเฉพาะ
ของแตล่ะองค์การเอง ซึง่ขึน้อยูก่บัวฒันธรรม คา่นิยม คณุธรรม และจริยธรรมท่ีมีความแตกตา่งกนั
ของแต่ละองค์การ ข้อค้นพบจากงานวิจัยในครัง้นีท้ าให้การปฏิบัติงานของผู้ จัดการสาขาและ
ทีมงานภายในร้านเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามท่ีองค์การต้องการ และตอบสนองต่อความ
ต้องการของธุรกิจและสถานศกึษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัตอ่ไป โดยมีนิยามศพัท์เฉพาะดงันี ้

1. กรอบสมรรถนะวิชาชีพ หมายถึง การประยกุต์ใช้ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ 
(Skill) และคณุลกัษณะ (Attribute) ท่ีอยู่ภายในตวับคุคล สามารถถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของ
พฤติกรรมและการกระท าต่างๆ เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตามมาตรฐานหรือ
เปา้หมายขององค์การท่ีก าหนดไว้ รวมทัง้ท าให้ผลการปฏิบตัิงานมีความโดดเดน่หรือสงูกวา่บคุคล
อ่ืนภายในองค์การ แบง่ออกเป็น 2 ระดบั ได้แก่ 

1.1 ส ม ร ร ถ น ะ ทั่ ว ไป  (General competency) ห ม า ย ถึ ง  ค ว า ม รู้ 
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ (Attribute) โดยทั่วไปของแรงงานในทุกต าแหน่ง
จ าเป็นต้องมี สอดคล้องกบัลกัษณะงานของสายงานธุรกิจการบริการด้านอาหารในภตัตาคารและ
ร้านอาหาร เพื่อให้พนกังานทกุคนสามารถปฏิบตัิงานได้ตามความคาดหวงัขององค์การ 
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1.2 สม รรถ น ะ เฉ พ าะ  (Functional competency) หม าย ถึ ง  ค ว าม รู้ 
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลกัษณะ (Attribute) โดยทั่วไปของแรงงานเฉพาะต าแหน่ง
ผู้จดัการสาขาจ าเป็นต้องมี สอดคล้องกบัลกัษณะงานของสายงานธุรกิจการบริการด้านอาหารใน
ภตัตาคารและร้านอาหาร เพื่อให้ผู้จดัการสาขาสามารถบริหารและจดัการสาขา บคุลากร ผลการ
ปฏิบตัิงาน และขบัเคลื่อนธุรกิจได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ผู้จดัการสาขา หมายถึง ผู้ปฏิบตัิงานสาขาในต าแหน่งหวัหน้างานของธุรกิจ
การบริการด้านอาหารในภัตตาคารและร้านอาหาร ท าหน้าท่ีบริหารและจัดการสาขา บริหาร
ผลงานพนกังานซึง่เป็นผู้อยูภ่ายใต้บงัคบับญัชาให้สามารถปฏิบตัิงานได้ตามเปา้หมายท่ีก าหนด 

3. ธุรกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคารและร้านอาหาร หมายถึง กิจการ
ร้านอาหารท่ีประกอบธุรกิจเพื่อการขายอาหารและการบริการให้กับลูกค้า เพื่อตอบสนองตาม
ความต้องการของลกูค้าท่ีเข้ามาใช้บริการภายในร้านได้อยา่งพงึพอใจ 

4. แนวทางการใช้กรอบสมรรถนะวิชาชีพ หมายถึง การก าหนดวิธีการน ากรอบ
สมรรถนะวิชาชีพของผู้ จัดการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคารและ
ร้านอาหาร ทัง้ 2 ระดับ ได้แก่ (1) สมรรถนะทั่วไป (General competency) และ (2) สมรรถนะ
เฉพาะ (Functional competency) ไปใช้ในการก าหนดทิศทางการพัฒนานักเรียนอาชีวศึกษา 
นกัศึกษามหาวิทยาลยั และสถานศึกษาท่ีท าการเปิดการสอนหลกัสูตรเก่ียวกับธุรกิจการบริการ
ด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร รวมทัง้พฒันาบคุลากรของสถานประกอบการในต าแหน่ง
ผู้จดัการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหารตอ่ไป 

ผู้ วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ขอขอบพระคุณ  
เป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสนี ้

นายรวิ บวัด้วง 
นิสติปริญญาเอก 

หลกัสตูรการศกึษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารและการจดัการการศกึษา 

(การบริหารการอาชีวศกึษา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ เช่ียวชาญ 
ช่ือ............................................................. นามสกลุ....................................................... 
ต าแหน่ง..................................................... สถานท่ีท างาน.............................................. 
ประสบการณ์ในการท างาน.......................... วฒุิการศกึษา............................................. 
หมายเลขโทรศพัท์...................................... อีเมล์............................................................ 

 

 
ส่วนที่ 2 ข้อค าถามส าหรับแบบสมัภาษณ์ 

1. ท่านคิดว่าสมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการด้านอาหารใน
ภตัตาคารและร้านอาหาร ประกอบด้วยอะไรบ้าง โปรดก าหนดและอธิบายตามความคิดเห็นของ
ท่านอยา่งอิสระ 

1.1 สมรรถนะทัว่ไป (General competency) ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
1.1.1 ความรู้ (Knowledge) 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
1.1.2 ทกัษะ (Skill) 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
1.1.3 คณุลกัษณะ (Attribute) 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
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1.2 สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (Functional competency) ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
1.2.1 ความรู้ (Knowledge) 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
1.2.2 ทกัษะ (Skill) 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
1.2.3 คณุลกัษณะ (Attribute) 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
2. ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

ขอขอบคณุทกุท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามเพื่อการวจิัยรอบที่ 2 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัยรอบที่ 2 

 
ค าชีแ้จง: ผู้ วิจัยได้ท าการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ เช่ียวชาญทัง้ 18 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
ได้แก่ (1) อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 6 คน (2) ผู้บริหารสถานศึกษาในอาชีวศึกษา 
จ านวน 3 คน และ (3) ผู้บริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการด้านธุรกิจการบริการด้านอาหารใน
ภัตตาคารและร้านอาหาร จ านวน 9 คน โดยน ามาวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่พร้อมทัง้สร้าง
แบบสอบถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating scale) เพื่อให้ผู้ เช่ียวชาญ
พิจารณาจดัระดบัความส าคญัของแตล่ะหวัข้ออีกครัง้ โดยผู้วิจยัแบง่องค์ประกอบของสมรรถนะทัง้ 
3 สว่น ประกอบด้วย (1) ความรู้ (Knowledge) (2) ทกัษะ (Skill) และ (3) คณุลกัษณะ (Attribute) 
และศึกษาระดับของสมรรถนะทั ง้ 2 ระดับ ประกอบด้วย (1) สมรรถนะทั่วไป (General 
competency) และ (2) สมรรถนะเฉพาะ (Functional competency) 

ระดบัความเหมาะสมของสมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการ
ด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร เป็นค าถามแบบเลือกให้ตอบ 5 ระดบั 

5 หมายถึง เป็นสมรรถนะวิชาชีพท่ีมีความจ าเป็นมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง เป็นสมรรถนะวิชาชีพท่ีมีความจ าเป็นมาก 
3 หมายถึง เป็นสมรรถนะวิชาชีพท่ีมีความจ าเป็นปานกลาง 
2 หมายถึง เป็นสมรรถนะวิชาชีพท่ีมีความจ าเป็นน้อย 
1 หมายถึง เป็นสมรรถนะวิชาชีพท่ีมีความจ าเป็นน้อยท่ีสดุ 

ผู้วิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนเุคราะห์จากท่าน ขอขอบพระคณุเป็นอย่างสงู
ในความอนเุคราะห์ของท่านมา ณ โอกาสนี ้

นายรวิ บวัด้วง 
นิสติปริญญาเอก 

หลกัสตูรการศกึษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารและการจดัการการศกึษา 

(การบริหารการอาชีวศกึษา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัความคดิเห็นของท่านเพียงช่องเดียวเท่านัน้ 

ข้อ สมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขา 
ระดบัความจ าเป็น 

5 4 3 2 1 
1. สมรรถนะทัว่ไป (General competency) มี 18 สมรรถนะ ประกอบด้วย 
1.1 ความรู้ (Knowledge) มี 5 สมรรถนะ ได้แก่ 
1.1.1 ธุรกิจร้านอาหาร มี 5 สมรรถนะ คือ 
1.1.1.1 ความรู้ในธุรกิจร้านอาหาร หมายถงึ ความรู้ ความเข้าใจ 

ด้านธุรกิจการบริการร้านอาหาร เพ่ือให้สามารถน ามา
ประยกุต์ใช้ในการบริหารภายในร้านได้อยา่งดี 

     

1.1.1.2 ความรู้ด้านวิชาชีพในงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบตัิงานสว่นครัว
และสว่นบริการเป็นอยา่งดี ปฏิบตัิงานได้ตามบทบาท
หน้าท่ีของตนเองตามต าแหน่งงานภายในร้าน 

     

1.1.1.3 การควบคมุคณุภาพและความปลอดภยัของอาหาร 
หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจในการตรวจสอบ ควบคมุ
คณุภาพของผลิตภณัฑ์และวตัถดุิบประเภทอาหารและ
เคร่ืองด่ืมเป็นไปตามมาตรฐาน ก่อนสง่มอบให้กบัลกูค้า 

     

1.1.1.4 ความรู้เก่ียวกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในร้าน 
หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจด้านคอมพิวเตอร์ โมบาย
แอปพลเิคชัน่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ตา่งๆ ในการปฏิบตัิงานภายใน
ร้าน เพ่ือสามารถใช้อปุกรณ์สื่อสารติดตอ่กนัได้อยา่ง
รวดเร็ว 

     

1.1.1.5 ความรู้ด้านการบริหารการเงินและคา่ใช้จ่ายเบือ้งต้น 
หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจในการจดัการด้านการเงิน
และต้นทนุ สามารถควบคมุคา่ใช้จ่าย เพ่ือเพิ่มผลก าไร
ให้สงูขึน้ 

     

1.2 ทกัษะ (Skill) มี 4 สมรรถนะ ได้แก่ 
1.2.1 การบริหารจดัการทัว่ไป มี 2 สมรรถนะ คือ 
1.2.1.1 การติดต่อสื่อสารระหวา่งลกูค้า หมายถงึ ความสามารถ

ในการติดต่อสื่อสาร พดูคยุ จงูใจได้อยา่งมีศิลปะ รวมทัง้
รับฟังความเหน็ของลกูค้า เพ่ือให้เกิดความประทบัใจ
และกลบัมาใช้บริการท่ีร้านอีก 
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ข้อ สมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขา 
ระดบัความจ าเป็น 

5 4 3 2 1 
1.2.1.2 การท างานเป็นทีม หมายถงึ ความสามารถในการ

ปฏิบตัิงานร่วมกนัอยา่งมีความสขุ เพ่ือไปสูเ่ปา้หมาย
ของทีมเดียวกนัและองค์การ 

     

1.2.2 การบริการลกูค้า มี 2 สมรรถนะ คือ 
1.2.2.1 การบริการด้วยใจ หมายถงึ ความสามารถในการเอาใจ

ใสล่กูค้า กระตือรือร้น มีจิตใจรักในงานบริการ โดย
ให้บริการลกูค้าแบบไมไ่ด้ร้องขออยา่งเป็นธรรมชาติ 

     

1.2.2.2 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากบัลกูค้า หมายถึง 
ความสามารถในการรับมือกบัข้อร้องเรียนจากลกูค้า 
โดยตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้กลบัมา 
พงึพอใจมากที่สดุ 

     

1.3 คณุลกัษณะ (Attribute) มี 9 สมรรถนะ ได้แก่ 
1.3.1 บคุลิกภาพ มี 6 สมรรถนะ คือ 
1.3.1.1 ความคิดเชิงบวกในการบริการ หมายถงึ ความคิดเชิง

บวกในการปฏิบตัิงานร่วมกบัผู้ อ่ืน และสามารถน า 
ค าติชมจากผู้ อ่ืนมาปรับปรุงกระบวนการท างานให้ดีขึน้ 

     

1.3.1.2 การเข้าใจผู้ อ่ืนและวฒันธรรมทางสงัคม หมายถึง 
การเปิดใจ และยอมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ อ่ืน 
โดยเข้าใจธรรมชาติของแตล่ะบคุคล 

     

1.3.1.3 มนษุยสมัพนัธ์ดี หมายถงึ การมีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกบัผู้ อ่ืน
ได้เป็นอยา่งดี รวมทัง้สามารถสร้างความประทบัใจ
ให้กบัเพ่ือนร่วมงาน 

     

1.3.1.4 การเรียนรู้และพฒันา หมายถงึ มีความใสใ่จท่ีจะเรียนรู้
เพ่ือเกิดการพฒันาตนเอง และมุ่งเน้นท่ีจะพฒันาผู้ อ่ืน 
ให้มีความสามารถเพิ่มมากขึน้ 

     

1.3.1.5 ความพร้อมตอ่การเปลี่ยนแปลง หมายถงึ การปรับตวั
และสร้างโอกาสในการพฒันาจากการเปล่ียนแปลง 
สิ่งต่างๆ โดยไม่ยดึติดกบัความส าเร็จในอดีตท่ีผ่านมา 

     

1.3.1.6 ความสขุในการท างาน หมายถงึ การสร้างบรรยากาศ
และความสขุในการท างาน ภายใต้แรงกดดนัตา่งๆ 
ท่ีเกิดขึน้ได้อยา่งแท้จริง 
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ข้อ สมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขา 
ระดบัความจ าเป็น 

5 4 3 2 1 
1.3.2 คณุธรรมและจริยธรรม มี 3 สมรรถนะ คือ 
1.3.2.1 ความซ่ือสตัย์ในการท างาน หมายถึง การปฏิบตัิ 

โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล และหลกัคณุธรรม จริยธรรม 
ในการปฏิบตัิงานให้มีความถกูต้องชอบธรรม 

     

1.3.2.2 ความมีวินยั หมายถงึ รู้จกับทบาทหน้าท่ีของตนเอง 
ก าหนดเวลา และปฏิบตัิงานได้ตรงตามเวลาท่ีก าหนด 

     

1.3.2.3 ความอดทนและขยนัหมัน่เพียร หมายถึง มีความมุง่มัน่ 
ตัง้ใจ ขยนั และอดทนตอ่สิง่ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ได้ดี 

     

2. สมรรถนะเฉพาะ (Functional competency) มี 14 สมรรถนะ ประกอบด้วย 
2.1 ความรู้ (Knowledge) มี 3 สมรรถนะ ได้แก่ 
2.1.1 การตลาดและการเงิน มี 3 สมรรถนะ คือ 
2.1.1.1 ความรู้ในการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด หมายถงึ 

ความรู้ ความเข้าใจในการก าหนดกลยทุธ์ วิเคราะห์
สถานการณ์ทางธุรกิจ การแสวงหาโอกาส และกระตุ้น
ยอดขายด้วยวิธีการใหม่ๆ  เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของลกูค้า 

     

2.1.1.2 การบริหารยอดขายทางธุรกิจ หมายถงึ ความรู้ 
ความเข้าใจในการวิเคราะห์แนวโน้มยอดขายและ
วางแผน ควบคมุ ดแูลสิ่งต่างๆ ภายในร้าน เพ่ือให้
เป็นไปตามเปา้หมายยอดขายในแตล่ะวนั 

     

2.1.1.3 การจดัการธุรกรรมทางการเงินในธุรกิจการบริการ 
หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจในการจดัการธุรกรรม
ทางการเงินของร้านได้อยา่งถกูต้อง 

     

2.2 ทกัษะ (Skill) มี 8 สมรรถนะ ได้แก่ 
2.2.1 การบริหารจดัการทัว่ไป มี 1 สมรรถนะ คือ 
2.2.1.1 การเป็นผู้น า หมายถงึ ความสามารถในการเป็นผู้น า 

ก าหนดทิศทางในการปฏิบตัิงาน และควบคมุทีมงาน 
ให้สามารถปฏิบตัิงานได้ตามเปา้หมาย 
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ข้อ สมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขา 
ระดบัความจ าเป็น 

5 4 3 2 1 
2.2.2 การบริหารและการจดัการร้านอาหาร มี 4 สมรรถนะ คือ 
2.2.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดร้าน หมายถึง 

ความสามารถในการเตรียมความพร้อมของร้านก่อนเปิด
ให้บริการกบัลกูค้า โดยตรวจสอบความเรียบร้อยของ
พนกังาน พืน้ท่ี และวตัถดุิบ 

     

2.2.2.2 การบริหารทีมงานร้าน หมายถงึ ความสามารถในการ
วางแผน สง่เสริม สนบัสนนุ และกระตุ้นทีมงานภายใน
ร้านให้ปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

2.2.2.3 การควบคมุคณุภาพและมาตรฐานการบริการ หมายถงึ 
ความสามารถในการประเมินความต้องการและ 
วางแผนการปฏิบตัิงาน โดยควบคมุการดแูลและ 
เอาใจใสก่บัลกูค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของภาระงาน
ท่ีก าหนดไว้ 

     

2.2.2.4 การบริหารต้นทนุและคา่ใช้จ่ายของร้าน หมายถึง 
ความสามารถในการควบคมุต้นทนุ ค่าใช้จ่ายของร้าน 
เช่น ต้นทนุการขาย ต้นทนุแรงงาน เป็นต้น เพ่ือให้
สอดคล้องกบัรายได้ของร้าน 

     

2.2.3 การจดัการทรัพยากรมนษุย์ มี 3 สมรรถนะ คือ 
2.2.3.1 การบริหารบคุลากร หมายถึง ความสามารถในการ

วางแผน จดัสรรอตัราก าลงัคน จดัการแผนงานให้มี
ความสอดคล้องกบับคุลากรตามบทบาทหน้าท่ีของแต่
ละคนให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทัง้พฒันาพนกังานทกุคน
ให้มีความสามารถ เพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 

     

2.2.3.2 การสอนงาน หมายถงึ ความสามารถในการเพิ่มพนู
ความรู้ และพฒันาความสามารถของผู้ใต้บงัคบับญัชา
ให้สามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

     

2.2.3.3 การให้ค าปรึกษา หมายถึง ความสามารถในการให้
ค าแนะน า เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาตา่งๆ ได้อยา่ง
เหมาะสม 
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ข้อ สมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขา 
ระดบัความจ าเป็น 

5 4 3 2 1 
2.3 คณุลกัษณะ (Attribute) มี 3 สมรรถนะ ได้แก่ 
2.3.1 บคุลิกภาพ มี 1 สมรรถนะ คือ 
2.3.1.1 สร้างสรรค์กิจกรรมการบริการ หมายถงึ การรับฟังเสียง

สะท้อนของลกูค้าเพ่ือน ามาปรับปรุงวิธีการให้บริการท่ีมี
คณุภาพและประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

     

2.3.2 คณุธรรมและจริยธรรม มี 2 สมรรถนะ คือ 
2.3.2.1 จริยธรรมทางธุรกิจอาหาร หมายถึง การยดึมัน่และ

ปฏิบตัิตามคณุธรรม จริยธรรมของธุรกิจ โดยมุง่สู่
ประโยชน์ของร้านมากกวา่สว่นตวั 

     

2.3.2.2 การมีจิตส านกึและสว่นร่วมภายในร้าน หมายถงึ 
การรับรู้และเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเองภายในร้าน 
เม่ือเกิดความผิดพลาดสามารถชีแ้จงและร่วมหา 
แนวทางการแก้ไข 

     

 
ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
ขอขอบคณุทกุท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามเพื่อการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาของแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพื่อการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาของแบบสอบถาม 

 
ค าชีแ้จง: ผู้ วิจัยได้ท าการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ เช่ียวชาญทัง้ 18 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
ได้แก่ (1) อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 6 คน (2) ผู้บริหารสถานศึกษาในอาชีวศึกษา 
จ านวน 3 คน และ (3) ผู้บริหารหรือตวัแทนสถานประกอบการด้านธุรกิจการบริการด้านอาหารใน
ภัตตาคารและร้านอาหาร จ านวน 9 คน โดยน ามาวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่พร้อมทัง้สร้าง
แบบสอบถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดบั (Rating scale) เพื่อให้ผู้ เช่ียวชาญ
พิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของแบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะท่ีจ าเป็น โดยผู้ วิจัยแบ่ง
องค์ประกอบของสมรรถนะทัง้ 3 ส่วน ประกอบด้วย (1) ความรู้ (Knowledge) (2) ทักษะ (Skill) 
และ (3) คุณลักษณะ (Attribute) และศึกษาระดับของสมรรถนะทัง้ 2 ระดับ ประกอบด้วย (1) 
สมรรถนะทัว่ไป (General competency) และ (2) สมรรถนะเฉพาะ (Functional competency) 

ระดับความตรงเชิงเนือ้หาของแบบสอบถาม เก่ียวกับความเหมาะสมของสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้ จัดการสาขาส าหรับธุรกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคารและร้านอาห าร 
เป็นค าถามแบบเลือกให้ตอบ 3 ระดบั 

+1 หมายถึง สอดคล้อง 
0 หมายถึง ไมแ่น่ใจ 
-1 หมายถึง ไมส่อดคล้อง 

ผู้วิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน เน่ืองจากความคิดเห็นของ
ท่านจะเป็นข้อมลูพิจารณาร่วมกบัความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญท่านอ่ืนๆ 

ผู้วิจยัขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูในความอนเุคราะห์ของท่านมา ณ โอกาสนี ้
นายรวิ บวัด้วง 

นิสติปริญญาเอก 
หลกัสตูรการศกึษาดษุฎีบณัฑิต 

สาขาวิชาการบริหารและการจดัการการศกึษา 
(การบริหารการอาชีวศกึษา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัความคดิเห็นของท่านเพียงช่องเดียวเท่านัน้ 

ข้อ 
สมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขา 
ส าหรับธุรกิจการบริการด้านอาหาร 

ในภตัตาคารและร้านอาหาร 

คะแนนความคิดเหน็ 
+1 
สอด 
คล้อง 

0 
ไม ่
แน่ใจ 

-1 
ไม ่

สอดคล้อง 
ข้อเสนอแนะ 

1. สมรรถนะทัว่ไป (General competency) มี 18 สมรรถนะ ประกอบด้วย 
1.1 ความรู้ (Knowledge) มี 5 สมรรถนะ ได้แก่ 
1.1.1 ธุรกิจร้านอาหาร มี 5 สมรรถนะ คือ 
1.1.1.1 ความรู้ในธุรกิจร้านอาหาร หมายถงึ 

ความรู้ ความเข้าใจ ด้านธุรกิจการบริการ
ร้านอาหาร เพ่ือให้สามารถน ามา
ประยกุต์ใช้ในการบริหารภายในร้านได้
อยา่งดี 

    

1.1.1.2 ความรู้ด้านวิชาชีพในงานบริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืม หมายถงึ ความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบตัิงานสว่นครัวและ
สว่นบริการเป็นอยา่งดี ปฏิบตัิงานได้ตาม
บทบาทหน้าท่ีของตนเองตามต าแหน่งงาน
ภายในร้าน 

    

1.1.1.3 การควบคมุคณุภาพและความปลอดภยั
ของอาหาร หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ
ในการตรวจสอบ ควบคมุคณุภาพของ
ผลติภณัฑ์และวตัถดุิบประเภทอาหาร 
และเคร่ืองด่ืมเป็นไปตามมาตรฐาน 
ก่อนสง่มอบให้กบัลกูค้า 

    

1.1.1.4 ความรู้เก่ียวกบัระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในร้าน หมายถงึ ความรู้ 
ความเข้าใจด้านคอมพิวเตอร์ โมบาย
แอปพลเิคชัน่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทัง้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ตา่งๆ ใน 
การปฏิบตัิงานภายในร้าน เพ่ือสามารถใช้
อปุกรณ์สื่อสารติดต่อกนัได้อยา่งรวดเร็ว 
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ข้อ 
สมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขา 
ส าหรับธุรกิจการบริการด้านอาหาร 

ในภตัตาคารและร้านอาหาร 

คะแนนความคิดเหน็ 
+1 
สอด 
คล้อง 

0 
ไม ่
แน่ใจ 

-1 
ไม ่

สอดคล้อง 
ข้อเสนอแนะ 

1.1.1.5 ความรู้ด้านการบริหารการเงินและ
คา่ใช้จ่ายเบือ้งต้น หมายถงึ ความรู้ 
ความเข้าใจในการจดัการด้านการเงินและ
ต้นทนุ สามารถควบคมุคา่ใช้จ่าย เพ่ือเพิ่ม
ผลก าไรให้สงูขึน้ 

    

1.2 ทกัษะ (Skill) มี 4 สมรรถนะ ได้แก่ 
1.2.1 การบริหารจดัการทัว่ไป มี 2 สมรรถนะ คือ 
1.2.1.1 การติดต่อสื่อสารระหวา่งลกูค้า หมายถงึ 

ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร พดูคยุ 
จงูใจได้อยา่งมีศิลปะ รวมทัง้รับฟัง
ความเหน็ของลกูค้า เพ่ือให้เกิดความ
ประทบัใจและกลบัมาใช้บริการท่ีร้านอีก 

    

1.2.1.2 การท างานเป็นทีม หมายถงึ 
ความสามารถในการปฏิบตัิงานร่วมกนั
อยา่งมีความสขุ เพ่ือไปสูเ่ปา้หมายของทีม
เดียวกนัและองค์การ 

    

1.2.2 การบริการลกูค้า มี 2 สมรรถนะ คือ 
1.2.2.1 การบริการด้วยใจ หมายถงึ ความสามารถ

ในการเอาใจใสล่กูค้า กระตือรือร้น มีจิตใจ
รักในงานบริการ โดยให้บริการลกูค้าแบบ
ไมไ่ด้ร้องขออยา่งเป็นธรรมชาติ 

    

1.2.2.2 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากบัลกูค้า 
หมายถึง ความสามารถในการรับมือกบั
ข้อร้องเรียนจากลกูค้า โดยตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้าให้กลบัมา 
พงึพอใจมากที่สดุ 
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ข้อ 
สมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขา 
ส าหรับธุรกิจการบริการด้านอาหาร 

ในภตัตาคารและร้านอาหาร 

คะแนนความคิดเหน็ 
+1 
สอด 
คล้อง 

0 
ไม ่
แน่ใจ 

-1 
ไม ่

สอดคล้อง 
ข้อเสนอแนะ 

1.3 คณุลกัษณะ (Attribute) มี 9 สมรรถนะ ได้แก่ 
1.3.1 บคุลิกภาพ มี 6 สมรรถนะ คือ 
1.3.1.1 ความคิดเชิงบวกในการบริการ หมายถงึ 

ความคิดเชิงบวกในการปฏิบตัิงานร่วมกบั
ผู้ อ่ืน และสามารถน าค าติชมจากผู้ อ่ืนมา
ปรับปรุงกระบวนการท างานให้ดีขึน้ 

    

1.3.1.2 การเข้าใจผู้ อ่ืนและวฒันธรรมทางสงัคม 
หมายถึง การเปิดใจ และยอมรับฟัง 
ความคิดเห็นจากผู้ อ่ืน โดยเข้าใจธรรมชาติ
ของแตล่ะบคุคล 

    

1.3.1.3 มนษุยสมัพนัธ์ดี หมายถงึ การมี
ปฏิสมัพนัธ์ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้เป็นอยา่งดี 
รวมทัง้สามารถสร้างความประทบัใจให้กบั
เพ่ือนร่วมงาน 

    

1.3.1.4 การเรียนรู้และพฒันา หมายถงึ มีความใส่
ใจท่ีจะเรียนรู้เพ่ือเกิดการพฒันาตนเอง 
และมุง่เน้นท่ีจะพฒันาผู้ อ่ืนให้มี
ความสามารถเพิ่มมากขึน้ 

    

1.3.1.5 ความพร้อมตอ่การเปลี่ยนแปลง หมายถงึ 
การปรับตวัและสร้างโอกาสในการพฒันา
จากการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ โดยไมย่ดึ
ติดกบัความส าเร็จในอดีตท่ีผ่านมา 

    

1.3.1.6 ความสขุในการท างาน หมายถงึ การสร้าง
บรรยากาศและความสขุในการท างาน 
ภายใต้แรงกดดนัตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ได้อยา่ง
แท้จริง 
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ข้อ 
สมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขา 
ส าหรับธุรกิจการบริการด้านอาหาร 

ในภตัตาคารและร้านอาหาร 

คะแนนความคิดเหน็ 
+1 
สอด 
คล้อง 

0 
ไม ่
แน่ใจ 

-1 
ไม ่

สอดคล้อง 
ข้อเสนอแนะ 

1.3.2 คณุธรรมและจริยธรรม มี 3 สมรรถนะ คือ 
1.3.2.1 ความซ่ือสตัย์ในการท างาน หมายถึง 

การปฏิบตัิโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล และ
หลกัคณุธรรม จริยธรรมในการปฏิบตัิงาน
ให้มีความถกูต้องชอบธรรม 

    

1.3.2.2 ความมีวินยั หมายถงึ รู้จกับทบาทหน้าท่ี
ของตนเอง ก าหนดเวลา และปฏิบตัิงานได้
ตรงตามเวลาท่ีก าหนด 

    

1.3.2.3 ความอดทนและขยนัหมัน่เพียร หมายถึง 
มีความมุง่มัน่ ตัง้ใจ ขยนั และอดทนตอ่ 
สิ่งต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ได้ดี 

    

2. สมรรถนะเฉพาะ (Functional competency) มี 14 สมรรถนะ ประกอบด้วย 
2.1 ความรู้ (Knowledge) มี 3 สมรรถนะ ได้แก่ 
2.1.1 การตลาดและการเงิน มี 3 สมรรถนะ คือ 
2.1.1.1 ความรู้ในการก าหนดกลยทุธ์ทาง

การตลาด หมายถงึ ความรู้ ความเข้าใจใน
การก าหนดกลยทุธ์ วิเคราะห์สถานการณ์
ทางธุรกิจ การแสวงหาโอกาส และกระตุ้น
ยอดขายด้วยวิธีการใหม่ๆ  เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้า 

    

2.1.1.2 การบริหารยอดขายทางธุรกิจ หมายถงึ 
ความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์
แนวโน้มยอดขายและวางแผน ควบคมุ 
ดแูลสิ่งต่างๆ ภายในร้าน เพ่ือให้เป็นไป
ตามเปา้หมายยอดขายในแตล่ะวนั 

    

2.1.1.3 การจดัการธุรกรรมทางการเงินในธุรกิจ
การบริการ หมายถงึ ความรู้ ความเข้าใจ
ในการจดัการธุรกรรมทางการเงินของร้าน
ได้อยา่งถกูต้อง 
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ข้อ 
สมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขา 
ส าหรับธุรกิจการบริการด้านอาหาร 

ในภตัตาคารและร้านอาหาร 

คะแนนความคิดเหน็ 
+1 
สอด 
คล้อง 

0 
ไม ่
แน่ใจ 

-1 
ไม ่

สอดคล้อง 
ข้อเสนอแนะ 

2.2 ทกัษะ (Skill) มี 8 สมรรถนะ ได้แก่ 
2.2.1 การบริหารจดัการทัว่ไป มี 1 สมรรถนะ คือ 
2.2.1.1 การเป็นผู้น า หมายถงึ ความสามารถใน

การเป็นผู้น า ก าหนดทิศทางในการ
ปฏิบตัิงาน และควบคมุทีมงานให้สามารถ
ปฏิบตัิงานได้ตามเปา้หมาย 

    

2.2.2 การบริหารและการจดัการร้านอาหาร มี 4 สมรรถนะ คือ 
2.2.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดร้าน 

หมายถึง ความสามารถในการเตรียม
ความพร้อมของร้านก่อนเปิดให้บริการ 
กบัลกูค้า โดยตรวจสอบความเรียบร้อย
ของพนกังาน พืน้ท่ี และวตัถดุิบ 

    

2.2.2.2 การบริหารทีมงานร้าน หมายถงึ 
ความสามารถในการวางแผน สง่เสริม 
สนบัสนนุ และกระตุ้นทีมงานภายในร้าน
ให้ปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

    

2.2.2.3 การควบคมุคณุภาพและมาตรฐานการ
บริการ หมายถงึ ความสามารถในการ
ประเมินความต้องการและวางแผนการ
ปฏิบตัิงาน โดยควบคมุการดแูลและ 
เอาใจใสก่บัลกูค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของภาระงานที่ก าหนดไว้ 

    

2.2.2.4 การบริหารต้นทนุและคา่ใช้จ่ายของร้าน 
หมายถึง ความสามารถในการควบคมุ
ต้นทนุ ค่าใช้จ่ายของร้าน เช่น ต้นทนุ 
การขาย ต้นทนุแรงงาน เป็นต้น เพื่อให้
สอดคล้องกบัรายได้ของร้าน 
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ข้อ 
สมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขา 
ส าหรับธุรกิจการบริการด้านอาหาร 

ในภตัตาคารและร้านอาหาร 

คะแนนความคิดเหน็ 
+1 
สอด 
คล้อง 

0 
ไม ่
แน่ใจ 

-1 
ไม ่

สอดคล้อง 
ข้อเสนอแนะ 

2.2.3 การจดัการทรัพยากรมนษุย์ มี 3 สมรรถนะ คือ 
2.2.3.1 การบริหารบคุลากร หมายถึง 

ความสามารถในการวางแผน จดัสรร 
อตัราก าลงัคน จดัการแผนงานให้มีความ
สอดคล้องกบับคุลากรตามบทบาทหน้าท่ี
ของแตล่ะคนให้มีประสทิธิภาพ พร้อมทัง้
พฒันาพนกังานทกุคนให้มีความสามารถ 
เพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 

    

2.2.3.2 การสอนงาน หมายถงึ ความสามารถใน
การเพิ่มพนูความรู้ และพฒันา
ความสามารถของผู้ใต้บงัคบับญัชาให้
สามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

    

2.2.3.3 การให้ค าปรึกษา หมายถึง ความสามารถ
ในการให้ค าแนะน า เสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาตา่งๆ ได้อยา่งเหมาะสม 

    

2.3 คณุลกัษณะ (Attribute) มี 3 สมรรถนะ ได้แก่ 
2.3.1 บคุลิกภาพ มี 1 สมรรถนะ คือ 
2.3.1.1 สร้างสรรค์กิจกรรมการบริการ หมายถงึ 

การรับฟังเสียงสะท้อนของลกูค้าเพ่ือน ามา
ปรับปรุงวิธีการให้บริการท่ีมีคณุภาพและ
ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

    

2.3.2 คณุธรรมและจริยธรรม มี 2 สมรรถนะ คือ 
2.3.2.1 จริยธรรมทางธุรกิจอาหาร หมายถึง 

การยดึมัน่และปฏิบตัิตามคณุธรรม 
จริยธรรมของธุรกิจ โดยมุง่สูป่ระโยชน์ของ
ร้านมากกวา่สว่นตวั 
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ข้อ 
สมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขา 
ส าหรับธุรกิจการบริการด้านอาหาร 

ในภตัตาคารและร้านอาหาร 

คะแนนความคิดเหน็ 
+1 
สอด 
คล้อง 

0 
ไม ่
แน่ใจ 

-1 
ไม ่

สอดคล้อง 
ข้อเสนอแนะ 

2.3.2.2 การมีจิตส านกึและสว่นร่วมภายในร้าน 
หมายถึง การรับรู้และเข้าใจบทบาทหน้าท่ี
ของตนเองภายในร้าน เม่ือเกิดความ
ผิดพลาดสามารถชีแ้จงและร่วมหา 
แนวทางการแก้ไข 

    

 
ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
ขอขอบคณุทกุท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี 
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ผลการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 

ข้อ ข้อค าถาม 
คา่ 

IOC 
ผลการ 
พิจารณา 

1. สมรรถนะทัว่ไป (General competency) มี 18 สมรรถนะ ประกอบด้วย 
1.1 ความรู้ (Knowledge) มี 5 สมรรถนะ ได้แก่ 
1.1.1 ธุรกิจร้านอาหาร มี 5 สมรรถนะ คือ 
1.1.1.1 ความรู้ในธุรกิจร้านอาหาร 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
1.1.1.2 ความรู้ด้านวิชาชีพในงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
1.1.1.3 การควบคมุคณุภาพและความปลอดภยัของอาหาร 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
1.1.1.4 ความรู้เก่ียวกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในร้าน 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
1.1.1.5 ความรู้ด้านการบริหารการเงินและคา่ใช้จ่ายเบือ้งต้น 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
1.2 ทกัษะ (Skill) มี 4 สมรรถนะ ได้แก่ 
1.2.1 การบริหารจดัการทัว่ไป มี 2 สมรรถนะ คือ 
1.2.1.1 การติดต่อสื่อสารระหวา่งลกูค้า 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
1.2.1.2 การท างานเป็นทีม 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
1.2.2 การบริการลกูค้า มี 2 สมรรถนะ คือ 
1.2.2.1 การบริการด้วยใจ 0.80 ผ่านเกณฑ์ 
1.2.2.2 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากบัลกูค้า 0.80 ผ่านเกณฑ์ 
1.3 คณุลกัษณะ (Attribute) มี 9 สมรรถนะ ได้แก่ 
1.3.1 บคุลิกภาพ มี 6 สมรรถนะ คือ 
1.3.1.1 ความคิดเชิงบวกในการบริการ 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
1.3.1.2 การเข้าใจผู้ อ่ืนและวฒันธรรมทางสงัคม 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
1.3.1.3 มนษุยสมัพนัธ์ดี 0.80 ผ่านเกณฑ์ 
1.3.1.4 การเรียนรู้และพฒันา 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
1.3.1.5 ความพร้อมตอ่การเปลี่ยนแปลง 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
1.3.1.6 ความสขุในการท างาน 0.80 ผ่านเกณฑ์ 
1.3.2 คณุธรรมและจริยธรรม มี 3 สมรรถนะ คือ 
1.3.2.1 ความซ่ือสตัย์ในการท างาน 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
1.3.2.2 ความมีวินยั 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
1.3.2.3 ความอดทนและขยนัหมัน่เพียร 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
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ข้อ ข้อค าถาม 
คา่ 

IOC 
ผลการ 
พิจารณา 

2. สมรรถนะเฉพาะ (Functional competency) มี 14 สมรรถนะ ประกอบด้วย 
2.1 ความรู้ (Knowledge) มี 3 สมรรถนะ ได้แก่ 
2.1.1 การตลาดและการเงิน มี 3 สมรรถนะ คือ 
2.1.1.1 ความรู้ในการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
2.1.1.2 การบริหารยอดขายทางธุรกิจ 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
2.1.1.3 การจดัการธุรกรรมทางการเงินในธุรกิจการบริการ 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
2.2 ทกัษะ (Skill) มี 8 สมรรถนะ ได้แก่ 
2.2.1 การบริหารจดัการทัว่ไป มี 1 สมรรถนะ คือ 
2.2.1.1 การเป็นผู้น า 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
2.2.2 การบริหารและการจดัการร้านอาหาร มี 4 สมรรถนะ คือ 
2.2.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดร้าน 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
2.2.2.2 การบริหารทีมงานร้าน 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
2.2.2.3 การควบคมุคณุภาพและมาตรฐานการบริการ 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
2.2.2.4 การบริหารต้นทนุและคา่ใช้จ่ายของร้าน 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
2.2.3 การจดัการทรัพยากรมนษุย์ มี 3 สมรรถนะ คือ 
2.2.3.1 การบริหารบคุลากร 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
2.2.3.2 การสอนงาน 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
2.2.3.3 การให้ค าปรึกษา 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
2.3 คณุลกัษณะ (Attribute) มี 3 สมรรถนะ ได้แก่ 
2.3.1 บคุลิกภาพ มี 1 สมรรถนะ คือ 
2.3.1.1 สร้างสรรค์กิจกรรมการบริการ 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
2.3.2 คณุธรรมและจริยธรรม มี 2 สมรรถนะ คือ 
2.3.2.1 จริยธรรมทางธุรกิจอาหาร 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
2.3.2.2 การมีจิตส านกึและสว่นร่วมภายในร้าน 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
 

 



 

ประวัติผู้ เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นายรวิ บวัด้วง 
วัน เดอืน ปี เกิด 28 กรกฎาคม 2526 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา ส าเร็จการศกึษา ศิลปศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์  
จากมหาวิทยาลยัรามค าแหง ปีการศกึษา 2549  
ส าเร็จการศกึษา ศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาการพฒันาทรัพยากรมนษุย์  
จากมหาวิทยาลยัรามค าแหง ปีการศกึษา 2553  
ส าเร็จการศกึษา การศกึษาดษุฎีบณัฑิต  
สาขาวิชาการบริหารและการจดัการการศกึษา  
(การบริหารการอาชีวศกึษา)  
จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศกึษา 2561 

ที่อยู่ปัจจุบัน 25/269 หมู ่4 หมูบ้่านบวัขาว  
ซอยรามค าแหง 174 ถนนรามค าแหง  
แขวงมีนบรีุ เขตมีนบรีุ  
กรุงเทพมหานคร 10510   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญรูปภาพ
	บทที่ 1 บทนำ
	ภูมิหลัง
	ความมุ่งหมายของงานวิจัย
	ขอบเขตของการวิจัย
	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	นิยามศัพท์เฉพาะ
	กรอบแนวคิดในงานวิจัย

	บทที่ 2  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
	1. แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพ
	1.1 ความหมายของสมรรถนะวิชาชีพ
	1.2 องค์ประกอบของสมรรถนะวิชาชีพ
	1.3 ระดับของสมรรถนะวิชาชีพ
	1.4 ประโยชน์ของสมรรถนะวิชาชีพ
	1.5 วิธีการกำหนดสมรรถนะวิชาชีพ
	1.6 แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
	1.7 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ

	2. แนวคิดเกี่ยวกับผู้จัดการ
	2.1 ความหมายของผู้จัดการ
	2.2 บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการ
	2.3 ระดับของผู้จัดการในองค์การ
	2.4 สมรรถนะของผู้จัดการ
	2.5 การสรรหาและคัดเลือกผู้จัดการ

	3. แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหาร
	3.1 ประเภทของธุรกิจ
	3.2 การวางโครงสร้างและตำแหน่งงาน
	3.3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการประกอบธุรกิจ
	3.4 ปัญหาในการดำเนินธุรกิจ
	3.5 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ

	4. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
	4.1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556
	4.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
	4.3 มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
	4.4 มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
	4.5 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
	4.6 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
	4.7 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา คหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

	5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	5.1 งานวิจัยในประเทศ
	5.2 งานวิจัยต่างประเทศ


	บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
	ระยะที่ 1 การพัฒนากรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จัดการสาขาสำหรับธุรกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคารและร้านอาหาร
	ระยะที่ 2 การศึกษาแนวทางการใช้กรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จัดการสาขาสำหรับธุรกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคารและร้านอาหาร

	บทที่ 4  ผลการวิจัย
	ตอนที่ 1 การพัฒนากรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จัดการสาขาสำหรับธุรกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคารและร้านอาหาร
	ตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการใช้กรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จัดการสาขาสำหรับธุรกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคารและร้านอาหาร

	บทที่ 5  สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	สรุปผลการวิจัย
	อภิปรายผล
	ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
	ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก ก รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
	ภาคผนวก ข แบบสัมภาษณ์รอบที่ 1
	ภาคผนวก ค แบบสอบถามเพื่อการวิจัยรอบที่ 2
	ภาคผนวก ง แบบสอบถามเพื่อการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม
	ประวัติผู้เขียน

