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การพัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากรทุกระดับกรณีศึกษาโรงแรมซิตี้พาร์ค 
The development of work potential of personnel at all levels. Case 

study City Park Hotel 
 

นางสาวปาลิดา   เชษฐ์ขุนทด1  นางกนกรัตน์  พรหมจันทร์2 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับศักยภาพในการท างานของบุคลากรโรงแรมซิตี้พาร์ค เพื่อน าไปใช้ใน
การพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรวบข้อมูลแบบสอบถามจากบุคลากรโรงแรมซิตี้พาร์ค 
จ านวน 80 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัย พบว่า พนักงานมี
ศักยภาพที่ดีและพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามหน้าที่ตัวเองและรับผิดชอบได้ดีและให้ความร่วมมือในการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนการท างานได้ความต้องการ การพัฒนาศักยภาพในการท างานของบุคลากรโรงแรมซิตี้พาร์ค พบว่า ได้แบ่ง
การพัฒนาศักยภาพในการท างานเป็น 2 ด้าน 1. ด้านการฝึกอบรม พนักงานมีความเห็นด้วยโดยเฉพาะการพัฒนาให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และส่งเสริมการฝึกอบรมด้านการใช้เทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงาน  2. ด้านการ
พัฒนาการท างาน มีความคิดที่น้อยสุดเนื่องจากอาจจะต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงแรมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากได้
ก าหนดแผนงานในการพัฒนาตนเองอย่างชัดเจน และมีการประเมินการปฏิบัติงาน ท าให้ทุกคนรู้สึกขาดอิสระในการ
ปฏิบัติงานแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงแรมซิตี้พาร์ค พบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจมากที่ปฏิบัติงานได้เป็น
อย่างดีแล้วส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีความภาคภูมิใจในงานที่ปฏิบัติจนประสบความส าเร็จ รู้สึกพอใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง 
ในการท างานให้ส าเร็จ 
ค าส าคัญ : ศักยภาพ 
 

Abstract 
 This research aims to study the working capacity of staff at City Park Hotel. The data collected 
from the staff of City Park Hotel were analyzed by using statistical methods such as percentage and 
mean. Employees have good potential and are ready to perform their duties and responsibilities well. 
And cooperation in the rotation of work.  The demand for staff development at City Park Hotel is 
divided into 2 areas. Employees have a particular opinion of the development in accordance with 
the performance. And promote training in the use of assistive technology. 2. Development There is a 
slightest idea as it may have to comply with the hotel rules, as it sets a clear plan for self-
development. And evaluation of performance. Make everyone feel free to work.The motivation of 
the staff of City Park Hotel was that the staff was very motivated to perform well. Be proud of the 
work until successful. Feel satisfied to be part of the work to accomplish. 
Keywords:  
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 
 ในปัจจุบันการด าเนินธุรกิจโรงแรมได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและในประเทศไทย  
โดยการด าเนินธุรกิจโรงแรมนั้นที่มีความส าคัญมากที่สุดคือการบริการที่มีศักยภาพของบุคลากร  ซึ่งการที่จะท าให้
องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้นั้นจ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรทุกระดับชั้นในโรงแรมร่วมมือกันการพัฒนาทักษะและ
ศักยภาพในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย  ซึ่งในปัจจุบันการด าเนินธุรกิจโรงแรมและที่พักในเขตตัวเมือง
นครราชสีมา  บริเวณในตัวเมืองมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูงขึ้นทั้งโรงแรมระดับใหญ่  5  ดาว  และโรงแรมขนาดกลาง
เริม่เติบโตมากขึ้นและเมื่อได้แรงเสริมทางบวกจากปัจจัยอื่น  เช่น  การรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของภาครัฐ
และการจัดกิจกรรมในภาคเอกชน  การขยายตัวที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดนครราชสีมาท าให้เกิดการแข่งขัน
ด้านการตลาดและเกิดการกระจุกตัวของโรงแรมบริเวณใกล้เคียงกันรวมทั้งปัญหาความต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพ
ทางด้านโรงแรมและประสบการณ์การท างานระหว่างโรงแรมด้วยกัน  แต่ละโรงแรมต่างมีวิธีการใช้กลยุทธ์ด้านต่างๆ  
เพื่อดึงดูดใจให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการรวมถึงการให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพเกิดความประทับใจมีความทรงจ า
ที่ดีและท าให้อยากกลับมาใช้บริการโรงแรมอีกครั้งหรือแนะน าบอกต่อคนที่รู้จักให้มาใช้บริการทั้งในส่วนของการจัด
เลี้ยง งานแต่งงาน  งานวันเกิด  การใช้บริการห้องอาหาร  หรือห้องพักเพื่อพักผ่อนหรือเพื่อบันเทิง  รวมถึงเพื่อการ
เจรจาธุรกิจโรงแรมจึงต้องมีผู้บริหารและบุคลากรที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วนเพียงพอสม่ าเสมอให้
เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรในระยะยาวเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการในโรงแรม  (กรกฏ  พลพานิช,  
2540) 
 โรงแรมซิตี้พาร์คเป็นโรงแรมในจังหวัดนครราชสีมา  จากจ านวน 468 แห่ง  แบ่งเป็นเขตอยู่ในอ าเภอเมือง  
จ านวน  118  แห่ง  (ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดนคราชสีมา : 2559)  ที่ตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพซึ่งเป็นถนนเส้นหลักที่
จะเชื่อมต่อไปยังจังหวัดต่างๆทั้งภาคอีสานและภาคกลางเปิดให้บริการตั้งแต่ปี  พ.ศ.2551  เป็นโรงแรมขนาดกลางมี
ห้องพักไว้บริการ  79  ห้อง  และห้องประชุมขนาดใหญ่รองรับลูกค้าได้ถึง  400  ท่าน  ใกล้แหล่งท่องเที่ยวและ
ห้างสรรพสินค้าต่างๆ  ซึ่งเปิดไว้รองรับกับลูกค้าระดับกลาง  ท าให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้นในการเดินทางมาพักและ
ติดต่อจัดงานสัมมนาหรือจัดงานเลี้ยงสังสรรค์แต่เนื่องจากบริเวณที่ตั้งของโรงแรมซิตี้พาร์คตั้งอยู่ในย่านธุรกิจและมี
ความสะดวกสบายจึงท าให้มีคู่แข่งที่เป็นโรงแรมมีอยู่มากมายยกตัวอย่าง  เช่น  โรงแรมสบาย  โรงแรมส้มโอเฮ้าท์  
โรงแรมเดอวีลอฟท์  โรงแรมโคลานารี่  เป็นต้น  ภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงดังกล่าวท าให้ทุกโรงแรมต่างพยายามที่จะ
หาลูกค้ามาพักในโรงแรมของตนให้มากที่สุดแต่เนื่องจากโรงแรมซิตี้พาร์คยังพบปัญหาศักยภาพการท างานและแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงแรมซิตี้พาร์คในการปฏิบัติงานเช่นการให้บริการของพนักงานต่อลูกค้าต าแหน่งความ
รับผิดชอบของบุคลากรทักษะทางด้านภาษาสากลความรู้ความเข้าใจในการท างานและองค์ประกอบที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานจากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวส่งผลต่อบุคลากรและการท างานในโรงแรมซิตี้พาร์คโรงแรมจึงต้องหา
วิธีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจากข้อมูลข้างต้นท าให้เห็นว่าบุคลากรในโรงแรมซิตี้
พาร์ค  จ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพที่หลากหลายและถูกต้องตามความต้องการ เพื่อที่สามารถใช้ศักยภาพ
ในการท างานได้อย่างเต็มความสามารถ ประกอบด้วยแนวคิดและกิจกรรม   3  ประการได้แก่  1.การฝึกอบรม
(Training)  2.การพัฒนา(Development)  3.แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร(EmployeeMotivation) เพื่อให้
เกิดประโยชน์ในการท างาน 
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ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงแรมซิตี้พาร์คจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
การท างานของบุคลากรทุกระดับกรณีศึกษาโรงแรมซิตี้พาร์ค  เพื่อเพิ่มศักยภาพการท างานขององค์กรตลอดจนเกิดการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นเพื่อให้เกิดความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายขององค์กรสืบไป  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาระดับศักยภาพในการท างานของบุคลากรโรงแรมซิตี้พาร์ค 
2. เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนาศักยภาพในการท างานของบุคลากรโรงแรมซิตี้พาร์ค 
3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงแรมซิตี้พาร์ค 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเชิงปริมาณด าเนินการในลักษณะการวิจัยเชิงส ารวจ  โดยการเก็บข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถาม
ให้กับบุคลากรทุกระดับที่ปฏิบัติงานในโรงแรมซิตี้พาร์ค 
 ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการพัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากรทุกระดับกรณีศึกษาโรงแรมซิตี้พาร์ค  
โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ไว้ดังนี้ 

1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา  ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพการท างานของ
บุคลากรและแรงจูงใจของพนักงานในการท างานตามแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการท างานให้มี
ประสิทธิภาพโดยการน าเอาความสามารถที่ซ่อนเร้นภายในร่างกายออกมาใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด  ความสามารถที่
ซ่อนเร้นนี้เราเรียกว่า  “การพัฒนาศักยภาพ”  หมายถึง  การน าเอาความสามารถที่ซ่อนเร้นภายในน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างมีกระบวนการการเพราะมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการท า งานในยุคปัจจุบัน  (สุนันทา  เลาห
นันทน์:2544)  ส าหรับตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 

1.1 ตัวแปรต้น  ได้แก่  ลักษณะส่วนบุคคล 5 ประการ คือเพศ / อายุ /ระดับการศึกษา /แผนก /ประสบการณ์
ท างานโรงแรม/รายได้รวมท้ังหมด 

1.2 ตัวแปรตามได้แก่  1.  การพัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากร  2.  ด้านความต้องการในด้านการ
ฝึกอบรมและการพัฒนาการท างาน  3.  แรงจูงใจในการท างานของพนักงานโรงแรมซิตี้พาร์ค     

2. ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นพนักงานโรงแรมทั้งหมดจ านวน 80คน (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2561)  
โดยผู้วิจัยเลือกขนาดกลุ่มเป็นพนักงานโรงแรม  จ านวน  80  คนประกอบด้วยแผนกบริหาร  แผนกต้อนรับส่วนหน้า  
แผนกแม่บ้าน  แผนกห้องอาหาร  แผนกช่างและไอที  แผนกครัวเพื่อตอบแบบสอบถาม 

3. ขอบเขตด้านพื้นที ่
 ผู้วิจัยศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลที่โรงแรมซิตี้พาร์ค  ตั้งอยู่เลขที่ 555/55 ถนนมิตรภาพ  อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา  เนื่องจากเป็นย่านในตัวเมืองนครราชสีมา  ใกล้ห้างสรรพสินค้ามีการคมนาคมที่สะดวกสบาย  ดัง
แสดงในภาพที่  1   
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ภาพที่ 1 แผนที่โรงแรมซิตี้พาร์ค  ในจังหวัดนครราชสีมา 
ท่ีมา: citypark hotel . Retrieved from http://www.cityparkhotel-korat.com 

 
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยระหว่างเดือน  ตุลาคม 2561 – มกราคม พ.ศ. 2562  รวมระยะเวลา 3 เดือน 
 เครื่องมือ 

ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)   โดยสร้างขึ้น
เพื่อศึกษาการพัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากรทุกระดับในโรงแรมซิตี้พาร์คตามแนวทางของวัตถุประสงค์และ
กรอบแนวคิดของการวิจัยที่ก าหนด โดยแบ่งออกเป็น  5 ตอนดังต่อไปนี้ 

ตอนที่  1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลประกอบด้วย  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  
แผนก/ฝ่าย  ประสบการณ์ท างานโดยมีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายปิด  มีจ านวน 6 ข้อ 

ตอนที่  2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากรทุกระดับกรณีศึกษาโรงแรม
ซิตี้พาร์ครวมจ านวน  20 ข้อแบ่งเป็น  3  ด้าน  1.  ด้านการพัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากร จ านวน  5  ข้อ2.  
ด้านความต้องการในด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาการท างาน จ านวน 10  ข้อ  3.  ด้านแรงจูงใจในการท างานของ
พนักงานโรงแรมซิตี้พาร์ค  จ านวน  5ข้อแบบสอบถามจะมีลักษณะเป็นค าถามแสดงระดับความคิดเห็นใช้ตามมาตราวัด
แบบลิเคิร์ท (Likert scale)(Noll.1989, อ้างถึงใน  กัลยา  วานิชย์บัญชา, 2559)  โดยแต่ค าถามจะมีค าตอบให้เลือก
ตามความคิดเห็น 5 ระดับ 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาการพัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากรทุกระดับในโรงแรมซิตี้พาร์ค  ผู้วิจัยด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

1.  การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา แผนก/
ฝ่าย  และประสบการณ์ท างาน  วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปตาราง
ประกอบด้วยค าอธิบาย 
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2.  การวิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากรทุกระดับในโรงแรมซิตี้พาร์ค ได้แก่  ระดับ
ศักยภาพของพนักงานโรงแรมซิตี้พาร์ค  ความต้องการในการฝึกอบรมและการพัฒนาการท างานของพนักงานโรงแรม
ซิตี้พาร์ค  และแรงจูงใจในการท างานของพนักงานโรงแรมซิตี้พาร์ควิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต   (Arithmetic 
Mean)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบาย 

3.  การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล โดยใช้
ความถี่และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายลักษณะปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
แผนก/ฝ่าย  และประสบการณ์ท างานส าหรับข้อมูลการพัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากรทุกระดับในโรงแรมซิตี้
พาร์ค ได้แก่ ศักยภาพของพนักงานโรงแรมซิตี้พาร์ค ความต้องการในการฝึกอบรมและการพัฒนาการท างานของ
พนักงานโรงแรมซิตี้พาร์ค และแรงจูงใจในการท างานของพนักงานโรงแรมซิตี้พาร์ควิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
ผลการศึกษา 
 จากการด าเนินการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัย  ดังนี้ 

1. ภายในโรงแรมมีพนักงานหญิงมากกว่าพนักงานชาย ผู้หญิง มีอัตราร้อยละ 56.25  มีระดับอายุ 31-40  ปี  
มีอัตราร้อยละ 43.75 ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอัตราร้อยละ 36.25 ระดับแผนก / ฝ่ายบริการ มีอัตราร้อยละ 
31.25  ประสบการณ์ในการท างาน  5 - 8  ปีมีอัตราร้อยละ 38.75  ระดับรายได้รวม  10,001 – 15,000 มีอัตรา    
ร้อยละ  43.75 

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากรทุกระดับในโรงแรมซิตี้พาร์ค พบว่า  
พนักงานของโรงแรมซิตี้พาร์ค  มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวศักยภาพของพนักงานโรงแรมซิตี้พาร์ค  โดยรวม  อยู่ในระดับ
มาก  (X =3.72)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากสี่ข้อ และปานกลางหนึ่งข้อ  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไป
หาน้อย  ดังนี้  ท่านตั้งใจท างานให้เสร็จด้วยดีอย่างเต็มที่และรวดเร็ว  (X =4.29)  ท่านสามารถท างานในรูปแบบใหม่ๆ
หรืองานที่ ท้าทายความสามารถ ( X =3.84)  ท่านสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนการท างานเพื่อให้เรียนรู้การท างาน                  
( X =3.58)  ท่านมีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น ( X =3.55)  ปริมาณงานที่ท่านได้รับ มีความ
เหมาะสมกับเวลาท างาน  (X =3.35) 

3. ความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับความต้องการในด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาการท างาน อยู่ในระดับมาก  (
X =3.52)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากห้าข้อ  และปานกลางห้าข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปหา
น้อย  ดังนี้  กิจกรรมเพื่อฝึกพัฒนาบุคลากรมีความสอดคล้องกับงานในปัจจุบัน  ( X =4.23)  ท่านต้องการให้โรงแรม
ส่งเสริมการฝึกอบรมด้านการใช้เทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงาน  (X =4.09)  ท่านอยากให้มีการจัดฝึกอบรมทักษะต่าง 
ๆ  เพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบได้ดียิ่งขึ้น  (X =3.95)  โรงแรมควรส่งเสริมการพัฒนาทักษะและ
เทคนิคด้านการประกอบอาหารและเครื่องดื่มในแผนกที่เกี่ยวข้อง  (X =3.86)  ท่านต้องการให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ  (X =3.74)  ท่านต้องการให้มีการประเมินความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละแผนก  ( X =3.49)  ท่านต้องก าหนดแผนการพัฒนาในแผนกตนเองและก าหนดการท างานเสนอ
ผู้จัดการโรงแรม  (X =3.09)  ท่านต้องการเสริมทางด้านภาษาอังกฤษ โดยให้ทางโรงแรมจัดอบรมสัปดาห์ละ 2 ครั้ง  (
X =2.98) ก าหนดแผนงานในการพัฒนาตนเองอย่างชัดเจน  (X =2.91)  ส ารวจความต้องการและความจ าเป็นของ
พนักงานในเรื่องการพัฒนาตนเองทุกปีเพื่อประโยชน์ในการจัดส่ง  (X =2.88) 
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4. ด้านแรงจูงใจในการท างานของพนักงานโรงแรมซิตี้พาร์ค  อยู่ในระดับมาก  (X =4.06)  เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุดสองข้อ  ในระดับมากสองข้อ  และปานกลางหนึ่งข้อ  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปหา
น้อย ดังนี้ ท่านมีความภาคภูมิใจในงานที่ปฏิบัติจนประสบความส าเร็จ  (X =4.69)  ท่านรู้สึกพอใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งใน
การท างานให้ส าเร็จ  (X =4.60)  ในการปฏิบัติงานท่านมุ่งมั่นที่ผลส าเร็จของงานโดยไม่น าเรื่องส่วนตัวมาเป็นอุปสรรค 
( X =3.93) ท่านได้ใช้ความสามารถเฉพาะของตนในการปฏิบัติงาน  ( X =3.66)  ท่านได้รับความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานจากหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี  (X =3.40) 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  อยู่ในระดับมากเกือบทุกด้าน  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย  ดังนี้
แรงจูงใจในการท างานของพนักงานโรงแรมซิตี้พาร์ค  อยู่ในระดับมาก  (X =4.06)  ความต้องการในด้านการฝึกอบรม
และการพัฒนาการท างานโดยรวม  เนื้อหาด้านการฝึกอบรม อยู่ในระดับมาก (X =3.80)ศักยภาพของพนักงานโรงแรม
ซิตี้พาร์ค  โดยรวม  อยู่ในระดับมาก ( X =3.72)และความต้องการในด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาการท างาน
โดยรวม เนื้อหาด้านการพัฒนาการท างาน อยู่ในระดับปานกลาง (X =3.25) 
 
อภิปรายผล 
 1 .   เพื่ อศึ กษาระดับศักยภาพในการท า งานของบุคลากรโรงแรมซิตี้ พาร์ ค  พบว่ า  พนักงาน 
มีศักยภาพที่ดีและพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามหน้าที่ตัวเองและรับผิดชอบได้ดีและให้ความร่วมมือในการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนการท างานได้ 
 2.  เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนาศักยภาพในการท างานของบุคลากรโรงแรมซิตี้พาร์ค   พบว่า  ได้
แบ่งเป็น  2  ด้าน  1.  ด้านการฝึกอบรม พนักงานมีความเห็นด้วยโดยเฉพาะการพัฒนาให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน  
และส่งเสริมการฝึกอบรมด้านการใช้เทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงาน  2.  ด้านการพัฒนาการท างาน มีความคิดที่น้อย
สุดเนื่องจากอาจจะต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงแรมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากได้ก าหนดแผนงานในการพัฒนาตนเอง
อย่างชัดเจน และมีการประเมินการปฏิบัติงาน ท าให้ทุกคนรู้สึกขาดอิสระในการปฏิบัติงาน 
 3.  เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงแรมซิตี้พาร์ค พบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจมากที่
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีแล้วส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีความภาคภูมิใจในงานที่ปฏิบัติจนประสบความส าเร็จ รู้สึกพอใจที่ได้
เป็นส่วนหนึ่งในการท างานให้ส าเร็จ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.  บุคลากรยังขาดการพัฒนาด้านภาษา และกลัวที่จะได้รับการพัฒนาด้านการฝึกอมรมภาษาอังกฤษซึ่งการ
มีทักษะด้านภาษาที่ดี จะท าให้โรมแรมได้กลุ่มลูกค้าที่เป็นต่างชาติเพิ่มขึ้นจากเดิม 
 2.  ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างพนักงาน เพื่อสร้างความสามัคคี การรวมกลุ่ม และการ
ไว้วางใจกัน 
 3.  ส่งเสริมให้มีการท างานเป็นทีม เพราการท างานเป็นทีมท าให้พนักงานได้เรียนรู้ระบบการท างานที่ดีและ
เป็นประโยชน์จากเพื่อนร่วมงาน รวมถึงองค์กรสามารถสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดี 
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