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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความสามารถทางด้านภาษาส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการ
ทางานของพนักงานตาแหน่งบริการ 2) การมีจิตใจให้บริการส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทางานของ
พนักงานตาแหน่งบริการ กลุ่มตัวอย่างจานวน 351 ชุด เก็บข้อมูลจากพนักงานตาแหน่งบริการในร้านอาหาร
เขตพื้นที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบอาศัยความน่าจะเป็น ด้วยเทคนิคการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือใช้เก็บข้อมูลได้แก่แบบสอบถาม และ
วิเคราะห์ผลการศึกษาโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และและสถิติเชิง
อนุมานที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Regression analysis)
ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.3 มีอายุระหว่าง 20-25 ปี
มีการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีรายได้เฉลี่ย เดือนละ 5,000 -10,000 บาท และมี
ประสบการณ์การทางาน น้อยกว่า 2 ปี และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าความสามารถทางด้านภาษาส่งผล
เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานตาแหน่งบริการ มากที่สุด และรองลงมาได้แก่ การมีจิตใจ
ให้บริการส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานตาแหน่งบริการ การวิจัยนี้ทาให้เกิดประโยชน์
ต่อผู้จัดการและหน่วยงานรัฐที่จะนาข้อมูลไปใช้เพื่อการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจบริการต่อไป
คาสาคัญ : ความสามารถทางด้านภาษา / การมีจิตใจในการให้บริการ / ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

Abstract
This research aims to about 1) the language competency positively effects
work efficiency of waiter 2) service minds the positively work efficiency of waiters. This
research used the quantitative method. The research was done by collecting questionnaires
from sample 351 subjects who are waiters in the restaurant around municipality city of
Buriram. The collection used probability and simple random. Research analyzed the result
by statistical analysis using descriptive statistics including percentage, mean, and standard
deviation. The inferential statistics methods on multiple regression were used to test
hypotheses in the study.
Majority of subjects were female, aged between 20-25 years old. They completed
a high vocational certificate degree and earned an average monthly 5,000-10,000 baht. Most
of them have work experience less than two years. The result of hypothesis testing
revealed that language competency positively affected work efficiency of waiters.
.The service minds positively affects to work efficiency of waiters. The contribution of this
research is useful to manager and human resource manager. They are use the result to
recruit their employees
Keywords : Competency language / Service minds / Work efficiency of waiters

บทนา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 เมื่อวันที่ 15
กุมภาพันธ์พ.ศ. 2554 โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.
2554 เพื่อให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้นาไปใช้เป็นกรอบ แนวทางใน
การพั ฒ นาภายใต้ บ ทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะหน่ ว ยงานและการก ากั บ ดู แ ลของ
คณะกรรมการนโยบายการท่อ งเที่ย วแห่ ง ชาติซึ่ งจากการประเมิ นผลการดาเนิ นงานที่ผ่ านมาพบว่า ยัง มี
ข้อจากัดหลายประการที่ยังไม่ได้บรรลุผลตามเป้าหมาย ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลได้มอบหมายให้ ทุก
ส่วนราชการหาแนวทางปฏิบัติงานที่หน่วยงานรับผิดชอบให้บรรลุผลและสอดคล้องตามแผนปฏิรูปประเทศ
ไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้ดาเนินการจัดทายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560
ขึน้ โดยผ่านกระบวนการศึกษา วิเคราะห์และประเมินผลการพัฒนา พร้อมทั้งจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น

จากทุกภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสวงหาแนวทางการทางานและการปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนแผนดังกล่าวไปสู่
การปฏิบัติอย่างบูรณาการโดยแท้จริง ทั้งนี้เพื่อให้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบาย
ด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล รวมทั้งเป็นการวางรากฐานการพัฒนาในระยะ 3 ปีซึ่งจะเป็นช่วงรอยต่อ เพื่อปู
พื้นฐานไปสู่การจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564 ต่อไป (กระทรวง
วัฒ นธรรม. 2559) อย่ างไรก็ตามจากแผนพัฒ นาการท่องเที่ยวในระดับประเทศนามาสู่แผนพัฒ นาการ
ท่องเที่ย วระดับภูมิภ าคและจั งหวัด ในบริบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แบ่งยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวออกเป็น 3 พื้นที่ได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตอนกลางและตอนล่างตามลาดับและได้
มุ่งเน้นการท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ การท่องเที่ยวตามแหล่งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในความสนใจ
พิเศษ
อย่างไรก็ตามในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนั้นมีบริบท
สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเชิงวัฒนธรรมและทางประวัติศาสตร์ ซึ่งครอบคลุมจังหวัดชัยภูมิ นคราชสีมา สุรินทร์
และบุรีรัมย์ หรือเรียกว่านครชัยบุรินทร์ เพื่อให้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบรรลุตามเป้าหมายของแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวระดับชาติจึงนามาสู่แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวระดับจังหวัด ในบริบทของจังหวัดบุรีรัมย์ เป็น
เมืองที่มีอารยธรรมทางประวัติศาสตร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ได้กาหนดยุทธศาสตร์ในปี 2559ให้เป็นเมืองที่สังคม
เข้มแข็ง ประชาชนมั่งคั่ง สังคมเกษตรปลอดภัยและเป็นศูนย์กลางอารยธรรมขอม ดังนั้นจะเห็นได้ว่าจาก
ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์นามาสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอารยธรรมขอม
นามาสู่การเชื่อมโยงกับธุรกิจต่างๆ ที่จะเอื้อต่อการรองรับนักท่องเที่ยว ดังนั้นเพื่อให้ทราบแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในการวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรร้านอาหารซึ่งจะเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวโดยได้ทาการศึกษาในบริบทของจังหวัดบุรีรัมย์เพราะ
จังหวัดบุรีรัมย์มีแนวโน้มจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2555-2558 เป็น 2 เท่าของปี 2554 (สานักงาน
สถิติจังหวัด. 2558). ดังนั้นจากที่กล่าวมาจึงนามาสู่วัตถุประสงค์การวิจัยดังจะกล่าวต่อไป
วัตถุประสงค์
1. ความสามารถทางด้านภาษาส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานตาแหน่งบริการ
2. การมีจิตใจให้บริการส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานตาแหน่งบริการ
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ของความสามารถทางด้านภาษาและการมีจิตใจให้บริการที่
ส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานตาแหน่งบริการโดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
ได้แก่พนักงานตาแหน่งบริการในร้านอาหาร เขตพื้นที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จานวน 351 คน
กรอบความคิดในการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้นาเอาผลการศึกษาทั้งหมดมาประยุกต์ให้เข้ากับ
ประเด็นการวิจัย เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยตัวแปรอิสระได้แก่
ความสามารถทางด้านภาษา และการมีจิตใจให้บริการ กับตัวแปรตามได้แก่ ประสิทธิภาพการทางานของ
พนักงานตาแหน่งบริการ รายละเอียดดังภาพที่ 1
สมมติฐานที่ 1

ความสามารถทางด้านภาษา
ประสิทธิภาพการทางาน

การมีจิตใจให้บริการ
สมมติฐานที่ 2

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร
3.1 นิยามศัพท์
ความสามารถทางด้า นภาษา หมายถึ ง ระดับ ความสามารถของพนั กงานที่สื่ อสารกับ ลู ก ค้า ด้ว ย
ภาษาไทยและสื่อสารกับลูกค้าด้วยภาษาสุภาพและเข้าใจง่าย พนักงานสามารถรับคาสั่งรายการอาหารจาก
ลูกค้าได้ถูกต้อง พนักงานมีความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ ได้แก่ภาษาอังกฤษ และพนักงานพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านภาษาผ่านอินเตอร์เนต และหากพนักงานไม่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศกับลูกค้าได้
พนักงานจะแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ภาษากายแทน
การมีจิตใจให้บริการ หมายถึง ระดับความสามารถของพนักงานที่มีจิตใจพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ
ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในร้าน พนักงานแต่งกายเรียบร้อย พนักงานมีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงาน
และบริการให้กับลูกค้า พนักงานมีความเป็นมิตรและพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าอยู่ตลอดเวลา
ประสิทธิภาพการทางานหมายถึง ระดับความสามารถของพนักงานในการจดบันทึกรายการอาหารที่
ลูกค้าสั่งได้อย่างถูกต้องและบริหารส่งอาหารให้ลูกค้าถูกต้องในแต่ละโต๊ะ พนักงานมีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานโดยอาศัยประสบการณ์ การได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานราชการที่บริการความรู้ เกี่ยวกับ
หน้าที่การปฏิบัติงานในตาแหน่งพนักงานบริการในร้านอาหาร และผลจากการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้ลูกค้ามาใช้บริการในร้านอาหารเพิ่มขึ้น
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 : ความสามารถทางด้านภาษามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทางาน
สมมติฐานที่ 2: การมีจิตใจให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทางาน
วิธีการดาเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ พนักงานที่ปฏิบัติงานในตาแหน่งพนักงานบริการอาหาร
และเครื่องดื่มในร้านอาหารในเขตพื้นที่เทศบาลเมือ งบุรีรัมย์ ซึ่งประชากรมีจานวนทั้งหมด 743 คน ซึ่งได้
ฐานข้อ มูล ประชากรจากชมรมร้ านอาหารจั งหวัด บุรีรัมย์ และเปิดตารางยามาเน่ได้ก ลุ่ มตัว อย่างจานวน
จานวน 320
คน ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3

ท่าน และนามาปรั บปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ หลังจากนั้นนาแบบสอบถามทดลองใช้ (Try-out) กับ
ประชากรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาโดยใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน เป็นผู้ผลิตผ้าไหมใน
อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)โดยหาค่าสัมประ
สิทธิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) อยู่ระหว่าง 0.774 - 0.866 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์
ที่สามารถยอมรับได้ ส่วนความเที่ยงตรง (Validity) ของเครื่องมือโดยหาค่าน้าหนักปัจจัย (Factor loading)
ของแต่ละตัวแปรจะต้องมีค่าตั้งแต่ 0.4 ขึ้นไป (Hair. 2006: 340 ) การศึกษาครั้งนี้ค่าน้าหนักปัจจัย เท่ากับ
0.490- 0.803 (Nunnally and Berstein. 1994: 340 และ Bucklin and Sanjit.1993: 230).

ตาราง 1 การวิเคราะห์ค่าน้าหนักปัจจัย และค่าสัมประสิทธิแอลฟ่าของครอนบาค (N= 30)
ค่านาหนักปัจจัย
ตัวแปร (Items)

(Factor Loadings)

ค่าสัมประสิทธิแอลฟ่า
ของครอนบาค
(Cronbach Alpha)

ความสามารถทางด้านภาษา

.470 - .802

.774

การมีจิตใจให้บริการ

.605- .800

.816

ประสิทธิภาพการทางาน

.490- .792

.866

อย่างไรก็ตามในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
สถิติสาเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าและสถิติ การวิเคราะห์การถดถอย
(Regression Analysis) เพื่อวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยแสดงเป็นสมการได้ดังต่อไปนี้
Equation 1:
Equation 2:

ประสิทธิภาพการทางาน = 01+ 02ความสามารถทางด้านภาษา+ ε1
ประสิทธิภาพการทางาน = 03+  04การมีจิตใจให้บริการ+ ε2

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อ ประสิทธิภาพการทางาน พบว่า
ความสามารถทางด้านภาษา มีค่าสหความสัมพันธ์เชิงบวกกับ การมีจิตใจให้บริการ ( r = .358, p<0.01)
นอกจากนั้น การมีจิตใจให้บริการมีค่าสหความสัมพันธ์เชิงบวกกับ ประสิทธิภาพการทางาน ( r = .386,

p<0.01) และความสามารถทางด้านภาษามีค่าสหความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทางาน ( r =
.465, p<0.01) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าตัวแปรในการศึกษามีความสัมพันธ์กันในระดับที่เหมาะสม
ตาราง 2 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
ตัวแปร

ความสามารถทางด้าน
ภาษา
4.4514
.34993

Mean
S.D
ความสามารถทางด้าน
1
ภาษา
การมีจิตใจให้บริการ
.358**
ประสิทธิภาพการทางาน
.386**
** มีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 (2-tailed)

การมีจิตใจ
ให้บริการ
4.4790
.34886

ประสิทธิภาพการ
ทางาน
4.5365
.29915

1
.465**

1

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์การถดถอยของปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทางาน กรณีศึกษาพนักงานบริการมีดังนี้
ผลการศึกษาสนับสนุนสมมติฐานที่ 1 ซึ่งพบว่าความสามารถทางด้านภาษามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพการทางาน (สมมติฐานที่ 1,  = .371, p < 0.10) นั่นหมายความว่าหน่วยงานของรัฐในระดับ
จังหวัดและระดับประเทศมีส่วนร่วมในการส่งเสริมผู้ผลิตผ้าไหมมัดหมี่หมู่บ้านหัวสะพาน ตาบลบ้านยาง
อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้มีความรู้ความสามารถเพื่อนาความรู้มาพัฒนาผลิตผ้าไหมมัดหมี่ของหมู่บ้าน
หัวสะพานให้คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
จากการทบทวนวรรณกรรมได้พบว่า การมีจิตใจให้บริการจะทาให้ผู้ที่มาใช้บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม หรือการเข้ามาใช้บริการมีความประทับใจและกลับมาใช้บริการอีก นอกจากนี้การมีจิตใจให้บริการ
เมื่อทาปฏิบัติงานแล้วได้รับความพึงพอใจ หรือได้รับคาชมก็จะทาให้พนักงานมีกาลังใจในการทางานและทา
ให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดังนั้นผลการจึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 2 (=.455, p < 0.10)
ตาราง 3 การทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์การถดถอยของปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
ตัวแปรตาม
ตัวแปรต้น
ความสามารถทางด้านภาษา

ประสิทธิภาพการทางาน
สมการ 1
.371***
(.062)

ประสิทธิภาพการทางาน
สมการ 2

การมีจิตใจให้บริการ
Adjust R2
.120
Maximum VIF
1.248
a
***P<.01, Beta coefficients with standard errors in parenthesis

.445***
(.059)
.195
1.665

การอภิปรายผลและสรุปผล
การศึกษานีท้ าให้ได้ข้อมูลเพื่อนาไปพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในร้านอาหารต่าง ๆ และเป็นบุคลากร
ของร้านอาหารที่มีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ผลการการศึกษาทาให้ร้านอาหารให้
ความสาคัญที่จะต้องพัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านภาษาเพื่อให้สื่อสารกับลูกค้าได้ตรงกัน ทาให้ลูกค้าเกิดความ
ประทับใจ นอกจากนั้นผลการศึกษายังเป็นประโยชน์ต่อร้านอาหารในการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงาน
บุคลากรที่มีบุคลิกภาพดี สุภาพและยังมีจิตใจพร้อมที่จะให้บริการ เต็มใจที่จะช่วยเหลือลูกค้า บุคลากรเหล่านี้
ก็จะทางานในองค์การเป็นเวลานานโดยไม่ลาออกจากงาน
ข้อเสนอแนะ
1. การศึกษานี้ทาให้ได้ข้อมูลเพื่อนาไปพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในร้านอาหารโดยเฉพาะพนักงานที่
จะต้องให้บริการลูกค้าโดยตรงเพื่อให้การบริการแก่ลูกค้าเกิดความประทับใจ และพนักงานทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. การศึกษาครั้งต่อไปควรจะศึกษาติดตามระยะยาว รวมทั้งศึกษาในกลุ่มตัวอย่างอื่น
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