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บทคััดย่่อ

การวิิจััยนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ 1) ศึึกษาระดัับสมรรถนะและระดัับความสำำ�เร็็จในการปฏิิบัติั ิงานตามหน้้าที่่�
ของหััวหน้้าแผนกครััวในธุุรกิิจอาหารของอุุตสาหกรรมโรงแรมและการท่่องเที่่�ยว 2) ศึึกษาอิิทธิิพลของสมรรถนะที่่มีี�
ต่่อความสำำ�เร็็จในการปฏิิบััติิงานตามหน้้าที่่�ของหััวหน้้าแผนกครััวในธุุรกิิจอาหารของอุุตสาหกรรมโรงแรมและการ
ท่่องเที่่�ยว ตััวอย่่าง คืือ บุุคลากรที่่�ทำำ�หน้้าที่่�หััวหน้้าแผนกครััว ในธุุรกิิจอาหารของอุุตสาหกรรมโรงแรมและการท่่อง
เที่่ย� ว จำำ�นวน 120 คน ได้้มาโดยวิิธีีการสุ่่�มตััวอย่่างอย่่างง่่าย เครื่่อ� งมืือที่่ใ� ช้้ในการวิิจัยั  คืือ แบบสอบถามแบบมาตราส่่วน
ประมาณค่่า 5 ระดัับ สถิิติิที่่�ใช้้ ได้้แก่่ ความถี่่� ร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ยเลขคณิิต การวิิเคราะห์์สหสััมพัันธ์์ และการวิิเคราะห์์
การถดถอยพหุุคููณ
ผลการวิิจััยพบว่่า
1. หััวหน้้าพ่่อครััวมีีผลการปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�โดยภาพรวมอยู่่�ในระดัับดีีมากด้้วยค่่าเฉลี่่�ย 4.58 มีีสมรรถนะทาง
วิิชาชีีพโดยภาพรวมอยู่่�ในระดัับมากที่่สุ� ดุ ด้้วยค่่าเฉลี่่ย� 4.59 โดยสมรรถนะที่่มีีค่
� า่ เฉลี่่ย� สููงที่่สุ� ดุ  คืือ สมรรถนะด้้านความ
รู้้�ด้ว้ ยค่่าเฉลี่่ย� 4.63 รองลงมาคืือ สมรรถนะด้้านสััมพัันธภาพ และ สมรรถนะด้้านคุุณลัักษณะส่่วนบุุคคล ด้้วยค่่าเฉลี่่ย�
4.62 และ 4.59 ตามลำำ�ดัับ
2. สมรรถนะทั้้�ง 7 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านความรู้้� ด้้านทัักษะ ด้้านการใฝ่่สััมฤทธิ์์�ในงาน ด้้านสััมพัันธภาพ ด้้าน
คุุณลัักษณะส่่วนบุุคคล ด้้านการจััดการ และด้้านภาวะผู้้�นำำ�  สามารถร่่วมกัันอธิิบายความแปรปรวนของความสำำ�เร็็จ
ในการปฏิิบัติั งิ านตามหน้้าที่่ไ� ด้้ ร้อ้ ยละ 30.2 โดยมีีสองสมรรถนะที่่มีีอิ
� ทิ ธิิพลเชิิงบวกอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติที่ิ ร่� ะดัับ
นััยสำำ�คััญ .01 ต่่อความสำำ�เร็็จในการปฏิิบัติั ิงานตามหน้้าที่่� คืือ สมรรถนะด้้านคุุณลัักษณะส่่วนบุุคคล และ สมรรถนะ
ด้้านความรู้้�
คำำ�สำำ�คััญ: สมรรถนะทางวิิชาชีีพ หน้้าที่่�ในการปฏิิบััติิงาน หััวหน้้าพ่่อครััว

Abstract

The objectives of this research were to study 1) levels of competencies and success in
performing the duties of the chefs in the food businesses of the hotel and tourism industries and
2) influence of professional competencies affecting the success in performing the duties of the
chefs in the food businesses of the hotel and tourism industries. The samples were 120 personnel
who worked as chefs in the food businesses of the hotel and tourism industries. They were ran-
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domized by simple random sampling. The instrument used in the research was a 5-rating scale
questionnaire. The statistical instruments used for data analysis were frequency, percentage,
arithmetic mean, correlation analysis, and multiple regression analysis.
The research findings were found as follows.
1. The chefs performed their duties in the overall at the highest level with the mean
score of 4.58 and had the professional competencies in the overall at the highest level with the
mean score of 4.59. The competency with the highest mean score was the knowledge competency with the mean score of 4.63, followed by the relationship competency and the personal
characteristics competency with the mean scores of 4.62 and 4.59, respectively.
2. The seven competencies consisting of knowledge, skills, work achievement, relationship,
personal characteristics, management, and leadership could be used to explain the variance of
the success in performing the duties by 30.2%. Two competencies influencing positively with the
statistical significance at the level of .01 to the success in performing the duties were the personal characteristic and the knowledge competencies.
Keywords: Professional Competencies, Duties, Chefs
บทนำำ�
ในยุุคที่่เ� ทคโนโลยีีมีีความเจริิญและมีีการเปลี่่ย� นแปลงอย่่างรวดเร็็วเช่่นปััจจุบัุ นั องค์์กรทั้้�งภาครััฐและเอกชน
โดยเฉพาะในภาคธุุรกิิจต้อ้ งปรัับตััวเพื่่อ� ความอยู่่�รอด ให้้ได้้เปรีียบ และมีีชััยชนะเหนืือคู่่�แข่่ง มีีแนวคิิดสำำ�คัญ
ั 2 ประการ
ที่่�สามารถนำำ�พาองค์์กรไปสู่่�ความสำำ�เร็็จนั้้�นได้้ หนึ่่�งคืือแนวคิิดเกี่่�ยวกัับห่่วงโซ่่แห่่งคุุณค่่า (Value Chain) ของ Porter
(1980) ซึ่่�งให้้ความสำำ�คััญกัับกิิจกรรม 2 กิิจกรรม ที่่จ� ะนำำ�พาองค์์กรประสบความสำำ�เร็็จ คืือ กิิจกรรมหลััก (Primary
activities) ซึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กัับพัันธกิิจของแต่่ละองค์์กร และกิิจกรรมสนัับสนุุน (Supporting activities) โดยกิิจกรรม
สนัับสนุุนนั้้�นได้้แก่่ การบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์ และการพััฒนาเทคโนโลยีี อีีกแนวคิิดหนึ่่�งคืือ แนวคิิดเกี่่�ยวกัับ
คุุณลัักษณะที่่�ดีีขององค์์กร 7 ประการ ของ McKinsey อ้้างถึึงใน สุุวััฒน์์ ศิิริินิิรัันดร์์ (2552) ซึ่่�งกล่่าวว่่าองค์์กรที่่�จะ
ประสบความสำำ�เร็็จและมีีชััยชนะเหนืือคู่่�แข่่ง ควรมีีคุุณลัักษณะที่่ดีีคืื
� อ 7 ประการ ได้้แก่่ รููปแบบและระบบการทำำ�งาน
(Structure) กลยุุทธ์์ในการทำำ�งานที่่�เหนืือคู่่�แข่่ง (Strategy) ลัักษณะการทำำ�งาน (style) ระบบการทำำ�งาน (System)
ทัักษะการทำำ�งาน (Skill) บุุคลากร (Staff) และ ค่่านิิยมขององค์์กร (Share-Value) ซึ่่�งจะเห็็นได้้ว่่าทั้้�งสองแนวคิิด
ดัังกล่่าวต่่างให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับทรััพยากรมนุุษย์์เป็็นอย่่างยิ่่ง� โดยเฉพาะในเรื่่อ� งสมรรถนะ (Competency) ของบุุคลากร
บุุคคลที่่�ได้้รัับการยกย่่องว่่าเป็็นบิิดาแห่่งแนวคิิดสมรรถนะคืือ David C. McClelland ซึ่่�งได้้ให้้ความหมาย
ของสมรรถนะไว้้ว่่า หมายถึึงปััจจััยที่่�ซ่่อนอยู่่�ภายในตััวบุุคคลอัันได้้แก่่ แรงจููงใจ  (Motive) ลัักษณะนิิสััยส่่วน
บุุคคล(Traits) ภาพลัักษณ์์ส่ว่ นบุุคคล (Self-image) บทบาททางสัังคม (Social role) และอื่่น� ๆ ที่่ก่� อ่ ให้้เกิิดผลสำำ�เร็็จ
ของงานดีีเด่่นกว่่าบุุคคลอื่่�น (Dubois et all 2004) ยัังมีีนัักวิิชาการทั้้�งภายในและต่่างประเทศอีีกหลายท่่าน
ได้้ให้้ความหมายของสมรรถนะไว้้อย่่างสอดคล้้องกััน (Boam and Sparrow 1992) ทำำ�ให้้สามารถขยายความหมาย
ของสมรรถนะได้้โดยสรุุปว่่า เป็็นคุุณลัักษะเฉพาะของบุุคคลที่่�ใช้้เป็็นแรงขัับให้้แสดงพฤติิกรรมในการปฏิิบัติั ิงานตาม
หน้้าที่่ใ� ห้้ประสบความสำำ�เร็็จ ประกอบด้้วยสมรรถนะพื้้�นฐานที่่ส� ามารถวััดและสัังเกตได้้จากพฤติิกรรมของบุุคคล ได้้แก่่
องค์์ความรู้้ใ� นการปฏิิบัติั งิ าน (Knowledge) และทัักษะในการปฏิิบัติั งิ าน (Skill) ซึ่่�งสมรรถนะสองอย่่างนี้้� ทำำ�ให้้บุคุ คล
สามารถปฏิิบััติิงานได้้สำำ�เร็็จตามเกณฑ์์ปกติิ ส่่วนสมมรรถนะอีีกประเภทหนึ่่�งเป็็นลัักษณะส่่วนบุุคคลที่่�แฝงเร้้น
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อยู่่�ภายในซึ่่�งวััดและสัังเกตได้้ยาก ได้้แก่่ ความคิิดรวบยอดเกี่่�ยวกัับตนของบุุคคล  (Self-concept) ได้้แก่่ เจตคติิ
ค่่านิิยม รวมถึึงความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับภาพลัักษณ์์ของตนเอง คุุณลัักษณะประจำำ�ตััวของบุุคคล (Trail) ได้้แก่่ อุุปนิิสััย
ความเป็็นผู้้�นำำ�  ความมีีเหตุุผล ความเชื่่�อมั่่�นในตนเอง ฯลฯ และแรงจููงใจหรืือแรงขัับภายในของบุุคคล (Motive or
Drive) ได้้แก่่ ความต้้อการความสำำ�เร็็จในงาน ความต้้องการอำำ�นาจ หรืือความต้้องการสิ่่ง� หนึ่่�งสิ่่ง� ใดที่่ซ่� อ่ นลึึกอยู่่�ในตััว
บุุคคล ซึ่่�งสมรรถนะสามอย่่างหลัังดัังกล่่าว เป็็นคุุณลัักษณะของบุุคคลที่่�จะทำำ�ให้้การปฏิิบััติิงานในหน้้าที่่�ประสบ
ความสำำ�เร็็จในเกณฑ์์ที่่�ดีีเด่่นกว่่าบุุคคลอื่่�น ๆ
จากบทบาทสำำ�คัญ
ั ของสมมรรถนะที่่มีีต่
� อ่ ความสำำ�เร็็จในการปฏิิบัติั งิ านตามหน้้าที่่ข� องบุุคลากรดัังที่่ก� ล่่าวมา
ทำำ�ให้้องค์์กรต่่างๆ ทั้้�งภาครััฐและเอกชน นิิยมนำำ�เอาแนวคิิดเกี่่ย� วสมรรถนะมาเป็็นเครื่่อ� งมืือสำำ�คัญ
ั ในการบริิหารจััดการ
องค์์กรเพื่่�อนำำ�องค์์กรไปสู่่�ความสำำ�เร็็จ ซึ่่�งวิิธีีการบริิหารสมรรถนะทรััพยากรบุุคคลเริ่่�มจาก ขั้้�นแรกคืือ การกำำ�หนดตััว
แบบสมรรถนะที่่�ต้้องการ (Competency Capturing : CC) ด้้วยการวิิเคราะห์์วิสัิ ัยทััศน์์ พัันธกิิจ  และค่่านิิยมหลััก
ขององค์์กร จากนั้้�นจึึงทำำ�การวิิเคราะห์์และกำำ�หนดรายการสมรรถนะจำำ�เป็็นที่่�บุุคลากรในองค์์กรต้้องมีีเพื่่�อทำำ�ให้้ผล
การปฏิิบััติิงานบรรลุุตาม วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ และค่่านิิยมหลัักขององค์์กร ขั้้�นต่่อมาคืือ การนำำ�รายการสมรรถนะที่่�ได้้
รัับการพััฒนาแล้้วไปประเมิินสมรรถนะของบุุคลากร โดยคััดเลืือกตามความเหมาะสมและความจำำ�เป็็นในการปฏิิบััติิ
งานของแต่่ละบุุคคล  เพื่่�อให้้ทราบว่่าสมรรถนะของบุุคลากรในปััจจุุบัันอยู่่�ในระดัับใด (Current Competency
Level : CCL) แล้้วนำำ�ไปเปรีียบเทีียบกัับระดัับสมรรถนะที่่พึ� ึงประสงค์์ (Required Competency : RCL) ซึ่่�งจะได้้
สารสนเทศที่่เ� ป็็นประโยชน์์ต่อ่ การบริิหารงานทรััพยากรบุุคคลต่่อไป และขั้้น� สุุดท้้ายคืือ การประยุุกต์์ใช้้ผลการประเมิิน
สมรรถนะบุุคลากรในการบริิหารทรััพยากรบุุคคล (Competency Application : CA) เช่่น การคััดเลืือกบุุคลากรเข้้า
ทำำ�งาน การสัับเปลี่่�ยนหน้้าที่่�การทำำ�งาน และการพััฒนาบุุคลากร เป็็นต้้น (จำำ�ลอง นัักฟ้้อน 2560) ซึ่่�ง สุุกััญญา รััศมีี
ธรรมโชติิ (2550) ได้้กล่่าวถึึงการแบ่่งประเภทของสมรรถนะในทางปฏิิบััติิเพื่่�อให้้มีีความชััดเจนในการนำำ�ไปประยุุกต์์
ใช้้ โดยได้้แบ่่งสมรรถนะออกเป็็น 3 ประเภท ได้้แก่่ สมรรถนะหลััก (Core Competency) ซึ่่�งหมายถึึงสมรรถนะที่่�
บุุคลากรทุุกตำำ�แหน่่งต้้องมีีร่่วมกัันเพื่่�อทำำ�ให้้การปฏิิบัติั ิภารกิิจขององค์์กรบรรลุุเป้้าหมายตามวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ และ
ค่่านิิยมหลัักขององค์์กร สมรรถนะทางวิิชาชีีพ (Professional Competency) หมายถึึงสมรรถนะในส่่วนที่่�ส่่งผลต่่อ
พฤติิกรรมการบริิหารของบุุคลากรระดัับผู้้�บริิหารทุุกระดัับ และสมรรถนะในการปฏิิบัติั ิงาน (Functional Competency) หมายถึึง สมรรถนะที่่กำ� ำ�หนดไว้้ทั้้ง� ในภาพรวมและที่่กำ� ำ�หนดไว้้สำำ�หรับั บุุคลากรในแต่่ละตำำ�แหน่่งเพื่่อ� ให้้ปฏิิบัติั ิ
งานได้้ตามมาตรฐานที่่�กำำ�หนด
ธุุรกิิจร้้านอาหารเป็็นธุุรกิิจหนึ่่�งที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อระบบเศรษฐกิิจของประเทศ ดัังรายงานจากศููนย์์วิิจััย
กสิิกรไทยประจำำ�ปี พ
ี .ศ. 2562 ซึ่่�งพบว่่าธุุรกิิจร้า้ นอาหารใน ปีี พ.ศ. 2561 มีีการขยายตััวถึึง 4 แสนล้้านบาท (ศููนย์์วิจัิ ยั
กสิิกรไทยประจำำ�ปีี 2562) จึึงถืือได้้ว่่าเป็็นธุุรกิิจสำำ�คััญที่่�เจริิญเติิบโตควบคู่่�กัับธุุรกิิจโรงแรมและธุุรกิิจการท่่องเที่่�ยว
ซึ่่ง� เป็็นเสาหลัักของระบบเศรษฐกิิจของประเทศ ปััจจุบัุ นั ธุุรกิิจร้า้ นอาหารมีีหลายรููปแบบ ได้้แก่่ ภัตั ตาคาร ร้้านอาหาร
ที่่�เปิิดทำำ�ธุุรกิิจโดยตรง และเพื่่�อรองรัับการท่่องเที่่�ยว ร้้านอาหารที่่�เปิิดขายในโรงแรม ร้้านอาหารที่่�เปิิดขายตามห้้าง
สรรพสิินค้้าต่่างๆ รวมไปจนถึึงร้้านอาหารที่่�เปิิดให้้บริิการตามร้้านกาแฟ บุุคลากรสำำ�คััญในธุุรกิิจร้้านอาหารมีีหลาย
ฝ่่ายหลายแผนกและที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดคืือ บุุคลากรที่่ทำ� ำ�หน้้าที่่�เป็็นหััวหน้้าแผนกครััวหรืือที่่�เรีียกว่่าเชฟ (Chef) เนื่่�องจาก
เป็็นบุุคคลที่่ต้� อ้ งทำำ�หน้า้ ที่่ดูู� แลรัับผิิดชอบ รวมถึึงบริิหารจััดการงานในด้้านต่่าง ๆ ที่่เ� กี่่ย� วกัับอาหารในแผนกครััวอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ เพื่่อ� ให้้การบริิการด้้านอาหารมีีคุุณภาพและได้้มาตรฐานตามเกณฑ์์ที่กำ่� ำ�หนด ซึ่่�งจิิราพร ทััศพินิิ จ 
ิ และ
คณะ (2555) ได้้ศึกึ ษาเกี่่ย� วกัับสมรรถนะอาชีีพของหััวหน้้าแผนกครััวและพบว่่า หน้้าที่่รั� บั ผิิดชอบที่่สำ� ำ�คัญ
ั ของหััวหน้้า
แผนกครััว ได้้แก่่ การกำำ�กัับดููแลและประสานงานด้้านการเตรีียมอาหาร การสำำ�รวจครััวและบริิเวณต่่าง ๆ เพื่่�อให้้มีี
ความพร้้อมในการประกอบอาหาร การคิิดค้้นและสาธิิตตำำ�รับั อาหารใหม่่ ๆ จััดทำำ�รายการอาหารตามฤดููกาลและเป็็น
ที่่�ต้้องการของธุุรกิิจในขณะนั้้�น ๆ จััดประชุุมอมรมสััมมนาเพื่่�อพััฒนาศัักยภาพของบุุคลากรในแผนกครััว เป็็นต้้น
ซึ่่�งบทบาทหน้้าที่่�สำำ�คััญดัังกล่่าวล้้วนส่่งผลต่่อโดยตรงต่่อความสำำ�เร็็จหรืือล้้มเหลวขององค์์กร
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จากหน้้าที่่รั� บั ผิิดชอบของหััวหน้้าแผนกครััวดัังกล่่าว (จิิราพร ทััศพินิิ จ 
ิ และคณะ 2555) จึึงสามารถนำำ�มาเป็็นแนวทาง
การในการสร้้างตััวบ่่งชี้้เ� พื่่อ� วััดความสำำ�เร็็จในการปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่ข� องหััวหน้้าแผนกครััว ทั้้�งหมด 12 ตััวบ่่งชี้้ ซึ่่
� ง� ได้้แก่่ การ
ร่่วมวางแผนปรัับปรุุงการทำำ�งาน การจััดทำำ�รายการอาหาร การอบรมพนัักงาน การตรวจสอบคุุณภาพอาหาร การ
ตรวจสอบการปฏิิบััติิงานของพนัักงาน การดููแลสุุขอนามััยบริิเวณที่่�รัับผิิดชอบ การเก็็บรวบรวมข้้อมููลเพื่่�อนำำ�มา
ปรัับปรุุงแก้้ไขการทำำ�งาน การจััดเตรีียมวััตถุุดิิบ การควบคุุมคุุณภาพการผลิิตอาหาร การติิดตามผลและประเมิินผล 
การคััดเลืือกวััตถุุดิิบ และการปฏิิบััติิงานอื่่�น ๆ ตามคำำ�สั่่�ง
ปััจจุุบัันธุุรกิิจร้้านอาหารได้้รัับผลกระทบจากการแข่่งขัันอัันเนื่่�องมาจาก ความเจริิญก้้าวหน้้าทางด้้าน
เทคโนโลยีีไม่่ต่่างจากธุุรกิิจอื่่�น ๆ (ศููนย์์วิิจััยกสิิกรไทย 2562) ผลกระทบที่่�เห็็นได้้ชััดเจนยกตััวอย่่างเช่่น พฤติิกรรม
ของผู้้�บริิโภคเปลี่่�ยนจากการไปนั่่�งทานข้้าวที่่�ร้้านอาหารโดยตรงเป็็นการสั่่�งอาหารผ่่านแอปพลิิเคชั่่�นต่่าง ๆ มาทานที่่�
บ้้านหรืือที่่ทำ� ำ�งาน ซึ่่�งส่่งผลให้้ลููกค้้าเข้้าร้้านอาหารน้้อยลง การสร้้างภาพลัักษณ์์ที่โ่� ดดเด่่นโดยอาศััยจุุดแข็็งในเชิิงธุุรกิิจ
ด้้านอาหารของกลุ่่�มทุุนขนาดใหญ่่ซึ่่ง� ส่่งผลต่่อส่่วนแบ่่งการตลาดของกลุ่่�มทุุนขนาดเล็็ก หรืือแม้้กระทั่่�งการคิิดค้้นเมนูู
อาหารสำำ�เร็็จรููปใหม่่ ๆ ของร้้านสะดวกซื้้�อส่่งผลกระทบต่่อยอดขายอาหารเมนููเดีียวกัันของร้้านอาหารอื่่�น ๆ เป็็นต้้น
โดยเฉพาะเกิิดการระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด (Covid) ในช่่วงต้้นปีี พ.ศ. 2563 ได้้ส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อธุุรกิิจ
ต่่าง ๆ โดยเฉพาะธุุรกิิจท่อ่ งเที่่ย� วและธุุรกิิจโรงแรม ธุุรกิิจร้า้ นอาหารของอุุตสาหกรรมโรงแรมและการท่่องเที่่ย� วจึึงได้้
รัับผลกระทบตามไปด้้วยอย่่างหลีีกเลี่่ย� งไม่่ได้้ จากผลกระทบดัังกล่่าว บุุคลากรในธุุรกิิจร้า้ นอาหารโดยเฉพาะหััวหน้้า
แผนกครััวจำำ�เป็็นต้้องเปลี่่�ยนแปลงและปรัับปรุุงวิิธีีการทำำ�งานให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด เพื่่�อให้้องค์์กรอยู่่�รอดและ
ประสบความสำำ�เร็็จเหนืือคู่่�แข่่ง
วิิธีีการหนึ่่�งในการนำำ�พาองค์์กรธุุรกิิจร้า้ นอาหารของอุุตสาหกรรมโรงแรมและการท่่องเที่่ย� ว ให้้อยู่่�รอดและ
ผ่่านพ้้นผลกระทบจากเหตุุการณ์์ต่่าง ๆ ดัังที่่�กล่่าวมา เพื่่�อไปสู่่�ความสำำ�เร็็จและมีีชััยชนะเหนืือคู่่�แข็็งทางธุุรกิิจ ทำ�ำ ได้้
โดยการบริิหารสมรรถนะของหััวหน้้าแผนกครััวให้้สามารถปฏิิบัติั งิ านได้้อย่่างประสบความสำำ�เร็็จในระดัับดีีเด่่น ซึ่่�งใน
การบริิหารสมรรถนะของหััวหน้้าแผนกครััวนั้้�น จำำ�เป็็นต้้องทำำ�การวิิเคราะห์์หาตััวแบบสมรรถนะของหััวหน้้าแผนก
ครััวที่่�เหมาะสม โดยการหาความสััมพัันธ์์ระหว่่างสมรรถนะทางวิิชาชีีพ กัับความสำำ�เร็็จในการปฏิิบัติั ิงานตามหน้้าที่่�
ของหััวหน้้าแผนกครััว พร้้อมทั้้�งศึึกษาอิิทธิิพลของสมรรถนะทางวิิชาชีีพ ที่่�มีีต่่อความสำำ�เร็็จในการปฏิิบััติิงานตาม
หน้้าที่่�ดัังกล่่าว จากความสำำ�คััญของการบริิหารสมรรถนะหััวหน้้าแผนกครััว เพื่่�อลดผลกระทบที่่�เกิิดจากการแข่่งขััน
ด้้านธุุรกิิจด้้านอาหาร และนำำ�พาธุุรกิิจไปสู่่�ความสำำ�เร็็จเหนืือคู่่�แข่่ง ผู้้�วิิจััยจึึงได้้ทำำ�การวิิจััยเรื่่�องอิิทธิิพลของสมรรถนะ
ทางวิิชาชีีพที่่�มีีต่่อความสำำ�เร็็จในการปฏิิบััติิงานในหน้้าที่่�ของหััวหน้้าแผนกครััว ซึ่่�งผลการวิิจััยครั้้�งนี้้�จะทำำ�ให้้ทราบถึึง
ตััวแบบสมรรถนะที่่�เหมาะสม เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในการบริิหารสมรรถนะของหััวหน้้าแผนกครััว ต่่อไป
วััตถุุประสงค์์ของการวิิจััย
1. เพื่่�อศึึกษาระดัับสมรรถนะและระดัับความสำำ�เร็็จในการปฏิิบััติิงานตามหน้้าที่่�ของหััวหน้้าแผนกครััวใน
ธุุรกิิจอาหารของอุุตสาหกรรมโรงแรมและการท่่องเที่่�ยว
2. เพื่่อ� ศึึกษาอิิทธิิพลของสมรรถนะที่่มีีต่
� อ่ ความสำำ�เร็็จในการปฏิิบัติั งิ านตามหน้้าที่่ข� องหััวหน้้าแผนกครััวใน
ธุุรกิิจอาหารของอุุตสาหกรรมโรงแรมและการท่่องเที่่�ยว
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�ำ เนิินนการวิ
การวิิจัยจััย
วิวิิธธีีดีดำาเนิ
1. ตััวแปรในการวิิจััยครั้้�งนี้้� ประกอบด้้วยตััวแปรอิิสระ และตััวแปรตาม ดัังต่่อไปนี้้�

1. ตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ดังต่อไปนี้
ตััวแปรอิิสระ คืือ สมรรถนะทางวิิชาชีีพของหััวหน้้าแผนกครััว 7 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านความรู้้� ด้้านทัักษะ ด้้าน
ตัวแปรอิสระ คือ สมรรถนะทางวิชาชีพของหัวหน้าแผนกครัว 7 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านการใฝ่
การใฝ่่สััมฤทธิ์์� ด้้านสััมพัันธภาพ ด้้านคุุณลัักษณะส่่วนบุุคคล ด้้านการจััดการ และด้้านภาวะผู้้�นำำ�
สัมฤทธิ์ ด้านสัมพันธภาพ ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ด้านการจัดการ และด้านภาวะผู้นา
ตััวแปรตาม คืือ ความสำำ�เร็็จในการปฏิิบัติั ิงานตามบทบาทหน้้าที่่�ของหััวหน้้าแผนกครััว
ตัวแปรตาม คือ ความสาเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของหัวหน้าแผนกครัว
2. ประชากรและตััวอย่่าง
2. ประชากรและตัวอย่าง
ประชากร คืือ บุุคลากรที่่ทำ� ำ�หน้้าที่่�หััวหน้้าแผนกครััวในธุุรกิิจอาหารของอุุตสาหกรรมโรงแรมและการท่่อง
ประชากร คือ บุคลากรที่ทาหน้าที่หัวหน้าแผนกครัวในธุรกิจอาหารของอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเทีย่ ว
เที่่�ยว จำำ�นวน 2,532 คน
จานวน 2,532
คนาง คืือ บุุ
(สมาคมเชฟแห่
งประเทศไทย
ตััวอย่่
คลากรที่่
�ทำำ�หน้้าที่่�หััว2561)
หน้้าแผนกครััวในธุุรกิิจอาหารของอุุตสาหกรรมโรงแรมและการท่่อง
ตั
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า
ง
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อ
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ค
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่
ท
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า
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ห
ั
ว
หน้
าแผนกครั
วในธุ�รนวณขนาดตัั
กิจอาหารของอุ
องเที่ยว
เที่่�ยว จำำ�นวน 120 คน คำำ�นวณขนาดตััวอย่่าง โดยใช้้
สููตรการคำำ
วอย่่ตสาหกรรมโรงแรมและการท่
างเพื่่�อประมาณค่่าเฉลี่่�ยประชากร
จที่่านวน
คน �อคมั่่านวณขนาดตั
วอย่ดาพลาด
ง โดยใช้0.05
สูตรการค
านวณขนาดตั
วอย่างเพื่อประมาณค่าวเฉลี
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โดยตัวอย่างถูกสุ่มมาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
โดยตััวอย่่างถููกสุ่่�มมาด้้วยวิิธีีการสุ่่�มอย่่างง่่าย (Simple Random Sampling)
3. เครื่องมือการวิจัย
3. เครื่่�องมืือการวิิจััย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล มี
เครื่่
�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััยครั้้�งนี้้� คืือ แบบสอบถามซึ่่�งแบ่่งออกเป็็น 4 ตอน คืือ ตอนที่่� 1 ปััจจััยส่่วนบุุคคล มีี
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4. การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
6
ผู้้�วิิจััยส่่งแบบสอบถามไปยัังหน่่วยตััวอย่่างไปรษณีีย์์ ตามที่่�อยู่่�ในสมาคมเชฟแห่่งประเทศไทยจำำ�นวน 200
ชุุด ได้้แบบสอบถามกลัับคืืนมาและเป็็นฉบัับสมบููรณ์์ 120 ชุุด ตามขนาดตััวอย่่างที่่�กำำ�หนด
ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยตัวอย่างไปรษณีย์ ตามที่อยู่ในสมาคมเชฟแห่งประเทศไทยจานวน 200 ชุด ได้
แบบสอบถามกลับคืนมาและเป็นฉบับสมบูรณ์ 120 ชุด ตามขนาดตัวอย่างที่กาหนด

การวิิเคราะห์์ข้อมู
้ ูล
การวิเคราะห์ข้อมูล

1. วิิเคราะห์์ปัจั จััยส่่วนบุุคคลโดยใช้้สถิิติพิ รรณนา ได้้แก่่ ความถี่่ ร้� อ้ ยละ ค่่าเฉลี่่ย� และส่่วนเบี่่ย� งเบนมาตรฐาน
2. วิิเคราะห์์ระดัับสมรรถนะทางวิิชาชีีพ  และระดัับความสำำ�เร็็จในการปฏิิบััติิงานตามหน้้าที่่�ของหััวหน้้า
ปัจจัยส่วนบุคคลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แผนกครััว1ในธุุวิเคราะห์
รกิิจอาหารของอุุ
ตสาหกรรมโรงแรมและการท่่องเที่่�ยวโดยใช้้สถิิติิพรรณนา ได้้แก่่ ค่่าเฉลี่่�ยเลขคณิิต
2 วิเคราะห์ระดับสมรรถนะทางวิชาชีพ และระดับความสาเร็จในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของหัวหน้าแผนกครัว
และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน
ในธุรกิจอาหารของอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยวโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ ยงเบน
3. วิิเคราะห์์อิทิ ธิิพลของสมรรถนะที่่มีีต่
� อ่ ความสำำ�เร็็จในการปฏิิบัติั งิ านตามหน้้าที่่ข� องหััวหน้้าแผนกครััวใน
มาตรฐาน
ธุุรกิิจอาหารของอุุตสาหกรรมโรงแรมและการท่่องเที่่�ยว โดยใช้้สถิิติิอนุุมาน ได้้แก่่ การวิิเคราะห์์สหสััมพัันธ์์ และการ
3 วิเคราะห์อิทธิพลของสมรรถนะที่มีต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของหัวหน้าแผนกครัวในธุรกิจ
วิิเคราะห์์การถดถอยพหุุคููณ (Multiple Regression Analysis)
อาหารของอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยใช้สถิติอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

สรุุปผลการวิิจััย
สรุปผลการวิจัย

1) ตััวอย่่างส่่วนใหญ่่เป็็นชายคิิดเป็็นร้้อยละ 68.6 มีีอายุุเฉลี่่�ย 33.75 ปีี ส่่วนใหญ่่จบการศึึกษาในระดัับ
ปริิญญาตรีีร้้อยละ 62.8 มีีสถานภาพโสด รองลงมาคืือสมรส คิิดเป็็นร้้อยละ 55.4 และ 36.4 ตามลำำ�ดัับ ได้้รัับเงิินเงิิน
1) ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นชายคิดเป็นร้อยละ 68.6 มีอายุเฉลี่ย 33.75 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
เดืือนโดยเฉลี่่�ย 24,824.79 บาทต่่อเดืือน ส่่วนใหญ่่ทำำ�งานในตำำ�แหน่่ง Sous Chef คิิดเป็็นร้้อยละ 24.8 รองลงมาคืือ
ร้อยละ 62.8 มีสถานภาพโสด รองลงมาคือสมรส คิดเป็นร้อยละ 55.4 และ 36.4 ตามลาดับ ได้รับเงินเงินเดือนโดยเฉลี่ย
ตำำ�แหน่่ง Chef de parties และ Senior Chef คิิดเป็็นร้้อยละ 21.5 และ 20.7 ตามลำำ�ดัับ
24,824.79 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่ทางานในตาแหน่ง Sous Chef คิดเป็นร้อยละ 24.8 รองลงมาคือตาแหน่ง Chef de
2) ผลการวิิเคราะห์์ระดัับความสำำ�เร็็จในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�พบว่่า หััวหน้้าพ่่อครััวมีีผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดย
parties และ Senior Chef คิดเป็นร้อยละ 21.5 และ 20.7 ตามลาดับ
ภาพรวมมีีความสำำ�เร็็จอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุดด้้วยค่่าเฉลี่่�ย 4.58 มีีสมรรถนะทางวิิชาชีีพโดยภาพรวมอยู่่�ในระดัับมาก
2) ผลการวิเคราะห์ระดับความสาเร็จในการปฏิบัติหน้าที่พบว่า หัวหน้าพ่อครัวมีผลการปฏิบัติหน้าที่โดยภาพรวม
ที่่�สุุดด้้วยค่่าเฉลี่่�ย 4.59 โดยสมรรถนะที่่มีีค่
� ่าเฉลี่่�ยสููงที่่�สุุด คืือ สมรรถนะด้้านความรู้้�ด้้วยค่่าเฉลี่่�ย 4.63 รองลงมาคืือ
มีความสาเร็จอยู่ในระดับมากที่สุดด้วยค่าเฉลี่ย 4.58 มีสมรรถนะทางวิชาชีพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดด้วยค่าเฉลี่ย
สมรรถนะด้้านสััมพัันธภาพ และ สมรรถนะด้้านคุุณลัักษณะส่่วนบุุคคล ด้้วยค่่าเฉลี่่�ย 4.62 และ 4.59 ตามลำำ�ดัับ ดััง
4.59 โดยสมรรถนะที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด คื อ สมรรถนะด้ า นความรู้ ด้ ว ยค่ า เฉลี่ ย 4.63 รองลงมาคื อ สมรรถนะด้ า น
ตารางที่่� 1
สัมพันธภาพ และ สมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ด้วยค่าเฉลี่ย 4.62 และ 4.59 ตามลาดับ ดังตารางที่ 1

ตารางที่่� 1 ค่่าเฉลี่่�ยและส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐานของระดัับความสำำ�เร็็จในการปฏิิบััติิงานตามบทบาหน้้าที่่�และ

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสาเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาหน้าที่และสมรรถนะทาง
สมรรถนะทาง วิิชาชีีพของหััวหน้้าแผนกครััว
วิชาชีพของหัวหน้าแผนกครัว
ตัวแปร
ด้านความรู้
ด้านทักษะ
ด้านใฝ่สัมฤทธิ์ในงาน
ด้านสัมพันธภาพ
สมรรถนะทางวิชาชีพ
ด้านลักษณะส่วนบุคคล
ด้านการจัดการ
ด้านภาวะผู้นา
ภาพรวม
ความสาเร็จในการปฏิบัติงานตามหน้าที่

x

4.6298
4.5372
4.5927
4.6240
4.5964
4.5917
4.5587
4.5912
4.5806

S
.36484
.39919
.32032
.35845
.34140
.40612
.38464
.25652
.31731

ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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3) ผลการวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ระหว่่างสมมรรถนะทางวิิชาชีีพกัับความสำำ�เร็็จในการปฏิิบัติั งิ านตามหน้้าที่่�
ของหััวหน้้
พ่่อครััวเพบว่่
า ตััความสั
วแปรอิิ
�งได้้าแงสมมรรถนะทางวิ
ก่่ สมรรถนะทางวิิ
ง 7 ด้้าเร็านมีีความสัั
ธ์์กัันภายในโดยมีีค่่
3) าผลการวิ
คราะห์
มพัสนระซึ่่
ธ์ระหว่
ชาชีชพาชีีพทั้้�
กับความส
จในการปฏิมบพัััติงนานตามหน้
าที่ของ า
ทธิ์์ว�สพบว่
หสััมาพััตันวธ์์แปรอิ
อยู่่�ระหว่่
งน้้อชาชี
ยกว่่พทัา้ง0.8
าตััวมแปรอิิ
ันไม่่ทสููธิงเกิิ
หัสััวมหน้ประสิิ
าพ่อครั
สระซึา่งงได้0.008-0.653 ซึ่่�
แก่ สมรรถนะทางวิ
7 ด้าแสดงว่่
นมีความสั
พันธ์กสันระมีีความสัั
ภายในโดยมีมคพัั่านสัธ์์มกัประสิ
์ น
ไป จึึ
หาเกี่่
วกัับ Multicollinearity
และสามารถนำำ
�ตััวแปรอิิ
ระดัังมกล่่
มููลด้้
สหสั
มพังนไม่่ธ์มีีปั
อยู่รัญะหว่
าง �ย0.008-0.653
ซึ่งน้อยกว่า 0.8
แสดงว่าตัวแปรอิ
สระมีคสวามสั
พันาธ์วไปใช้้
กันไม่วิสิเูงคราะห์์
เกินไป ข้จึ้องไม่
มีปวัญยวิิหาธีีการ
การถดถอยพหุุคููณต่
่อไปได้้ นอกจากนี้้�
พบว่่งากล่สมรรถนะที่่
�มีีความสัั
กัันธีในเชิิ
บวกสููงที่่
�สุุดอย่่างมีีนััย
เกีวิิ่ยเคราะห์์
วกับ Multicollinearity
และสามารถน
าตัวแปรอิยัสังระดั
าวไปใช้วิเคราะห์
ข้อมูมลพััด้นวธ์์ยวิ
การวิงเคราะห์
การถดถอย
สำำ�คั
ะดัับนอกจากนี
นััยสำำ�คััญ ้ย.01 คืือ
สมรรถนะด้้่มาีคนการจัั
ธิ์์�สญหสัั.01
มพัันธ์์
พหุ
คูณัญต่ที่่อ�รไปได้
ังพบว่าสมรรถนะที
วามสัมพัดนการและสมรรถนะด้้
ธ์กันในเชิงบวกสูงที่สาุดนภาวะผู้้
อย่างมีนัย�นำสำ� มีีค่
าคัญ่าทีสัั่รมะดัประสิิ
บนัยทสาคั
กัับ 0.653 รองมาคืือ
มพัันธ์์ระหว่่างสมรรถนะด้้
ษณะส่่ท ธิว์ สนบุุหสัคมคลกัั
านผลสัั
มฤทธิ์์อ ข� อง
คืเท่่
อ าสมรรถนะด้
า นการจั ดความสัั
การและสมรรถนะด้
า นภาวะผู้ น าามีนคุุค่ าณสัลััมกประสิ
พั นบธ์ เสมรรถนะด้้
ท่ า กั บ 0.653
รองมาคื
งาน และสมรรถนะด้้
านการจััดาการ
าสััมวนบุ
ประสิิ
ทธิ์์บ�สสมรรถนะด้
หสััมพัันธ์์เท่่านผลสั
ากัับ 0.607
ตามลำำ�ดัับ ส่่
วนความ
ความสั
มพันธ์ระหว่างสมรรถนะด้
นคุณโดยมีีค่่
ลักษณะส่
คคลกั
มฤทธิ์ขและ
องงาน0.555
และสมรรถนะด้
านการ
พัันโดยมี
ธ์์ระหว่่ค่าาสังสมมรรถนะทางวิิ
จในการปฏิิ
บัติั งิ านตามบทบาทหน้้
� ระหว่
บว่่าาสมรรถนะทางวิิ
จัสััดมการ
มประสิทธิ์สหสัมพัชนาชีีพกัั
ธ์ เท่ากับบความสำำ
0.607�เร็็และ
0.555 ตามล
าดับ ส่วนความสัมพัานที่่ธ์ พ
งสมมรรถนะทางชาชีีพ
วิทุุชาชี
บความส
าเร็จในการปฏิ
าสมรรถนะทางวิ
พทุกด้านยกเว้
นสมรรถนะด้าน าที่่�
กด้้พากันยกเว้้
นสมรรถนะด้้
านสััมบพัััติงนานตามบทบาทหน้
ธภาพ มีีความสััมพััานที่ธ์์พบว่
เชิิงบวกกัั
บความสำำ�เร็็ชจาชีในการปฏิิ
บัติั งิ านตามบทบาทหน้้
สัอย่่
มพัานงมีีนัั
ธภาพยสำำมี�คั
ความสั
มพันธ์ติเิที่ชิ่�งรบวกกั
จในการปฏิ
บัตาิงสััานตามบทบาทหน้
ัยสาคัางญทางสถิ
ติที่ระดับโดย
ัญทางสถิิ
ะดัับนัับยความส
สำำ�คััญาเร็0.01
โดยมีีค่่
มประสิิทธิ์์�สหสััมาพััทีน่อย่ธ์์อางมี
ยู่่�รนะหว่่
0.299-0.465
นัสมรรถนะที่่
ยสาคัญ 0.01�มีีความสัั
โดยมีค่ามสัพััมนประสิ
ธิ์สหสัม�พัเร็็นจธ์ในการปฏิิ
อยู่ระหว่างบั0.299-0.465
มพันธ์กาับนคุุ
ความส
จใน วน
ธ์์กัับทความสำำ
ติั ิงานตามหน้้โดยสมรรถนะที
าที่่� สููงที่่�สุุด คืือ่มีความสั
สมรรถนะด้้
ณลัักาเร็ษณะส่่
การปฏิ
บัติงานตามหน้
งที่สมุดพัันคืธ์์อเท่่สมรรถนะด้
ณลักษณะส่วสมรรถนะด้้
นบุคคล มีค่าสันความรู้้
มประสิท� แธิละสมรรถนะด้้
์สหสัมพันธ์เท่ากัาบนทัั0.465
บุุคคล มีีค่่
าสััมประสิิาททีธิ์์่ �สสูหสัั
ากัับ 0.465านคุรองลงมา คืือ
กษะ โดย
รองลงมา
คือ สมรรถนะด้
านทักษะตามลำำ
โดยมี�ดัคับ่าสั ดััมงประสิ
ทธิ์ส� หสั
มีีค่่าสััมประสิิ
ทธิ์์�สหสััมพััานความรู
นธ์์เท่่ากัั้ บและสมรรถนะด้
0.457 และ 0.392
ตารางที่่
2 มพันธ์เท่ากับ 0.457 และ 0.392
ตามลาดับ ดังตารางที่ 2

ตารางที่่� 2 ค่่าสััมประสิิทธิ์์�สหสััมพัันธ์์ระหว่่างสมรรถนะทางวิิชาชีีพกัับผลความสำำ�เร็็จในการปฏิิบััติิงานตามบทบาท
ตารางที่ 2 ค่าหน้้
สัมประสิ
าที่่� ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะทางวิชาชีพกับผลความสาเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
ตัวแปร
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
Y

X1
1
.553**
.412**
.008
.447**
.420**
.308**
.457**

X2
.428**
.199*
.530**
.540**
.413**
.392**

X3
.488**
.607**
.519**
.399**
.321**

X4
.208*
.209*
.251**
.089

X5
.555**
.471**
.465**

X6
.653**
.315**

X7
.299**

* : มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับนััยสำำ�คััญ .05 ** : มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติที่ิ ่�ระดัับนััยสำำ�คััญ .01

* : มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ .05 ** : มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ .01
X1 : สมรรถนะด้้านความรู้้� X2 : สมรรถนะด้้านทัักษะ X3 : สมรรถนะด้้านการใฝ่่สััมฤทธิ์์�ในงาน
X1 : สมรรถนะด้านความรู้ X2 : สมรรถนะด้านทักษะ X3 : สมรรถนะด้านการใฝ่สัมฤทธิ์ในงาน
X4 : สมรรถนะด้้านสััมพัันธภาพ X5 : สมรรถนะด้้านคุุณลัักษณะส่่วนบุุคคล X6 : สมรรถนะด้้านการจััดการ
X4 : สมรรถนะด้านสัมพันธภาพ X5 : สมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล X6 : สมรรถนะด้านการจัดการ
X7 : สมมรรถนะด้้านภาวะผู้้�นำ� 
ำ Y : ความสำำ�เร็็จในการปฏิิบัติั ิงานตามบทบาทหน้้าที่่�
X7 : สมมรรถนะด้านภาวะผู้นา Y : ความสาเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่

4) ผลการวิิเคราะห์์อิิทธิิพลของสมรรถนะทางวิิชาชีีพต่่อความสำำ�เร็็จในการปฏิิบััติิงานตามบทบาทหน้้าที่่�

4) ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของสมรรถนะทางวิชาชีพต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ พบว่า
พบว่่า จากสมรรถนะทั้้�ง 7 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านความรู้้� ด้้านทัักษะ ด้้านการใฝ่่สััมฤทธิ์์�ในงาน ด้้านสััมพัันธภาพ ด้้าน
จากสมรรถนะทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านการใฝ่สัมฤทธิ์ในงาน ด้านสัมพันธภาพ ด้านคุณลักษณะส่วน
คุุณลัักษณะส่่วนบุุคคล ด้้านการจััดการ และด้้านภาวะผู้้�นำำ� มีีอย่่างน้้อยหนึ่่�งด้้านที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อความสำำ�เร็็จในการ
บุคคล ด้านการจัดการ และด้านภาวะผู้นา มีอย่างน้อยหนึ่งด้านที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาท
ปฏิิบััติิงานตามบทบาทหน้้าที่่� ของหััวหน้้าแผนกครััว อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ ที่่�ระดัับนััยสำำ�คััญ .01 ( F = 6.972,
หน้าที่ ของหัวหน้าแผนกครัว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญ .01 ( F = 6.972, p-value = .000) โดยสมรรถนะ
p-value = .000) โดยสมรรถนะทั้้�งหมดสามารถร่่วมกัันอธิิบายความแปรปรวนของผลการปฏิิบัติั ิงานตามหน้้าที่่�ได้้
ทั้งหมดสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ ร้อยละ 30.2 อย่างมีนัยสาคัญทาง และมี
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ร้้อยละ 30.2 อย่่
ยสำำง�คั
ญ
ั ทางางมีและมีีสองสมรรถนะที่่
มีีอิ
� บทิ นัธิิยพล
างมีีนััยาเร็
สำำ�คัจในการปฏิ
ญ
ั ทางสถิิบติัตที่ิ ิงร่� านตามบทบาท
ะดัับนััยสำำ�คัญ
ั
สองสมรรถนะที
่มีอาิทงมีีนัั
ธิพลเชิ
บวกอย่
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดั
สาคัเชิิญงบวกอย่่
.01 ต่อความส
หน้าาทีที่ คื่อคือความสำำ
อสมรรถนะด้
สมรรถนะด้
านคุนคุงณบวกอย่
ณลัลักบักษณะส่
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บนััอย
ความส
บบัตาัติงนคุ
านตามบทบาทหน้
ที่ ที่ริทและ
ะดั
ความส
จในการปฏิ
บัต�ิง3านตามบทบาทหน้าที่ ที่ระดับนัยสาคัญ .05 ดังตารางที่ 3
สำำ�คััญาเร็.05 ดัั
งตารางที่่
ตารางที่ 3่ 3สัสัมมประสิ
ประสิททธิธิ์ก์การถดถอยของสมรรถนะทางวิ
ารถดถอยของสมรรถนะทางวิชชาชีาชีพพทีที่ม่มีตีต่อ่อผลการปฏิ
ผลการปฏิบบัตัติงานตามหน้
ิงานตามหน้าทีาที่ข่ของหั
องหัววหน้
หน้าพ่าพ่ออครัครัวว
ตารางที
ตารางที
สัมประสิ
ทธิท์กธิ์์ารถดถอยของสมรรถนะทางวิ
ชาชีพชทีาชีีพที่่
่มีต่อผลการปฏิ
บัติงานตามหน้
าที่ของหัวาหน้
พ่อครั
ว าพ่่อครััว
ตารางที่่�่ 3 3 สัั
มประสิิ
�การถดถอยของสมรรถนะทางวิิ
�มีีต่่อผลการปฏิิ
บัติั ิงานตามหน้้
ที่่�ขาองหัั
วหน้้
สมรรถนะทางวิชชาชีาชีพพ
Beta
p-value
สมรรถนะทางวิ
bb
Beta
tt
p-value
าคงที่ ่
1.817
3.77**
.000
สมรรถนะทางวิชาชีพ
b
Beta
t
p-value
ค่ค่าคงที
1.817
3.77**
.000
านความรู้ ้
.249
.286
2.826** .006
.006
ค่สมรรถนะด้
าคงที่ านความรู
1.817
3.77**
.000
สมรรถนะด้
.249
.286
2.826**
สมรรถนะด้าานทั
านความรู
นทักกษะษะ้
.064
.081
.751
.454
สมรรถนะด้
.249
.286
2.826**
.006
สมรรถนะด้
.064
.081
.751
.454
สมรรถนะด้าานการใฝ่
านทั
นการใฝ่
ฤทธิ์ในงาน
์ในงาน
-.019
-.019
-.162
.872
สมรรถนะด้
กษะสสัมัมฤทธิ
.064
.081
.751
.454
สมรรถนะด้
-.019
-.019
-.162
.872
สมรรถนะด้าานสั
านการใฝ่
นสัมมพัพันนธภาพ
.009
.010
.101
.920
สมรรถนะด้
สธภาพ
ัมฤทธิ์ในงาน
-.019
-.019
-.162
.872
สมรรถนะด้
.009
.010
.101
.920
สมมรรถนะด้
านคุ
ษณะส่ววนบุ
นบุคคคลคล
.278
.299
2.666** .009
.009
สมรรถนะด้
านสั
มณพัณนลัลัธภาพ
.009
.010
.101
.920
สมมรรถนะด้
านคุ
กกษณะส่
.278
.299
2.666**
สมรรถนะด้านการจั
าานการจั
-.048
-.061
-.510
.611
สมมรรถนะด้
นคุณดลัดการ
กการ
ษณะส่วนบุคคล
.278
.299
2.666**
.009
สมรรถนะด้
-.048
-.061
-.510
.611
สมมรรถนะด้
านภาวะผู
.068
.082
.772
.442
สมรรถนะด้
านการจั
ดการ
-.048
-.061
-.510
.611
สมมรรถนะด้
านภาวะผู
้น้นาา
.068
.082
.772
.442
F==6.972,
6.972,
p-value==.000
.000 RR==0.549
0.549, .068
,RRsquare
square==0.302
0.302
S.E.==0.273
0.273 .772
สมมรรถนะด้าFนภาวะผู
้นา p-value
.082 S.E.
.442
F = 6.972, p-value = .000 R = 0.549 , R square = 0.302 S.E. = 0.273
จากการคัดดเลืเลืออกตักตัววแปรพยากรณ์
แปรพยากรณ์ทที่ดี่ดดี ดี ้ว้วยวิยวิธธีแีแบบขั
บบขั้น้นบับันนไดได(Stepwise)
(Stepwise)พบว่
พบว่าตัาตัววแปรพยากรณ์
แปรพยากรณ์คความส
วามสาเร็
าเร็จจในการ
ในการ
5)5)จากการคั
5)
จากการคัั
ด
เลืือกตัั
ว
แปรพยากรณ์์
ที่
�
่
ดีีด้
้
ว
ยวิิ
ธีี
แบบขั้้
�
น
บัั
น
ได
(Stepwise) พบว่่
า
ตัั
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แปรพยากรณ์์
ค
วาม
ปฏิบบัตัติงานตามบทบาทหน้
ิงานตามบทบาทหน้
สมมรรถนะด้
านคุนคุณ้นณลับัลักนกษณะส่
นบุคคคลคลพบว่
และาตัสมรรถนะด้
นความรู
้ ซึ่งสามารถ
่งจสามารถ
5) จากการคัดเลือาาทีกตัที่ มี่วมีแปรพยากรณ์
ที่ดดี ้วยวิธีแาบบขั
ไดษณะส่
(Stepwise)
วสมรรถนะด้
แปรพยากรณ์
ความส้ ซึาเร็
ในการ
ปฏิ
22ตัตัววคืคืออสมมรรถนะด้
ววนบุ
และ
าานความรู
สำำท�านายความส
เร็็จในการปฏิิาเร็บัจติั ในการปฏิ
ิงานตามบทบาทหน้้
าที่่ มีี 
� 2 ตััว คืือ
สมมรรถนะด้้
านคุุคโดยมี
ณคลลัักและ
ษณะส่่
วนบุุคคล และ
สมรรถนะด้้
าน
งตัานตามบทบาทหน้
าทีทีา่ ได้
่ ได้
อง ง29.4%
29.4%
สมการพยากรณ์
มการพยากรณ์
ในความรู
นรูปปคะแนนดิ
คะแนนดิ
บและ
และ
บัติงานตามบทบาทหน้
าที่ บมีบัต2ัติงิานตามบทบาทหน้
ว คือ สมมรรถนะด้
นคุ
ณถูกูลักต้กต้อษณะส่
วนบุโดยมี
สมรรถนะด้ใานรู
้ ซึ่งสามารถ
ทปฏิ
านายความส
าเร็
จ
ในการปฏิ
า
ถ
ส
บ
ความรู้้
� ซึ่่�งสามารถทำำ
�นายความสำำ
�เร็็้ จในการปฏิิบััติาิงทีานตามบทบาทหน้้
าที่่� ได้้ถููกต้้อง 29.4% โดยมีีสมการพยากรณ์์
าดับบดัดังบต่งต่ัอตอไปนี
ทคะแนนมาตรฐาน
านายความสาเร็ตามล
จตามล
ในการปฏิ
ิงไปนี
านตามบทบาทหน้
่ ได้ถูกต้อง 29.4% โดยมีสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ และ
คะแนนมาตรฐาน
าดั
้
ในรููปคะแนนดิิบ และคะแนนมาตรฐาน ตามลำำ�ดัับดัังต่่อไปนี้้�
คะแนนมาตรฐาน ตามลาดับดังต่อไปนี้
Yˆ 
1.936  .303 X  .27 X
Yˆ 
1.936  .303 X 5 5 .27 X1 1

Zˆˆ 1.936
 .311
.362Z5.303
X 5Z1 .27 X1
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ˆ
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ดัดััดังตารางที
งตารางที่่่ 4� 4
ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สัมประสิททธิธิ์ก์การถดถอยของสมรรถนะทางวิ
ารถดถอยของสมรรถนะทางวิชชาชีาชีพพทีที่ม่มีตีต่อ่อผลการปฏิ
ผลการปฏิบบตั ตั ิงานตามหน้
ิงานตามหน้าทีาที่ข่ของหั
องหัวหน้าพ่าพ่ออครัครัววจากการ
จากการ
ตารางที
ตารางที่่�่ 4 4สัมสััประสิ
มประสิิทธิ์์�การถดถอยของสมรรถนะทางวิิ
ชาชีีพที่่�มีีต่่อผลการปฏิิ
บัติั ิงานตามหน้้วาหน้
ที่่�ของหััวหน้้าพ่่อครััว
ดเลื
เลืออกตักตั
บบขั้น้นชบับัาชี
นได ่มีต่อผลการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ของหัวหน้าพ่อครัวจากการ
ตารางที่ 4 คัสัคัดมจากการคัั
ประสิ
ทวธิวแปรพยากรณ์
์กแปรพยากรณ์
ทที่ดี่ดดี ดี ้ว้วยวิยวิธธีแีแบบขั
ดารถดถอยของสมรรถนะทางวิ
เลืือกตััวแปรพยากรณ์์
ที่่�ดีีด้้วนยวิิไดพธีีทีแบบขั้้
�นบัันได
คัดเลือกตัวแปรพยากรณ์ที่ดดี ้วยวิธีแบบขั้นบันได
สมรรถนะทางวิชชาชีาชีพพ
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p-value
สมรรถนะทางวิ
bb
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tt
p-value
าคงที่ ่
1.936
5.114**
.000
สมรรถนะทางวิชาชีพ
b
Beta
t
p-value
ค่ค่าคงที
1.936
5.114**
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านคุณณลัลักกษณะส่
ษณะส่ววนบุ
นบุคคคลคล(X5)
(X5)
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3.769**
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ค่สมมรรถนะด้
าคงที่ านคุ
1.936
5.114**
.000
สมมรรถนะด้
.303
.326
3.769**
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สมรรถนะด้านความรู
าานความรู
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สมมรรถนะด้
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.311
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p-value==.000
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สมรรถนะด้านความรู
้ (X1) p-value
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3.592**
.000
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S.E.
F = 24.516, p-value = .000 R = 0.542 , R square = 0.294 S.E. = 0.26895
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อภิิปรายผลการวิิจััย
จากผลกระทบของการแข่่งขัันทางธุุรกิิจอันั เนื่่อ� งมาจากความเจริิญก้้าวหน้้าทางด้้านเทคโนโลยีี รวมถึึงการ
แพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโควิิด ทำำ�ให้้องค์์กรธุุรกิิจเกี่่ย� วกัับร้้านอาหารต้้องปรัับเปลี่่ย� นวิิธีีการทำำ�งานให้้มีีประสิิทธิิภาพ
มากยิ่่ง� ขึ้้น� เพื่่อ� ความอยู่่�รอดและมีีชััยชนะเหนืือคู่่�แข่่ง วิิธีีการหนึ่่�งที่่จ� ะช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการงานคืือ การบริิหาร
สมรรถนะของบุุคลากรที่่�มีีตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�สำำ�คััญโดยเฉพาะหััวหน้้าแผนกครััว โดยในขั้้�นแรกจำำ�เป็็นต้้องทราบถึึงตััว
แบบสมรรถนะของหััวหน้้าพ่่อครััว ซึ่่�งจากผลการวิิจััยที่่�ผ่่านมา สามารถนำำ�มาอภิิปรายผล  เพื่่�อให้้ได้้ตััวแบบของ
สมรรถนะดัังกล่่าว ได้้ดัังนี้้�
1. ผลการปฏิิบัติั งิ านตามหน้้าที่่ข� องหััวหน้้าพ่่อครััวโดยภาพรวมมีีความสำำ�เร็็จอยู่่�ในระดัับมากที่่สุ� ดุ  ด้้วยค่่า
เฉลี่่�ย 4.5806 แสดงว่่า หััวหน้้าพ่่อครััวมีีผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�อยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�ถืือได้้ว่่าประสบความสำำ�เร็็จในระดัับดีีเด่่น
เนื่่�องจากหััวหน้้าพ่่อครััวมีีคุุณลัักษณะเฉพาะตััวที่่�แฝงอยู่่�ภายในหรืือที่่�เรีียกว่่าสมรรถนะทางวิิชาชีีพ โดยภาพรวมอยู่่�
ในระดัับมากที่่�สุุดด้้วยค่่าเฉลี่่�ย 4.5912 ซึ่่�งถืือเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�ผลัักดัันทำำ�ให้้ผลการปฏิิบััติิงานอยู่่�ในระดัับที่่�เป็็นเลิิศ 
ซึ่่�งสอดคล้้องกัับแนวคิิดเกี่่�ยวกัับสมรรถนะของนัักวิิชาการหลายท่่าน โดยเฉพาะ Shermon (2004) ซึ่่�งกล่่าวไว้้ว่่า
สมรรถนะเป็็นลัักษณะภายในตััวบุุคคลซึ่่�งจะทำำ�ให้้บุคุ คลนั้้�น ๆ ประสบความสำำ�เร็็จในงานตามบทบาทหน้้าที่่ใ� นระดัับ
ยอดเยี่่�ยม
2. สมรรถนะที่่�มีีอิิทธิิพลเชิิงบวกอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับนััยสำำ�คััญ .01 ต่่อผลการปฏิิบัติั ิงานตาม
หน้้าที่่ คืื
� อ สมรรถนะด้้านคุุณลัักษณะส่่วนบุุคคล และสมรรถนะด้้านความรู้้� โดยสมรรถนะทั้้�งสองด้้านดัังกล่่าวยัังเป็็น
ตััวแปรพยากรณ์์ที่่�ดีีของการพยากรณ์์ผลการปฏิิบััติิงานตามหน้้าที่่�อีีกด้้วย และเป็็นตััวแทนของสมรรถนะจากองค์์
ประกอบของสมรรถนะครบทั้้�งสองประเภท กล่่าวคืือ สมรรถนะด้้านคุุณลัักษณะส่่วนบุุคคลจััดอยู่่�ในประเภทสมรรถนะ
ที่่แ� ยกความแตกต่่าง (Differentiating Competencies) ซึ่่�งเป็็นคุุณลัักษณะเฉพาะที่่อ� ยู่่�ในตััวบุุคคลและเป็็นแรงผลััก
ให้้บุคุ คลมีีผลงานดีีเด่่นกว่่าคนอื่่น� ๆ ส่่วนสมรรถนะด้้านความรู้้�นั้้น� จััดอยู่่�ในสมรรถนะพื้้�นฐาน (Threshold Competencies) ซึ่่�งเป็็นสมรรถนะที่่�ทำำ�ให้้บุุคคลปฏิิบัติั ิงานได้้สำำ�เร็็จ แต่่ไม่่ได้้โดนเด่่นกว่่าบุุคคลอื่่�น ซึ่่�งสอดคล้้อง กัับผลการ
วิิจัยั ของนัักวิิจัยั หลายท่่าน ได้้แก่่ ธนิิษฐา ชีีวพััฒนพัันธุ์์� (2558) ซึ่่�งได้้ศึกึ ษาเรื่่อ� งสมรรถนะของพนัักงานบััญชีีในโรงงาน
อุุตสาหกรรมในพื้้�นที่่�จัังหวััดนนทบุุรีีตามทััศนะของหััวหน้้างานบััญชีี ซึ่่�งผลการวิิจััยพบว่่า สมรรถนะที่่�สำำ�คััญในการ
ปฏิิบัติั งิ านของพนัักงานบััญชีี เรีียงลำำ�ดับั ได้้ ดังั นี้้� คืือ สมรรถนะด้้านกิิจนิสัิ ยั ที่่ดีี� ในการประกอบวิิชาชีีพ สมรรถนะด้้าน
ทัักษะในการปฏิิบัติั งิ าน และสมรรถนะด้้านความรู้้ท� างวิิชาการ และธัันยนัันท์์ ทองปานคุุณานนท์์ (2557) ซึ่่�งได้้ศึกึ ษา
วิิจััยเรื่่�อง สมรรถนะในการปฏิิบััติิงานของพนัักงาน กรณีีศึึกษาบริิษััทโพสโค (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด ซึ่่�งผลการวิิจััยพบว่่า
สมรรถนะที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อการปฏิิบััติิงานของพนัักงาน เรีียงลำำ�ดัับตามความสำำ�คััญได้้ คืือ สมรรถนะด้้านความคิิด
เห็็นเกี่่ย� วกัับตนเอง สมรรถนะด้้านด้้านบุุคลิิกลัักษณะประจำำ�ตัวั สมรรถนะด้้านความรู้้� สมรรถนะด้้านแรงจููงใจในการ
ทำำ�งาน และสมรรถนะด้้านทัักษะ นอกาจากนี้้�ยัังสอดคล้้องกัับแนวคิิดทฤษฎีีเกี่่�ยวกัับสมรรถนะของนัักวิิชาการทั้้�ง
หลาย โดยเฉพาะ David C. McClelland ซึ่่�งเป็็นบุุคคลที่่�ได้้รัับการยกย่่องว่่าเป็็นบิิดาแห่่งแนวคิิดสมรรถนะที่่�กล่่าว
ว่่า ความรู้้�  และทัักษะประสบการณ์์เป็็นสมรรถนะพื้้�นฐานที่่�ทำำ�ให้้บุุคคลทำำ�งานได้้สำำ�เร็็จตามเกณฑ์์ปกติิทั่่�วไป แต่่
สมรรถนะที่่�ทำำ�ให้้บุุคคลทำำ�งานได้้ประสบความสำำ�เร็็จในระดัับดีีเด่่นกว่่าบุุคคลอื่่�นนั้้�นประกอบด้้วย ความคิิดรวบยอด
เกี่่�ยวกัับตนของบุุคคล คุุณลัักษณะประจำำ�ตััวของบุุคคล และแรงจููงใจหรืือแรงขัับภายในของบุุคคล ซึ่่�งวััดและสัังเกต
ได้้ยาก (จำำ�ลอง นัักฟ้้อน 2560) สอดคล้้องกัับแนวคิิดของนัักวิิชาการอื่่�น ๆ อีีกหลายท่่านได้้แก่่ Boyatzis (1982 อ้้าง
ถึึงใน Boam and Sparrow 1992 ) ที่่�กล่่าวว่่า สมรรถนะเป็็นลัักษณะเฉพาะตััวที่่�อยู่่�ในแต่่ละบุุคคลซึ่่�งประกอบด้้วย
แรงจููงใจ ลัักษณะนิิสััย ทัักษะ ความยอมรัับหรืือภาพลัักษณ์์ส่่วนบุุคคล บทบาททางสัังคมรวมถึึงองค์์ความรู้้�ทั้้�งหลาย
โดยแฝงอยู่่�ภายในตััวบุุคคลซึ่่�งส่่งผลต่่อความสำำ�เร็็จในการทำำ�งานตามหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับมอบหมาย และ Boam และ
Sparrow (1992) ซึ่่�งกล่่าวไว้้ว่่า สมรรถนะหมายถึึง กลุ่่�มพฤติิกรรมของบุุคคลที่่�มีีความจำำ�เป็็นต่่อการปฏิิบัติั ิงานตาม
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ตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�ให้้ประสบความสำำ�เร็็จ  และ Dubois et all (2004) ได้้ให้้ความหมายของสมมรรถนะว่่า หมายถึึง
คุุณลัักษณะเฉพาะตััวของบุุคคลที่่นำ� ำ�ไปสู่่�ความสำำ�เร็็จของงานตามบทบาทที่่กำ� ำ�หนด จึึงเป็็นเครื่่อ� งมืือของผู้้ป� ฏิิบัติั งิ าน
ในลัักษณะต่่าง ๆ ให้้ประสบความสำำ�เร็็จตามภารกิิจ รวมถึึงนัักวิิชาการในประเทศไทย คืือ จิิรประภา อััครบวร (2549)
ซึ่่ง� กล่่าวว่่า สมมรรถนะเป็็นลัักษณะเฉพาะส่่วนบุุคคลที่่ทำ� ำ�ให้้การทำำ�งานประสบความสำำ�เร็็จและเป็็นเลิิศ ซึ่่ง� ประกอบ
ด้้วยปััจจััยต่่าง ๆ ได้้แก่่ ความรู้้� ทัักษะ อุุปนิิสััย บทบาททางสัังคม การรัับรู้้�ตนเอง และแรงจููงใจ  และปิิยชััย
จัันทรวงศ์์ไพศาล  (2549) ซึ่่�งได้้สรุุปความหมายของสมรรถนะจากนัักวิิชาการหลายท่่านไว้้ว่่า สมรรถนะหมายถึึง
ทัักษะ ความรู้้�และความสามารถหรืือพฤติิกรรมของบุุคคลที่่มีีต่
� อ่ การปฏิิบัติั งิ าน เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่าจะทำำ�งานได้้จนบรรลุุ
ตามวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายของงานที่่ว� างไว้้ ดังั นั้้�นตััวแบบของสมรรถนะที่่ค� วรนำำ�มาใช้้เพื่่อ� การพััฒนาหััวหน้้าพ่่อ
ครััวที่่สำ� ำ�คัญ
ั ที่่สุ� ดุ มีี 2 สมรรถนะ คืือ 1) สมรรถนะด้้านคุุณลัักษณะส่่วนบุุคคล ซึ่่�ง Zwell (2000) ได้้เสนอไว้้ว่า่ สมรรถนะ
นี้้� ประกอบด้้วย ความซื่่อ� สััตย์์และความจริิงใจ การพััฒนาตนเอง ความสามารถในการตััดสิินใจ คุุณภาพในการตััดสิิน
ใจ การจััดการความเครีียด การคิิดวิิเคราะห์์ และความคิิดรวบยอด และ 2) สมรรถนะด้้านความรู้้� ซึ่่�งประกอบด้้วย
ความรู้้�เกี่่�ยวกัับลัักษณะงาน ความรู้้�ที่่�ใช้้ในการปฏิิบััติิงาน ความรู้้�เกี่่�ยวกัับขั้้�นตอนในการปฏิิบัติั ิงาน ความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
วััตถุุดิิบเครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์ และความรู้้�ในการบริิหารงาน
ข้้อเสนอแนะ
1. ธุุรกิิจร้้านอาหารควรให้้ความสำำ�คััญกัับการบริิหารสมรรถนะของหััวหน้้าพ่่อครััวเพื่่�อให้้สามารถปฏิิบััติิ
งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพซึ่่�งจะส่่งผลทำำ�ให้้ธุรุ กิิจประสบความสำำ�เร็็จ และมีีชััยชนะเหนืือคู่่�แข่่ง โดยควรให้้ความสำำ�คัญ
ั
กัับการพััฒนาสมรรถนะทางวิิชาชีีพของหััวหน้้าพ่่อครััวในด้้านต่่าง ๆ เรีียงลำำ�ดับั ตามความสำำ�คัญ
ั  ดัังนี้้� สมรรถนะด้้าน
คุุณลัักษณะส่่วนบุุคคล สมรรถนะด้้านความรู้้� สมรรถนะด้้านทัักษะ ด้้านสมรรถนะด้้านการใฝ่่สัมั ฤทธิ์์ใ� นงาน สมรรถนะ
ด้้านการจััดการ และสมรรถนะด้้านภาวะผู้้�นำ�ำ
2. การพััฒนาสมรรถนะด้้านคุุณลัักษณะส่่วนบุุคลของหััวหน้้าพ่่อครััว ควรส่่งเสริิมและมุ่่�งเน้้นให้้หัวั หน้้าพ่่อ
ครััวเป็็นบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิที่ดีี 
่� 7 ประการ ได้้แก่่ 1) มีีความซื่่�อสััตย์์และความจริิงใจ 2) พััฒนาตนเองอยู่่�เสมอ 3) มีี
ความสามารถในการตััดสิินใจ 4) สามารถตััดสิินใจได้้อย่่างถููกต้้อง 5) สามารถจััดการความเครีียดได้้ 6) มีีความสามารถ
ในการคิิดวิิเคราะห์์ และ 7) เป็็นผู้้�ที่มีี่� ความคิิดรวบยอดในเรื่่�องต่่าง ๆ
3. การพััฒนาสมรรถนะด้้านความรู้้�แก่่หััวหน้้าพ่่อครััว ควรมุ่่�งเน้้นความรู้้�ในเรื่่�องต่่าง ๆ 5 ด้้าน ได้้แก่่ 1)
ความรู้้�เกี่่�ยวกัับลัักษณะงาน 2) ความรู้้�ที่่�ใช้้ในการปฏิิบััติิงาน 3) ความรู้้�เกี่่�ยวกัับขั้้�นตอนในการปฏิิบััติิงาน 4) ความรู้้�
เกี่่�ยวกัับวััตถุุดิิบเครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์ และ 5) ความรู้้�ในการบริิหารงาน
กิิตติิกรรมประกาศ
การวิิจััยครั้้�งนี้้�บรรลุุความสำำ�เร็็จตามวััตถุุประสงค์์ เนื่่�องจากได้้รัับความร่่วมมืือจากหััวหน้้าพ่่อครััวซึ่่�งเป็็น
กลุ่่�มตััวอย่่างในการให้้ข้้อมููลที่่�สำำ�คััญเพื่่�อการวิิจััยตามแบบสอบถาม และได้้รัับคำำ�ปรึึกษาทางด้้านวิิชาการโดยเฉพาะ
ด้้านการวิิจััยและสถิิติิที่่�ใช้้ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููล จากอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาวิิทยานิิพนธ์์ รองศาสตราจารย์์ ดร.วิิชิิต อู่่�อ้้น
ผู้้�วิิจััยจึึงขอกราบขอบพระคุุณทุุกท่่านดัังที่่�กล่่าวมาไว้้ ณ ที่่�นี้้�เป็็นอย่่างสููง
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