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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยเชิงคุณภาพน้ีมีวัตถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนกังาน
ผสมเครือ่งดื่มเพศหญิงของโรงแรมในเขตกรงุเทพมหานคร และ 2) เปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดืม่เพศหญิงกับเกณฑ์สมรรถนะข้ันพื้นฐานของบุคคลที่ประกอบ
วิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลเป็นพนักงานผสมเครื่องดืม่เพศ
หญิงมี จ านวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้การ
วิเคราะหเ์ชิงเนื้อหา เพื่อให้ได้ผลสรุปตามเกณฑม์าตรฐานสมรรถนะวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน 
ผลการวิจัยที่ส าคัญ พบว่า 1) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญิงของ 1.1) 
ด้านความรู้ในวิชาชีพ ได้แก่ พนักงานผสมเครือ่งดื่มต้องมีความรู้และความเช่ียวชาญเกี่ยวกับประเภท
ของเครื่องดื่ม การจัดการผสมเครื่องดื่มที่ถูกต้อง มีความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับการผสมเครือ่งดื่มประเภทที่
มีแอลกอฮอล์หรือไม่มีแอลกอฮอลห์รอืการผสมเครื่องดืม่ตามรายการค าสั่งของลกูค้าได้ รองลงมา คือ 
พนักงานผสมเครื่องดื่มต้องมีความรู้ด้านการใหบ้รกิารการเตรียมอปุกรณ์หรือเครื่องดื่ม ตรวจเช็คของ
ให้เต็มอยู่ตลอดเพื่อพร้อมต่อการบริการ 1.2) ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน ได้แก่ พนักงาน
ผสมเครือ่งดื่มสามารถสร้างความประทบัใจใหก้ับลูกค้าได้ และพร้อมเป็นภาพลกัษณ์ที่ดีให้กบัองค์กร
เสมอ รองลงมา คือ พนักงานผสมเครื่องดื่มต้องมีความกระตือรือร้นในการท างานตลอดเวลา และ
สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงแรมให้ได้ตามมาตรฐาน และพนักงานผสมเครือ่งดื่มสามารถ
ปฏิบัติงานภายใต้ความกดดัน ตลอดจนการควบคุมสถานการณ์ให้ดีได้ในกรณีทีเ่กิดความกดดันและ
ปัญหาต่าง ๆ ขณะปฏิบัติงาน รวมทัง้การรบัมือในกรณีที่เกดิปัญหา ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าต าหนหิรอื
ลูกค้าต้องการขอความช่วยเหลือ 1.3) ด้านคุณธรรม-จริยธรรม ได้แก่ พนักงานผสมเครื่องดื่มต้องยึด
หลักความยุติธรรมไมเ่อาเปรียบเพื่อนร่วมงาน รองลงมา ได้แก่ พนักงานผสมเครื่องดื่มต้องมีความ
อดทนและซื่อสัตย์ต่อตนเอง ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน และพนักงานผสมเครื่องดื่มต้องมีหัวใจของการ
ให้บรกิารหรือจิตบริการ และ 1.4) ด้านมนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ พนักงานผสมเครื่องดืม่ควรมีทัศนคติที่ดี
ต่อตนเองและคนอื่น รองลงมา คือ พนักงานผสมเครื่องดื่มสามารถเข้ากบัผู้อื่นได้ และพนกังานผสม
เครื่องดืม่ควรมบีุคลิกที่ดี แต่งตัวสะอาดเรียบร้อย มีปฏิสัมพนัธ์ที่ดีกับลกูค้า เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดี



ในการท างาน และ 2) เกณฑ์สมรรถนะหลักวิชาชีพ และสมรรถนะทั่วไปการทอ่งเที่ยวอาเซียนใน
ประเด็นการท างานร่วมกับผู้ร่วมงานและลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการเริ่มบทสนทนาและ
พัฒนาสมัพันธภาพที่ดีกับลูกค้าได้ทีส่อดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3 ด้าน คือ ด้าน
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านมนุษยสัมพันธ์ของพนักงานผสม
เครื่องดืม่เพศหญงิ แต่เกณฑ์สมรรถนะทั่วไป ประเด็นที่ว่า สื่อสารทางโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปฏิบัติงานด้านการปกป้องเด็กทีเ่กี่ยวข้องกบัธุรกจิท่องเที่ยว อ่านและตีความวิธีใช้ค าสั่งและแผนผัง
เบื้องต้น และด าเนินการประสานงานระหว่างห้องครัวและพืน้ที่บรกิาร ไม่มีความสอดคล้องกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านใดเลย  
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ABSTRACT 
 
 This qualitative research aimed to 1) study desirable characteristics of female 
bartenders working in hotels in Bangkok; and 2) compare desirable characteristics of 
female bartenders working in hotels in Bangkok with ASEAN Common Competency 
Standard for Tourism Professionals. The semi-structured interviews were constructed 
to collect data from 20 female bartenders working in hotels in Bangkok. The data 
were analyzed by content analysis. 
 The results showed that 1) the desirable characteristics of female bartenders 
working in hotels in Bangkok comprised 4 main characteristics which are 1.1) 
professional knowledge such as knowledge and expertise in the category of 
beverages, manage the correct mix of drinks, have basic knowledge about mixed or 
non-alcoholic beverages or mixed drinks according to the customer's order list 
followed by female bartenders must have knowledge of service, preparation 
equipment or drinking machine, checking things to be ready, ready for service; 1.2) 
job ability, can make a good impression on customers and ready to be a good image 
for the organization, followed by the female bartenders must be enthusiastic to work 
all the time and able to comply with hotel rules and standards also can work under 
pressure as well as controlling the situation well in case of pressure and problems 
while working. Including handling in case of problems, whether the customer is 
blamed or the customer needs help; 1.3) moral and ethics, for example, female 
bartenders must adhere to the principles of fairness and not take advantage of 
colleagues, followed by female bartenders must have patience and honest with 
oneself as well as colleagues and must have the heart of service or service mind 
and; 1.4) human relations, female bartenders should have good attitudes towards 



themselves and others, followed by female bartenders who can get along with 
others and should have good personalities such as clean, neat, and friendly as well 
as have good interaction with customers. In order to create a good working 
atmosphere and create a good atmosphere and 2) the core and the generic of 
ASEAN Tourism Professional Competency criteria, effectiveness issues with colleagues 
and customers, starting conversations and developing good relationships, are in line 
with the desirable characteristics of 3 aspects: operational capability, morality, ethics 
and the human relations of female bartender staff. The general criteria as 
communicate effectively over the phone, perform duties in child protection related 
to the tourism business, read and interpret how to use basic commands and 
diagrams also with conduct coordination between the kitchen and service areas 
which do not correspond to any desirable characteristics in any way. 
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ประธานกรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาสละเวลา
ตรวจสอบและให้ค าแนะน า ที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง
ไว้ ณ ที่นี้ 
 ขอขอบพระคุณ และรองศาสตราจารย์ กิง่แก้ว ทรัพย์พระวงศ์ ที่ได้ให้ค าแนะน าในการสร้าง
ค าถาม ตลอดจน ดร.ภูเกริก บัวศร และผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ดวงธิดา นันทาภิรัตน์ ที่ได้สละเวลา
ตรวจการหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสมัภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยสามารถน าความรู้มาประยกุต์ใช้ในการท า
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้เป็นอย่างด ี
 ขอขอบพระคุณ สถานประกอบการโรงแรมทัง้ 3 แห่ง และพนักงานผสมเครื่องดื่มหญิง 
ทุกท่าน ส าหรบัการสละเวลาในการให้ข้อมูลและความร่วมมือในการสัมภาษณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้  
 ขอขอบพระคุณ อาจารย์ธีรวัฒน์ อิ่มประคองศิลป์ ที่เป็นแรงบันดาลใจที่ท าใหเ้กิดหัวข้อวิจัย
นี้ และขอบคุณทุกท่านให้ความช่วยเหลอื สนับสนุน ในการท าวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ใหส้มบูรณ์ 
 สุดท้ายนี้ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และคุณค่าแก่ผู้ที่
สนใจเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการบุคลากรปฏิบัตงิานในโรงแรมแผนกเครือ่งดื่มเพศหญิง หากมี
ข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 สถานการณ์ธุรกิจโรงแรมปี 2560 ตามข้อมูลศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐาน
ราก ธนาคารออมสิน (2560) ระบุว่า ภาพรวมสถานการณ์ธุรกิจโรงแรมปี 2560 “ขยายตัวเพ่ิมข้ึน”  
ทั้งในด้านจ านวนห้องพัก อัตราการเข้าพัก และราคาห้องพักเฉลี่ย โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญ
จากจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 (มกราคม–กันยายน) จ านวนนักท่องเที่ยวชาว
ไทยทีเ่ดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมีถึง 106.5 ล้านคน/ครั้ง ขยายตัวร้อยละ 4 และมี
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 26.1 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 5 จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล อาท ิการต่ออายุ มาตรการยกเว้นวีซ่า และลดค่าธรรมเนียมวีซ่าที่
ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival) ให้กับนักท่องเที่ยว 21 ประเทศ การเป็นเจ้าภาพจัดงาน
ประชุมระดับนานาชาติ อาทิ World Travel and Tourism Council Global Summit 2017 และ
งานประชุมนานาชาติอ่ืน ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ เป็นต้น ส่งผลให้ในช่วง 9 
เดือนแรก ปี 2560 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 1.35 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อย
ละ 9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (สิริทิพย์ ฉลอง, 2560) และเม่ือพิจารณาสถานการณ์ธุรกิจ
โรงแรมในแต่ละด้าน พบว่า ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2559-
2561 ดังตารางที ่1.1 
 
ตารางที่ 1.1: สถิติจ านวนโรงแรมประเภทต่าง ๆ ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2559-2561  
 

ประเภทโรงแรม ปี 2559 ปี 2560 2561 

Luxury Hotels (4-5 ดาว) 3,148 3,535 3,934 

Mid-market Hotels (3 ดาว) 2,563 3,156 3,715 
Budget Hotels 2,177 3,014 3,450 

 
ที่มา: วิทยาลัยดุสิตธานี. (2561). ประเทศไทยตอนนี้มีโรงแรมแต่ละประเภทจ ำนวนเท่ำไหร่?. สืบค้น

จาก https://dtc.ac.th/ประเทศไทยตอนนี้มีโรงแร/. 
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 จ านวนห้องพักขยายตัวลดลง สะท้อนจากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนห้องพักรวมทั้งประเทศใน
ปี 2560 (ข้อมูล ณ 21 ธันวาคม 2560) เพ่ิมข้ึนจ านวน 34,955 ห้อง ขยายตัวเพียงร้อยละ 5.1 จาก 
ณ สิ้นปีที่ผ่านมา 
 
ภาพที่ 1.1: แผนภาพแสดงจ านวนห้องพักปี 2558-2560  
 

 
 
ที่มา: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน. (2560). สถำนกำรณ์ธุรกิจ

โรงแรมปี 2560. สืบค้นจาก https://www.gsb.or.th/getattachment/dae8495d-7374-
4fcc-9648-cdc9a5dde278/IN_hotel_61_detail.aspx. 

  
 แผนภาพแสดงอัตราการเข้าพักแรมทั้งประเทศ 9 เดือนแรกของปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 75.3 
ขยายตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 1.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ภูมิภาคที่มีอัตราการเข้าพักสูงที่สุด ได้แก่ 
ภาคกลาง )รวมกรุงเทพฯ(  รองลงมาคือ ภาคใต้ และภาคเหนือ อยู่ที่ร้อยละ 81.0, 76.9 และ 64.2 
ตามล าดับ 
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ภาพที่ 1.2: แผนภาพแสดงอัตราการเข้าพักแรมทั้งประเทศ 9 เดือนแรกของปี 2560 
 

 
 
ที่มา: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน. (2560). สถำนกำรณ์ธุรกิจ

โรงแรมปี 2560. สืบค้นจาก https://www.gsb.or.th/getattachment/dae8495d-7374-
4fcc-9648-cdc9a5dde278/IN_hotel_61_detail.aspx. 

 
 ราคาห้องพักที่ขายได้เฉลี่ยทั่วประเทศ 9 เดือนแรก ของปี 2560 ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 167 บาท
ต่อห้อง ขยายตัวร้อยละ 10.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เมื่อพิจารณาเป็นรายภูมิภาค พบว่า 
ภาคเหนือมีอัตราการปรับเพ่ิมราคาต่อห้องสูงที่สุด ที่ร้อยละ 19.4 โดยมีราคาห้องพัก เฉลี่ยอยู่ที ่
1,208 บาทต่อห้อง ส าหรับภูมิภาคที่มีราคาห้องพักต่อห้อง สูงที่สุด คือ ภาคใต้อยู่ที่ 2,410 บาทต่อ
ห้อง เนื่องจากท าเลที่ตั้งของโรงแรมส่วนใหญ่อยู่บนเกาะท าให้มีต้นทุนที่สูงกว่าหรืออยู่ในพ้ืนที่ ที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะท าให้สามารถก าหนดราคาห้องพักได้ ดังตารางที ่1.2  

 
ตารางที ่1.2: แสดงราคาห้องพักท่ีขายได้เฉลี่ย ในช่วงปี 2559-2560 

 

โรงแรมในภูมิภาคต่าง ๆ มกราคม–กันยายน 

ปี 2559 ปี 2560 %YOY 
ภาคเหนือ 1,012 1,208 19.4 

ภาคกลาง (รวมกรุงเทพฯ) 1,641 1,743 6.3 

ภาคใต้ 2,310 2,410 4.3 
(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที ่1.2 (ต่อ): แสดงราคาห้องพักท่ีขายได้เฉลี่ย ในช่วงปี 2559-2560 
 

โรงแรมในภูมิภาคต่าง ๆ มกราคม–กันยายน 

ปี 2559 ปี 2560 %YOY 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 855 880 2.9 

รวมทั้งประเทศ 1,605 1,772 10.4 

 
ที่มา: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน. (2560). สถำนกำรณ์ธุรกิจ

โรงแรมปี 2560. สืบค้นจาก https://www.gsb.or.th/getattachment/dae8495d-7374-
4fcc-9648-cdc9a5dde278/IN_hotel_61_detail.aspx. 

 
 อย่างไรก็ดี ตัวเลขรายรับห้องพักเกิดข้ึนจากปัจจัยหลาย ๆ ด้าน ทั้งปัจจัยที่สามารถควบคุม
ได้ และปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ โดยปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ คือ หนึ่งในปัจจัยที่มีความส าคัญต่อ
จ านวนผู้ที่มาใช้บริการโรงแรม และเป็นปัจจัยที่สามารถสะท้อนถึงภาพลักษณ์ขององค์กร และ
ความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารในแต่ละระดับของธุรกิจโรงแรม โดยการบริหารจัดการ
พนักงานนั้น ผู้บริหารในฐานะผู้ด าเนินการเชื่อมโยงระหว่างการจัดการคนในโรงแรม กับกลยุทธ์ด้าน
ต่าง ๆ ที่ถูกตั้งไว้เป็นเป้าประสงค์ในการด าเนินงาน (ปัณณทัต กัลยา, กนกอร ศิริฐิติ, สยุมภู อุนยะ
พันธ์ และเกศณีย์ สัตตรัตนขจร, 2558, หน้า 44) ความต้องการแรงงานของภาคบริการ ซึ่งเป็นภาค
ธุรกิจที่มีจ านวนแรงงานอยู่มากท่ีสุด มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยประมาณ 1.75 เป็นอัตราที่มีการ
ขยายตัวมากที่สุด ซึ่งจากการประมาณการความต้องการแรงงานในแต่ละปี มีจ านวน ดังนี้ ปี 2558 
จ านวน 16.87 ล้านคน ปี 2559 จ านวน 17.23 ล้านคน ปี 2560 จ านวน 17.58 ล้านคน ปี 2561 
จ านวน 17.90 ล้านคน และปี 2562 จ านวน 18.08 ล้านคน (กองวิจัยตลาด กรมการจัดหางาน, 
2562) อีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คือ ผลของการเข้าร่วม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย เพราะการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมของไทยที่ก าลังด าเนินการในปัจจุบันนั้น อยู่ภายใต้ข้อตกลงยอมรับในคุณสมบัติบุคลากร
วิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism 
Professional) เพ่ืออ านวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม โดยมี
การรับรองคุณสมบัติหรือสมรรถนะวิชาชีพการท่องเที่ยวและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
ที่มุ่งเน้นศักยภาพและการฝึกอบรม เพ่ือให้การยอมรับในระดับสากล ข้อตกลงดังกล่าวนั้น ได้มีการ
ก าหนดเกณฑ์สมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคคลที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (ASEAN 
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Common Competency Standard for Tourism Professionals–ACCSTP) ใน 2 หมวดอาชีพ
หลัก ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยวและด้านการโรงแรม โดยมีต าแหน่งที่ต้องเข้าเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 
32 ต าแหน่งงาน ดังภาพที่ 1.3 และ ภาพที่ 1.4 
 
ภาพที่ 1.3: ต าแหน่งงานในธุรกิจการท่องเที่ยว 
 

 
 
ที่มา: Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). (2018). Handbook ASEAN 

mutual recognition arrangement on tourism professionals 2018. Jakarta: ASEAN 
Secretariat.    

 
 จากภาพที่ 1.3 พบว่า การก าหนดเกณฑ์สมรรถนะขั้นพ้ืนฐานของบุคคลที่ประกอบวิชาชีพ
ท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (ASEAN Common Competency Standard for Tourism 
Professionals– ACCSTP) ตามข้อตกลงนั้น จ าแนกต าแหน่งงานในธุรกิจโรงแรมออกเป็น 2 ส่วน
ส าคัญ ได้แก ่ส่วนแรกคือ แผนกธุรกิจน าเที่ยว (Travel Agency) ประกอบด้วย 4 ต าแหน่ง ได้แก่ 
ต าแหน่งผู้จัดการทั่วไป (General Manager) ต าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (Assistant General 
Manager) ต าแหน่งหัวหน้าผู้ให้ค าปรึกษาการท่องเที่ยว (Senior Travel Consultant) และต าแหน่ง
ผู้ให้ค าปรึกษาการท่องเที่ยว (Travel Consultant) ส่วนที่ 2 คือ แผนกการจัดการธุรกิจน าเที่ยว 
(Management Travel Agency) ประกอบด้วย 5 ต าแหน่ง ได้แก่ ต าแหน่งผู้จัดการธุรกิจ (Product 

Travel Services 

Travel Agency Management Travel Agency 

- General Manager 
-  Assistant General Manager 
-  Senior Travel Consultant 
-  Travel Consultant 

- Product Manager 
-  Sales and Marketing Manager 
-  Credit Manager 
-  Ticketing Manager 
-  Tour Manager 
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Manager) ต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายการขายและการตลาด (Sales and Marketing Manager) ต าแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Credit  Manager) ต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายตั๋วโดยสาร (Ticketing Manager) และ
ต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายการท่องเที่ยว (Tour Manager) 
 
ภาพที่ 1.4: ต าแหน่งงานในธุรกิจการโรงแรม 
 

 
 
ที่มา: Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). (2018). Handbook ASEAN 

mutual recognition arrangement on tourism professionals 2018. Jakarta: ASEAN 
Secretariat.   

 
 จากภาพที่ 1.4 พบว่า การก าหนดเกณฑ์สมรรถนะขั้นพ้ืนฐานของบุคคลที่ประกอบวิชาชีพ
ท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (ASEAN Common Competency Standard for Tourism 
Professionals– ACCSTP) ตามข้อตกลงนั้น จ าแนกต าแหน่งงานในธุรกิจโรงแรมออกเป็น 4 ส่วน

Hotel Services 

Front Office Housekeeping Food Production Food and Beverage 
Services 

- Front Office 
Manager 
- Front Office 
Supervisor 
- Receptionist 
- Telephone  
Operator 
- Bell Boy 

- Executive  
Housekeeper 
- Laundry  
Manager 
- Floor 
Supervisor 
- Room  
Attendant 
- Public Area  
Cleaner 
- Laundry  

- Executive  Chef 
- Demi Chef 
- Commis Chef 
- Chef De Partie 
- Commis Pastry 
- Baker 
- Butcher 

- Food and Beverage  
Director 
- Food and Beverage  
Outlet Manager 
- Head Waiter 
- Bartender 
- Waiter 
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ส าคัญ ได้แก ่1) แผนกต้อนรับส่วนหน้า (Front Office) ประกอบด้วย ต าแหน่งผู้จัดการแผนกต้อนรับ
ส่วนหน้า (Front Office Manager) ต าแหน่งหัวหน้างานแผนกต้อนรับ (Front Office Supervisor) 
ต าแหน่งพนักงานต้อนรับ (Receptionist) ต าแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ (Telephone Operator) 
ต าแหน่งพนักงานยกกระเป๋า (Bell Boy) 2) แผนกแม่บ้าน (Housekeeping) ประกอบด้วยต าแหน่ง
ผู้บริหารแผนกแม่บ้าน (Executive Housekeeper) ต าแหน่งผู้จัดการซักรีด (Laundry Manager) 
ต าแหน่งหัวหน้างานดูแลชั้นต่าง ๆ ภายในโรงแรม (Floor Supervisor) ต าแหน่งผู้ดูแลห้องพัก 
(Room Attendant) ต าแหน่งพนักงานท าความสะอาดตามพ้ืนที่สาธารณะ (Public Area Cleaner) 
และต าแหน่งผู้ดูแลการซักรีด (Laundry Attendant) 3) แผนกผลิตอาหาร (Food Production) 
ประกอบด้วยต าแหน่งหัวหน้าพ่อครัว (Executive Chef) ต าแหน่งพ่อครัวแต่ละงาน (Demi Chef) 
ต าแหน่งผู้ช่วยพ่อครัวฝ่ายอาหาร (Commis Chef) ต าแหน่งพ่อครัวงานขนมหวาน (Chef De 
Partie) ต าแหน่งผู้ช่วยพ่อครัวขนมหวาน (Commis Pastry) ต าแหน่งงานขนมปัง (Baker) และ
ต าแหน่งงานเนื้อ (Butcher) 4) แผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Services) 
ประกอบด้วยต าแหน่งผู้อ านวยการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Director) 
ต าแหน่งผู้จัดการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Outlet Manager) ต าแหน่งหัวหน้า
พนักงานบริกร (Head Waiter) ต าแหน่งพนักงานผสมเครื่องดื่ม (Bartender) และต าแหน่งบริกร 
(Waiter) 
 จากเกณฑ์สมรรถนะวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน ในแผนกอาหารและเครื่องดื่มต้องมี
สมรรถนะครบตามท่ีอาเซียนก าหนดขึ้น ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากร
วิชาชีพการท่องเที่ยว ตามปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนฉบับที่ 2 ซึ่งมีข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับ
คุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพในสาขาบริการต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ฝีมือ ในภาคบริการระหว่างประเทศสมาชิกในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Secretariat, 
2013) ทั้งนี ้ได้ก าหนดข้อตกลงด้านสมรรถนะวิชาชีพร่วมกัน 3 มิต ิประกอบด้วย 1) ทักษะ (Skill) 2) 
ความรู้ (Knowledge) และ 3) ทัศนคต ิ(Attitude) ซึ่งทัศนะคติแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้ 
 1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) ได้แก ่(1) ท างานร่วมกับผู้ร่วมงานและลูกค้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (2) สามารถท างานท่ามกลางความหลากหลายของวัฒนธรรม (3) รู้และปฏิบัติ
ตามสุขอนามัยในที่ท างานและระเบียบความปลอดภัย (4) สุขอนามัยในที่ท างานและระเบียบความ
ปลอดภัย (5) ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติด้านสุขลักษณะในสถานที่ท างาน และ (6) รักษามาตรฐาน
ความรู้ด้านอุตสาหกรรมการบริการอย่างต่อเนื่อง  
 2) สมรรถนะทั่วไป (Generic Competency) ได้แก ่(1) สื่อสารทางโทรศัพท์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (2) สื่อสารภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติการได้ (3) สนทนาภาษาอังกฤษในระดับ
ปฏิบัติการได้ (4) เริ่มบทสนทนาและพัฒนาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าได้ 5) ปฏิบัติงานด้านการปกป้อง
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เด็กท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว (6) จัดการและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ (7) 
ส่งเสริมการบริการและสินค้า (8) พัฒนาความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน 9) อ่านและตีความ
วิธีใช้ ค าสั่ง และแผนผังเบื้องต้น (10) ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ (11) ด าเนินธุรกรรมด้าน
การเงินส าหรับการขายสินค้าและบริการ (12) บริการอาหารและเครื่องดื่ม (13) จัดเตรียมและ
ให้บริการเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ (14) ด าเนินการประสานงานระหว่างห้องคัวและพ้ืนที่บริการ 
(15) ท าความสะอาดบาร์และพ้ืนที่บริการอาหาร 
 3) สมรรถนะตามหน้าที่ (Functional Competency) ได้แก ่(1) เตรียมการและเสิร์ฟ
ค็อกเทลได ้(2) จ าหน่ายเครื่องดื่มสุรา แอลกอฮอล์ในพ้ืนที่ และ (3) สามารถใช้เครื่องใช้และเครื่อง
อ านวยความสะดวกในบาร์ 
 อย่างไรก็ดี การก าหนดเกณฑ์สมรรถนะวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนในแผนกอาหารและ
เครื่องดื่มของประเทศในกลุ่มอาเซียน ที่พยายามมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของพนักงานในอุตสาหกรรม
ให้มีคุณภาพก็ยิ่งท าให้การวางกรอบของคุณสมบัติการรับเข้าท างานมีความชัดเจน ขณะเดียวกันความ
ต้องการแรงงานในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมในประเทศไทยที่เพ่ิมข้ึน จากข้อมูลการศึกษา
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ (2560) ถึงแนวโน้มความต้องการแรงงานของตลาดแรงงานในประเทศ
ไทย ช่วงปี 2560-2564 เปรียบเทียบกับปี 2559 คาดว่าอาชีพที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของความ
ต้องการแรงงานเพ่ิมขึ้นมากท่ีสุด อันดับแรก คือ พนักงานเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม และพนักงาน
ผสมเครื่องดื่ม (บาร์เทนเดอร์) ร้อยละ 68.34 (จาก 3.48 แสนคน เป็น 5.86 แสนคน)  
 ทั้งนี้ตัวเลขของ กองวิจัยตลาด กรมการจัดหางาน (2562) แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มจ านวน
พนักงานผสมเครื่องดื่มตั้งแต่ปี 2558-2562 เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 1,220 คน คิดเป็นอัตราขยายตัวเฉลี่ย 
ร้อยละ 1.7 แสดงข้อมูลตามตารางที่ 1.3  
 
ตารางที่ 1.3: ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอาชีพพนักงานผสมเครื่องดื่มปี 2558-2562 
 

ประเภทอาชีพ 2558 2559 2560 2561 2562 Avg 
Change 

Avg 
Growth 

พนักงานผสมเครื่องดื่ม 70,000 71,181 72,418 73,631 74,882 1,220 1.7% 

 
ที่มา: กองวิจัยตลาด กรมการจัดหางาน. (2562). สรุปประเด็น “ทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงของอำชีพ ปี 

2558–2562”. สืบค้นจาก https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/ 
lopburi_th/dcd5efd12480d9a3d73a2495bb0d1da5.pdf. 
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 อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากลุ่มอาชีพพนักงานผสมเครื่องดื่มมีทิศทางความต้องการเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนการก าหนดเกณฑ์ระดับฝีมือและทักษะความช านาญในการปฏิบัติงาน แต่หาก
พิจารณาจากตามข้อเท็จจริงด้านอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญิงใน
อุตสาหกรรมบริการเครื่องดื่ม (Bartending Industry) ยังมีประเด็นสะท้อนถึงข้อจ ากัดและความอคติ
ต่อเพศหญิงกับอาชีพพนักงานผสมเครื่องดื่ม จึงท าให้ท าให้มีพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญิงจ านวน
ไม่มาก ที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม โดยอาจมาจากประเด็นอุปสรรคต่อการประกอบ
อาชีพพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญิง จ าแนกได้ ดังนี้ คือ ประเด็นที ่1 ความเหลื่อมล้ าด้าน
ค่าตอบแทน Economic Policy Institute ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้เฉลี่ยรายชั่วโมงของพนักงานผสม
เครื่องดื่มหญิงในระหว่างปี 2011-2014 คือ $12.17 เมื่อเทียบกับพนักงานผสมเครื่องดื่มชาย คือ 
$13.88 (Tales of the Cocktail Foundation, 2016) ประเด็นที ่2 ขาดการสนับสนุนทางต าแหน่ง
งาน ตามข้อมูลจาก Restaurant Opportunity Centers ที่ได้ท าการส ารวจพนักงานผสมเครื่องดื่ม
ในร้านอาหารระดับ Fine Dining ที ่New York พบว่า ร้านอาหารแบบร่วมทุน 59% เป็นพนักงาน
ผสมเครื่องดื่มเพศชาย และร้านอาหารแบบธุรกิจครอบครัว 45% เป็นพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศชาย 
ประเด็นที ่3 โอกาสด้านการแข่งขัน จากข้อมูลการแข่งขันผสมเครื่องดื่มระดับนานาชาติในปี 2014 มี
เพียง 3% ที่เป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันผสมเครื่องดื่มระดับนานาชาติเป็นเพศหญิง (ชาวแคนนาดา) ประเด็น
ที ่4 อุปสรรคด้านการปฏิบัติงาน คือ ด้านการจ้างงาน 30% ความล าเอียงของลูกค้า 24% ความ
คาดหวังจากครอบครัว 19% ประเด็นที ่5 ปัญหาการคุกคามทางเพศ จากรายงานของ Restaurant 
Opportunity Centers ได้ให้ข้อมูลไว้ว่าเกือบ 37% เกิดการคุกคามทางเพศกับพนักงานใน
อุตสาหกรรมบริการ (Hospitality Industry) (Tales of the Cocktail Foundation, 2016) 
 จากประเด็นข้อจ ากัดตามข้อมูลส ารวจมานั้น สอดคล้องกับบทให้สัมภาษณ์ของ Tamaryn 
Cooper บาร์เทนเดอร์หญิง ผู้ชนะรายการแข่งขัน The Campari Bartender Competition 
Thailand 2019 กล่าวในประเด็นเกี่ยวกับความคิดเห็นของการเป็นพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญิง 
ไว้ว่า “อาชีพนักผสมเครื่องดื่มในค่านิยมทางสังคมชาวเอเชีย คิดว่าเป็นอาชีพส าหรับเพศชาย และ
ต้องยอมรับว่าแนวความคิดของวัฒนธรรมชาวเอเชียปัจจัยเรื่องอายุและเพศมีบทบาทต่อการประกอบ
อาชีพ แม้แต่ในการแข่งขันผสมเครื่องดื่มระดับประเทศก็ตาม จากจ านวนผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 33 
คน มีเพียง 3 คนเท่านั้นที่เป็นเพศหญิง (Hendricks, 2020) อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีนักผสมเครื่องดื่ม
เพศหญิงที่มีสร้างชื่อเสียงในวงการนักผสมเครื่องดื่มมืออาชีพ เช่น Bannie Kang ชาวสิงค์โปร์ เป็นผู้
ชนะการแข่งขันในรายการ World Class Bartender of the Year 2019 ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจใน
สายอาชีพนักผสมเครื่องดื่มหญิงให้มีความเชื่อมั่นและกล้าที่จะด าเนินอาชีพในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
ต่อไป” (Hendricks, 2020) 
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 ด้วยเหตุผลที่กล่าวมา จึงน ามาซึ่งค าถามของคุณสมบัติและระดับทักษะความเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัติงานของพนักงานผสมเครื่องดื่มหญิงนั้น เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรอบวิชาชีพหรือไม่ 
และเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอาเซียนแล้วนั้น พนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญิงมีสมรรถนะวิชาชีพ
เหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
 ดังนั้นงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่ม 
โดยเน้นส ารวจความคิดเห็นของพนักงานผสมเครื่องดื่มที่มีเฉพาะเพศหญิง ปฏิบัติงานในส่วนบาร์ของ
โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเฉพาะพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญิงปฏิบัติงาน จากนั้นน าผล
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานที่ได้ มาศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์สมรรถนะขั้นพ้ืนฐานของ
บุคคลที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (ASEAN Common Competency Standard for 
Tourism Professionals–ACCSTP) ตามข้อตกลงนั้น จ าแนกต าแหน่งงานในธุรกิจโรงแรม เพ่ือให้
ทราบสถานะของคุณลักษณะของพนักงานผสมเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นเพศหญิงว่าตรงตามกฎเกณฑ์ตาม
กรอบวิชาชีพหรือไม่อย่างไร  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญิงของโรงแรม
ในกรุงเทพมหานคร 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญิง
ของโรงแรมในกรุงเทพมหานครกับเกณฑ์สมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพ
ท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (ASEAN Common Competency Standard for Tourism 
Professionals–ACCSTP) 
 
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 
 การวิจัย เรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญิง กรณีศึกษา
โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเฉพาะพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญิงปฏิบัติงาน” มีขอบเขตการ
วิจัย ดังนี้ 
 1.3.1 ประเด็นในการวิจัย คือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศ
หญิงของโรงแรมในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย (1) ความรู้ในวิชาชีพของพนักผสมเครื่องดื่ม (2) 
ความสามารถในการปฏิบัติงาน (3) คุณธรรมจริยธรรม และ (4) มนุษยสัมพันธ์ 
 1.3.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานผสมเครื่องดื่มของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
เฉพาะพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญิงปฏิบัติงานอยู่ในส่วนบาร์เท่านั้น 
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ภาพที่ 1.5: กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.4.1 ทราบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญิงที่มีความ
สอดคล้องกับเกณฑ์สมรรถนะขั้นพ้ืนฐานของบุคคลที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (ASEAN 
Common Competency Standard for Tourism Professionals–ACCSTP) 
 1.4.2 สามารถน าผลวิจัยมาใช้เป็นแนวทางให้กับสถาบันการศึกษาไปปรับใช้ในกระบวนการ
เรียนการสอนและการฝึกทักษะให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่สถานประกอบการต้องการ 
 1.4.3 เป็นข้อมูลและแนวทางแก่ผู้ที่จะส าเร็จการศึกษาในการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะพนักงานผสมเครื่องดื่มในสถานประกอบการโรงแรม 

เกณฑ์สมรรถนะขั้นพ้ืนฐานของบุคคลที่
ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน  

1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
2) สมรรถนะทั่วไป (Generic Competency) 
3) สมรรถนะตามหน้าที่ (Functional 
Competency) 
 

องค์ประกอบคุณลักษณะของ
พนักงานผสมเครื่องดื่ม  
1) ความรู้ในวิชาชีพ 

2) ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน  

3) คุณธรรม จริยธรรม  
4) มนุษยสัมพันธ์  

สัมภาษณ์ 

1. ผู้จัดการแผนกบาร์  
2. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบาร์  
3. หัวหน้าผู้จัดการแผนกบาร์  
4. ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าผู้จัดการแผนกบาร์  
5. พนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญิง  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องเพศหญิง 
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1.5 ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
 พนักงานผสมเครื่องดื่ม หมายถึง พนักงานเพศหญิงที่มีหน้าที่ผสมเครื่องดื่มตามค าสั่งของ
ลูกค้าและปฏิบัติงานให้บริการแก่ลูกค้าโดยตรงที่มานั่งหน้าบาร์ (Bar Counter) 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง ความรู้และความสามารถในการท างานของพนักงาน
ผสมเครื่องดื่ม ประกอบด้วย (1) ความรู้ในวิชาชีพ (2) ความสามารถในการปฏิบัติงาน (3) คุณธรรม 
จริยธรรม และ (4) มนุษย์สัมพันธ์ 
 มาตรฐานอาชีพ หมายถึง ความสามารถและประสิทธิภาพในการท างานตามหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
ซึ่งได้แบ่งสมรรถนะด้านทักษะการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
ออกเป็นจ านวน 6 ชั้น แต่ในงานวิจัยได้ศึกษาวิจัยจ านวน 3 ชั้น ที่เป็นในส่วนของผู้ปฏิบัติงานแผนก
บริการอาหารและเครื่องดื่ม ดังนี้ 
  สมรรถนะชั้นที่ 1 ของผู้ปฏิบัติงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นบุคคลที่มี
ทักษะในการปฏิบัติงานประจ าขั้นพ้ืนฐานทั่วไป สามารถสื่อสารทางโทรศัพท์ ท าตามระเบียบปฏิบัติ
ด้านสุขลักษณะในสถานที่ท างาน ปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงานและ
ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย ท าความสะอาดและจัด
ระเบียบพ้ืนที่ให้บริการอาหาร และด าเนินการประสานงานระหว่างห้องครัวและพ้ืนที่บริการ 
  สมรรถนะชั้นที่ 2 ของผู้ปฏิบัติการงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม ต้องเป็นผู้ที่มี
ทักษะในการปฏิบัติงาน ที่ครอบคลุมหน่วยสมรรถนะอาชีพชั้น 1 ตลอดจนสามารถศึกษาและพัฒนา
ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ดูแลรักษาการบริการลูกค้าให้ได้มาตรฐาน น าเสนอและส่งเสริมสินค้า
และบริการให้แก่ลูกค้า ปฏิบัติงานร่วมกันในสภาพแวดล้อมการบริหารงานทั่วไป อ่านและเข้าใจค าสั่ง
พ้ืนฐาน ค าแนะน าและแผนภาพ โต้ตอบโดยใช้ภาษาอังกฤษ สนทนาภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติงาน
ทั่วไป ปฏิบัติตามค าสั่งที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างบทสนทนาเพ่ือพัฒนาและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษ พัฒนาและรักษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ให้ค าแนะน าแก่ลูกค้าในเรื่องการบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม 
ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้บริการอาหารในห้องพัก ให้บริการแบบเป็นทางการ 
  สมรรถนะชั้นที่ 3 ของผู้ปฏิบัติการงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม ต้องเป็นผู้ที่มี
ทักษะในการปฏิบัติงาน ที่ครอบคลุมหน่วยสมรรถนะอาชีพชั้น 1 และชั้นที่ 2 ตลอดจนสามารถเข้าถึง
และเรียกดูข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ น าระเบียบปฏิบัติด้านอนามัยและความปลอดภัยไปใช้ ด าเนินงาน
เกี่ยวกับการขายหน้าร้าน สื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ อ่านข้อมูลทั่วไปและ
สื่อต่าง ๆ น ามาตรฐานความปลอดภัยในการจัดการอาหารมาปรับใช้ ให้การบริการแบบรถเข็นอาหาร 



13 

 ความรู้ในวิชาชีพ หมายถึง ความรู้ของพนักงานผสมเครื่องดื่มในเชิงทฤษฎี เช่น ความรู้เรื่อง
เครื่องดื่ม การผสมเครื่องดื่ม การใช้วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนทักษะทางภาษาท่ีสามารถใช้สื่อสารกับ
ลูกค้าได้ 
 ความสามารถในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้ของพนักงานผสมเครื่องดื่มในเชิงปฏิบัติ 
เช่น สามารถผสมเครื่องดื่ม สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนการเปิดและปิดบาร์ได้
อย่างถูกต้อง 
 คุณธรรมจริยธรรม หมายถึง การตรงต่อเวลา การนับถือผู้ร่วมงาน และความมีความซื่อสัตย์ 
สุจริตของพนักงานผสมเครื่องดื่ม 
 มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง ความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน การมีมิตรไมตรี
ตลอดจนความมีน้ าใจ เอ้ืออาทร ซึ่งท าให้ตัวพนักงานผสมเครื่องดื่มและเพ่ือนร่วมงานมีความสุขในท่ี
ท างาน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
งานวิจัยเรื่อง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญิง กรณีศึกษา

โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเฉพาะพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญิงปฏิบัติงาน ผู้วิจัยได้ทบทวน
วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการวิจัยครั้งนี้ โดยแยกเป็นส่วนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนแผนกอาหารและเครื่องดื่ม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ คุณธรรมและจริยธรรม และมนุษยสัมพันธ์ และส่วนที่ 2 เสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

  
2.1 มาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม 
 บุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมของประเทศสมาชิกอาเซียนที่
ประสงค์จะท างานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต้องมีสมรรถนะครบตามท่ีอาเซียนก าหนดทั้ง 3 หลัก 
ได้แก่ ทักษะ (Skill) ความรู้ (Knowledge) และทัศนคติ (Attitude) (สถาบันพัฒนาบุคลากรการ
ท่องเที่ยว, 2558) 

 
ภาพที่ 2.1: มาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: สถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว. (2558). Food and beverage service training 
       manual. กรุงเทพฯ: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.  
 
 โดยแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ 3 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
สมรรถนะทั่วไป (Generic Competency) และสมรรถนะตามหน้าที่ (Functional Competency) 
 
 

Skill 
ทักษะ 

Knowledge 
ความรู้ 

Attitude  
ทัศนคติ 
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ภาพที่ 2.2: สมรรถนะการท างานมาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนในแผนก
อาหารและเครื่องดื่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ที่มา: สถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว. (2558). Food and beverage service training  
       manual. กรุงเทพฯ: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.  
 
 โดยทุกต าแหน่งในแผนกอาหารและเครื่องดื่มจะต้องมีสมรรถนะหลัก 5 ข้อ สมรรถนะทั่วไป 
14 ข้อ และสมรรถนะตามหน้าที่ 3 ข้อ ดังนี้ 
 2.1.1 สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของทุกต าแหน่งงาน มี 5 ข้อ ได้แก่ 
  1) ท างานร่วมกับผู้ร่วมงานและลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) สามารถท างานท่ามกลางความหลากหลายของวัฒนธรรม 
  3) รู้และปฏิบัติตามสุขอนามัยในที่ท างานและระเบียบความปลอดภัย 
  4) ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติด้านสุขลักษณะในสถานที่ท างาน 
  5) รักษามาตรฐานความรู้ด้านอุตสาหกรรมการบริการอย่างต่อเนื่อง 
 2.1.2 สมรรถนะทั่วไป (Generic Competency) ของทุกต าแหน่งงาน มี 14 ข้อ คือ 
  1) สื่อสารทางโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) สื่อสารภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติการได้ 
  3) สนทนาภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติการได้ 
  4) เริ่มบทสนทนาและพัฒนาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าได้ 
  5) ปฏิบัติงานด้านการปกปูองเด็กท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว 
  6) จัดการและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ 

Core Competency 
สมรรถนะหลัก 

Generic Competency 
สมรรถนะทั่วไป 

Functional Competency 
สมรรถนะเฉพาะ 
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  7) ส่งเสริมการบริการและสินค้า 
  8) พัฒนาความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน 
  9) อ่านและตีความวิธีใช้ ค าสั่ง และแผนผังเบื้องต้น 
  10) ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 
  11) ด าเนินธุรกรรมด้านการเงินส าหรับการขายสินค้าและบริการ 
  12) บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
  13) จัดเตรียมและให้บริการเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ 
  14) ด าเนินการประสานงานระหว่างห้องคัวและพ้ืนที่บริการ 
  15) ท าความสะอาดบาร์และพ้ืนที่บริการอาหาร 
 2.1.3 สมรรถนะตามหน้าที่ (Functional Competency) 
  1) เตรียมการและเสิร์ฟค็อกเทลได้ 
  2) จ าหน่ายเครื่องดื่มสุรา แอลกอฮอล์ในพ้ืนที่ 
  3) สามารถใช้เครื่องใช้และเครื่องอ านวยความสะดวกในบาร์ 
 อย่างไรก็ดี ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 2 ง ได้ประกาศคณะกรรมการส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2553 เรื่องมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา
อาชีพพนักงานผสมเครื่องดื่ม แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 สาขา
อาชีพพนักงานผสมเครื่องดื่ม โดยเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้สาขาอาชีพพนักงานผสมเครื่องดื่ม หมายถึงพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้
เตรียมและผสมเครื่องดื่มให้กับผู้ใช้บริการหรือลูกค้า สาขาบริการธุรกิจหรือเครื่องดื่ม 
 ข้อ 2 มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพพนักงานผสมเครื่องดื่ม แบ่งออกเป็น 3
ระดับ 
  ระดับท่ี 1 ผู้ช่วยบาร์ (Bar Helper) หมายถึง พนักงานที่มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยงานในบาร์
โดยยังไม่มีหน้าที่ผสมเครื่องดื่มหรือเสิร์ฟเครื่องดื่ม 
  ระดับท่ี 2 พนักงานผสมเครื่องดื่ม (Bartender) หมายถึง พนักงานที่มีหน้าที่เตรียมและ
ผสมเครื่องดื่มข้ึนอยู่กับมาตรฐานเครื่องดื่ม 
  ระดับที่ 3 หัวหน้าบาร์ (Bar Supervisor) หมายถึง หัวหน้าผู้ควบคุมดูแลพนักงานผสม
เครื่องดื่ม โดยมีหน้าที่ประสานกิจกรรมทั้งหมดเกี่ยวกับการเตรียม และการผสมเครื่องดื่มตามที่
ก าหนด 
 จากความหมายของค าว่าพนักงานผสมเครื่องดื่มข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า พนักงานผสม
เครื่องดื่ม หมายถึง พนักงานที่มีหน้าที่คอยเตรียมเครื่องดื่ม ผสมเครื่องดื่ม และให้บริการลูกค้าท่ีมาใช้
บริการ ซึ่งตามมาตรฐานที่ก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาฝีมือ
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แรงงาน พ.ศ. 2545 พนักงานผสมเครื่องดื่มจัดอยู่ในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับที่ 2 โดยมี
ข้อก าหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดความรู้ ความสามารถในการท างานของผู้ประกอบ
อาชีพในสาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม ให้เป็น ดังนี้ 
 1) ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้ 
  1.1) มีความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับการเป็นบาร์เทนเดอร์ (English for Bartender) 
  1.2) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product Knowledge) 
   1.2.1) การจ าแนกประเภทของเครื่องดื่มและไวน์ (Beverage and Wine 
Classification) 
   1.2.2) ประเทศและแหล่งที่มาของไวน์ (Wines: Country of Origin and 
Vintage) 
   1.2.3) ความเหมาะสมระหว่างอาหารและไวน์ (Food and Wine Combination) 
   1.2.4) ค าจัดความของบาร์ (Bar Terminology) 
  1.3) การเก็บรักษาเครื่องดื่มไวน์ (Beverage and Wine Storage) 
   1.3.1) ความรู้พื้นฐานในการเก็บรักษาไวน์อย่างถูกต้อง (Basic Knowledge of 
Proper Storage of Beverages and Wines) 
   1.3.2) วิธีการตรวจนับในสโตร์ขั้นพ้ืนฐาน (Basic Inventory Methods in 
Storage) 
  1.4) การผสมเครื่องดื่ม (Mixed Drinks) 
   1.4.1) วิธีการและขบวนการผสมเครื่องดื่ม (Methods and Procedures of 
Mixing Drinks) 
   1.4.2) สูตรเครื่องดื่มมาตรฐาน (Standard Drink Recipes) 
   1.4.3) เครื่องประดับตกแต่งประเภทต่าง ๆ (Different Garnishes) 
  1.5) การบริการเครื่องดื่มและไวน์ชนิดพื้นฐาน (Beverage and Basic Wine Service) 
   1.5.1) ขบวนการการบริการข้ันพื้นฐาน (Basic Service Procedure) 
   1.5.2) การเปิดและเสิร์ฟไวน์ (Opening and Service Wines) 
   1.5.3) ข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในการบริการเครื่องดื่ม (Do’s and don’t 
in Beverage Stock) 
  1.6) การจัดการสต๊อกในบาร์ (Bar Stock Maintenance) 
   1.6.1) การเตรียมการตรวจนับสต๊อกเครื่องดื่ม (Preparation of Inventory of 
Beverage Stock) 
   1.6.2) การเตรียมการเบิกเครื่องดื่ม (Preparation of Beverage Requisition) 
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   1.6.3) การเตรียมการเบิกเครื่องใช้ประกอบต่าง ๆ (Preparation of Groceries 
Requisition) 
   1.6.4) การเตรียมการเบิกวัสดุที่เน่าเสียได้ (Preparation of Perishable 
Materials Requisition) 
   1.6.5) การเตรียมการเบิกของจากสโตร์ทั่วไป (Preparation of General Store 
Requisition) 
   1.6.6) การเตรียมการเบิกเครื่องมือของใช้ในบาร์ (Preparation of Bar Tools 
and Equipment Requisition) 
   1.6.7) การรับของที่เบิกมายังบาร์ (Obtaining Bar Requisition) 
   1.6.8) การเตรียมแบบฟอร์มการถ่ายโอนสิ่งของระหว่างบาร์ต่อบาร์ (Preparation 
of Interbar Transfer Form) 
   1.6.9) การตรวจนับเครื่องมือของใช้ในบาร์ (Inventory of Bar Tools and 
Equipment) 
   1.6.10) การสรุปยอดขายประจ าวัน (Preparing Daily Sell Summary) 
  1.7) การขายเครื่องดื่ม (Beverage Merchandising) 
   1.7.1) การแยกแยะสินค้าท่ีจะขาย (Identification of Merchandising 
Materials) 
   1.7.2) การแยกแยะเครื่องดื่มที่เหมาะสมกับโอกาส (Identification of Drink in 
Particular Circumstances) 
   1.7.3) เทคนิคการขายโดยการแนะน า (Suggestive Selling Techniques) 
 2) ความสามารถ ประกอบด้วยขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
  2.1) การใช้ภาษาอังกฤษ (English for Bartender) 
  2.2) การผสมเครื่องดื่ม (Mixing Drinks) 
   2.2.1) การผสมเครื่องดื่มประเภทไฮบอล (Mixing High Ball Drinks) 
   2.2.2) การผสมเครื่องดื่มประเภทลองดริ้งค์ (Mixing Long Drink Drinks) 
   2.2.3) การผสมเครื่องดื่มประเภทค๊อกเทล (Mixing Cocktail Drinks) 
   2.2.4) การผสมกาแฟพิเศษ (Mixing Liquefied Coffee) 
   2.2.5) การผสมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (Mixing Non-alcoholic Cocktails) 
  2.3) การเสิร์ฟที่เคาน์เตอร์ (Serving Bar Counter) 
   2.3.1) การเสิร์ฟเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (Serving Non-alcoholic Drinks) 
   2.3.2) การเสิร์ฟเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (Serving Alcoholic Drinks) 
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  2.4) การติดตามการจ่ายค่าเครื่องดื่ม (Ensuring Accountability of Drink Being 
Dispensed) 
   2.4.1) การตรวจเช็คใบสั่งงาน (Checking Even Order) 
   2.4.2) การเตรียมใบสั่ง (Preparing Order Slip) 
   2.4.3) การรับการจ่ายเงินจากลูกค้าท่ีเคาน์เตอร์ (Collecting Payment from 
Counter Customer)  
 
2.2 แนวคิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่ม 
 องค์ประกอบของคุณลักษณะนั้น อาจหมายถึงความเป็นเอกลักษณ์เป็นแบบอย่างที่บ่งบอก
ถึงตัวตนหรือนิสัยที่ปรากฏให้เห็นและแสดงถึงลักษณะพฤติกรรมประจ าบุคคล ซึ่งมีแหล่งข้อมูลและ
นักวิชาการได้ให้ความหมาย หรือแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ของค าว่า คุณลักษณะและแนวคิดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะไว้ ดังนี้ 
 คุณลักษณะ หมายถึง เครื่องหมายหรือสิ่งที่ชี้ให้เห็นความดีหรือลักษณะประจ าตัว
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2525) เป็นแบบอย่างแห่งพฤติกรรมหรือสิ่งที่ปรากฏให้เห็น  
และชี้หรือแสดงถึงความดีหรือลักษณะประจ าของบุคคล (พรพรรณ สุทธานนท์, 2538)   
 2.2.1 แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทย 
 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของไทย
ออกเป็น 4 มิติ ดังนี้ 
  1) มิติด้านร่างกาย ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา เจริญเติบโตอย่าง
สมบูรณ์ตามเกณฑ์การพัฒนาในแต่ละช่วงวัย มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง 
  2) มิติด้านจิตใจ ได้แก่ เป็นผู้รู้จักและเข้าใจตนเอง เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น และเข้าใจ
สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นอย่างดี 
  3) มิติด้านความรู้ รู้อย่างลึกซ้ึงถึงแก่นสาระของวิชา รู้รอบด้านเชิงสหวิทยาการ รู้ไกลไป
ถึงอนาคต 
  4) มิติด้านทักษะความสามารถ มีทักษะด้านการคิด การสื่อสาร ภาษาต่างประเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางสังคม การท างานร่วมกับผู้อ่ืน ทางอาชีพ ทางสุนทรียะ และทางการจัดการ 
 ประเวศ วะสี (2537)  ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของคนไทยสมัยใหม่ว่า ควรประกอบด้วย
คุณลักษณะ 4 ประการ คือ 
  1) คุณลักษณะด้านปัญญา ได้แก่ เป็นผู้รู้จักเหตุผล มีวิจารณญาณในการแยกแยะและ
ความผิดชอบชั่วดี คุณและโทษ รู้จักแก้ปัญหาได้อย่างชาญฉลาด ปราศจากอคติ รู้เท่าทันต่อการ
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เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รู้คุณค่าของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย รู้จักการเลือกรับวิทยาการ
และวัฒนธรรมภายนอก และสภาพการแข่งขันของสังคมในเศรษฐกิจยุคใหม่ 
  2) คุณลักษณะด้านจิตใจ ได้แก่ การมีความละอายต่อการท าผิด ประพฤติปฏิบัติใน
ระบอบความถูกต้องดีงาม มีสมาธิ และความอดทนหนักแน่น 
  3) คุณลักษณะด้านสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยไม่เห็นแก่ตัว ปฏิบัติตาม
สิทธิหน้าที่ แก้ปัญหาโดยสันติวิธี เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนตามระบอบประชาธิปไตย มีจิตส านึกมุ่ง
ที่จะพัฒนา และมีความพร้อมที่จะร่วมมือสร้างสรรค์สังคมให้มีสันติสุข 
  4) คุณลักษณะด้านร่างกาย ได้แก่ รู้จักรักษาสุขภาพอนามัยของทั้งตนเองและสมาชิกใน
ครอบครัว มีความสามารถและทักษะในการประกอบการงานและอาชีพที่สอดคล้องกับสมรรถภาพ 
และศักยภาพของบุคคล 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง พฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิดกับบุคคลซึ่งจะต้องเป็น
พฤติกรรมที่ดีเป็นที่ยอมรับของคนรอบข้าง 
 2.2.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติงานโรงแรม 
 อนุพันธ์ กิจพันธพานิช (2546, หน้า 28-29) กล่าวว่า คุณลักษณะอันเป็นรากฐานการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งพนักงานโรงแรมแต่ละคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ซึ่งกระท าหน้าที่บริการควรรักษาไว้ 
เนื่องจากเป็นคุณสมบัติประจ าตัว ได้แก่ ความละเอียดถี่ถ้วน เป็นคุณลักษณะอันจ าเป็นอย่างยิ่ง  
เพราะลูกค้าย่อมจะสังเกตและต าหนิในความบกพร่อง ดังนั้น ความละเอียดรอบคอบจึงเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับพนักงานโรงแรม   
  1) ความส านึกในอาชีพ พนักงานโรงแรมพึงท างานของตนเพ่ือที่จะสร้างความพอใจ
ให้แก่ลูกค้าและหัวหน้างาน โดยจะปฏิบัติตามค าสั่งของลูกค้าและหัวหน้างานโดยเคร่งครัด 
  2) ความมีจิตใจมั่นคงและปฏิบัติในระเบียบ พนักงานโรงแรมจะต้องอยู่ในความสงบ
เสงี่ยม ไม่ท าตัวตื่นเต้นต่อสถานการณ์ต่าง ๆ และต้องคอยสังเกตและเตรียมตัวในการปฏิบัติหน้าที่ให้
ส าเร็จ 
  3) ความตรงต่อเวลา ต่อค าสั่งหรือการสั่งการทุกอย่างที่ได้รับจากลูกค้าและหัวหน้างาน 
  4) คุณลักษณะอ่ืน ๆ ได้แก่ ความแม่นย าในการจดจ า ความเที่ยงตรง ความสม่ าเสมอใน
อารมณ์ ความโอบอ้อมอารีและรู้จักเอาใจคน 
 ฉัฐชสรณ์ กาญจนศิลานนท์ (2553, หน้า 52) ได้อ้างถึงมาตรฐานระดับชาติของบุคลากร
โรงแรมในประเทศไทย ซึ่งระบุถึงมาตรฐาน ด้านคุณลักษณะทั่วไปของบุคลากรในสถานประกอบการ
ที่พักแรม 4 ด้าน ได้แก่ 
  1) มาตรฐานด้านบุคลิกภาพ ได้แก่ การมีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย การพูดจาสุภาพ 
ถูกต้อง ชัดเจน การแต่งกายสะอาด ถูกต้องตามกาลเทศะ สุขภาพแข็งแรง สามารถท างานหนักได้ มี
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สุขอนามัยที่ดี มีความกระฉับกระเฉง ว่องไวในการท างาน มีการวางตนอย่างเหมาะสมถูกต้องตาม
กาลเทศะ 
  2) มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ มีความรับผิดชอบสูง มีระเบียบวินัย  
มีความอดทนอดกลั้น ควบคุมอารมณ์ได้ดี มีทัศนคติท่ีดีต่องาน มีจิตพร้อมบริการและมีน้ าใจในการ 
ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น มีความเชื่อม่ันในตนเอง ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล  
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน ยึดคุณธรรมในการ
ปฏิบัติงาน และมีความยุติธรรม 
  3) มาตรฐานด้านความรู้ความสามารถทั่วไป ได้แก่ มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร
และประสานงาน มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้ดี มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีได้ มีความสามารถในการพัฒนาระบบ หรือวิธีในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ มี
ความสามารถในการดูแลรักษาเครื่องมือในการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการประเมินตนเองใน
การปฏิบัติงาน มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้มาตรฐานตามเวลาที่ก าหนด มีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายสถานประกอบการที่พักแรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและ
กฎหมายสิทธิพื้นฐานคุ้มครองผู้บริโภค 
  4) มาตรฐานด้านความสามารถ ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ได้แก่ มีความสามารถ
ในการใช้ภาษาไทยได้อย่างดี ทั้งด้านการอ่าน พูด และเขียน รวมถึงมีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ และภาษากาย (Body Language) ได้อย่างดี มีความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษได้อย่างน้อย 1 ภาษา   
 จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น สรุปได้ว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะของพนักงานโรงแรม 
ประกอบด้วยความรู้พ้ืนฐานทางวิชาชีพ การใช้ภาษาและการสื่อสาร ด้านบุคลิกภาพ ด้าน 
มนุษยสัมพันธ์ และด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 2.2.3 ความหมายของพนักงานผสมเครื่องดื่ม  
 อาชีพพนักงานผสมเครื่องดื่มเป็นส่วนหนึ่งของพนักงานบริการของโรงแรม ซึ่งสังกัดอยู่ใน
แผนกอาหารและเครื่องดื่ม มีหน้าที่คอยต้อนรับแขกหน้าบาร์และผสมเหล้าบริการแขก ซึ่งปัจจุบันมี
ได้มีการนิยามถึงความหมายและหน้าที่โดยกว้าง ซึ่งแต่ละบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ หรือต ารา
วิชาการต่าง ๆ ได้ให้ความหมายหรือก าหนดหน้าที่ไว้ ดังนี้ 
 พนักงานผสมเครื่องดื่ม หมายถึง พนักงานที่มีหน้าที่เตรียมและผสมเครื่องดื่ม ขึ้นอยู่กับ
มาตรฐานและเทคนิคต่าง ๆ (คณะกรรมการการส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน, 2553, หน้า 3) 
 พนักงานผสมเครื่องดื่ม หมายถึง พนักงานที่มีหน้าที่คอยแนะน ารายการเครื่องดื่มให้แก่
ลูกค้า ตอบข้อซักถามอย่างเหมาะสม และผสมเครื่องดื่มถูกต้องตามมาตรฐาน รวมไปถึงการท าความ
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สะอาด จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนดูแลทุกอย่างในบาร์ให้อยู่ในสภาพดี (กอง
ส่งเสริมการมีงานท า, 2557) 
 พนักงานผสมเครื่องดื่ม หมายถึง คนที่มีหน้าที่ผสมเครื่องดื่มตามค าสั่งของแขก ให้บริการ
เครื่องดื่มแก่แขกท่ีเคาน์เตอร์บาร์ ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มทุกชนิด ตลอดจนมีความรู้
ความสามารถในการผสมเครื่องดื่ม เตรียมเครื่องมือของใช้ การเก็บรักษาเครื่องดื่มและความสะอาด
ของบาร์ เป็นต้น (ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2553) 
 หน้าที่โดยทั่วไปของพนักงานผสมเครื่องดื่มนอกเหนือการท างานเกี่ยวกับแขกในด้านการ
ต้อนรับและการผสมเครื่องดื่มตามความต้องการของแขกแล้ว บาร์เทนเดอร์มีหน้าที่ต้องท าประจ าวัน  
มี ดังนี้ (ทวี ไพรโสภา, 2552) 
  1) การเปิดบาร์ และเตรียมของ อุปกรณ์ ของใช้หรือวัตถุดิบต่าง ๆ ให้ทันเวลาเปิด และ
พร้อมที่จะบริการแขกได้ทันที  
  2) ดูแลความสะอาดโดยทั่วไปบริเวณบาร์ หรือบริเวณที่แขกใช้บริการ 
  3) ตรวจเช็คตู้เย็น และอุณหภูมิให้สม่ าเสมอ ซึ่งหากละเลยเครื่องดื่มอาจมีการเสียได้ 
  4) เรื่องเอกสารเกี่ยวกับการเขียนเบิกของ เช็คของ ตรวจดูยอดขายประจ าวัน และการ
ส่งยอดเงินให้ถูกต้อง 
  5) การปิดบาร์หลังจากจบงาน ให้เช็คสิ่งของดูที่อาจจะตกค้างอยู่   
 พนักงานบาร์เทนเดอร์ที่ดี จะต้องมีหลักการและข้อปฏิบัติ ดังนี้   
  1) การท างานต้องตรงต่อเวลาและท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) สุภาพอ่อนโยน และเอาอกเอาใจลูกค้า 
  3) ใบหน้าจะต้องยิ้มแย้ม และทักทายแขกด้วยค าที่สุภาพ 
  4) บริการรวดเร็วและซื่อสัตย์ต่อลูกค้า 
  5) เชื่อฟังและปฏิบัติตามกฎของงานบริการโดยเคร่งครัด 
  6) ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานอย่างดี 
  7) ก่อนที่จะปฏิบัติงานจะต้องเช็คยอดขายและจัดเตรียมของที่จะขายให้พร้อม 
  8) พยายามจ าชื่อลูกค้าให้ได้ เพราะลูกค้าจะภูมิใจมากถ้าหากเรียกชื่อเขาถูก 
  9) แนะน าลูกค้าให้ดื่มเหล้าที่เขาชอบ และพยายามอย่าขืนใจลูกค้าเป็นอันขาด 
  10) ห้ามทะเลาะหรือมีปากเสียงกับลูกค้า 
  11) จุดบุหรี่ให้ลูกค้าเมื่อเห็นเขาควักบุหรี่ขึ้นมาสูบ 
  12) ผสมแครื่องดื่มตามที่ลูกค้าสั่ง 
  13) ให้ลูกค้าเลือกที่นั่งได้ตามสบาย และพยายามชวนลูกค้า ที่มาคนเดียวคุยเพ่ือให้
ลูกค้าหายเหงาและอย่าให้ลูกค้านึกว่าลูกค้าถูกทอดทิ้งเดียวดาย 
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  14) พยายามอย่าสนทนาเรื่องที่ลูกค้าไม่ชอบและเกลียดกลัวเป็นอันขาด เพราะจะท าให้
บรรยากาศในการบริการไม่ราบรื่น ถ้าเห็นลูกค้าเมาแล้วไม่ควรขยั้นขยอให้ดื่มอีก ในกรณีที่ลูกค้าเมา
แล้วมาสั่งเหล้าดื่มไม่ควรขายให้แขก ควรจะปรึกษากับผู้จัดการสถานบริการทันที 
  15) ถ้ามีสตรี คนสูงอายุมาสั่งเครื่องดื่มควรให้บริการก่อนสุภาพบุรุษ 
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีคุณธรรมและจริยธรรม 
 2.3.1 ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม 
 คุณธรรมและจริยธรรมนับว่าเป็นคุณลักษณะส าคัญซึ่งเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของทุกคนทุก
อาชีพโดยเฉพาะวิชาชีพที่เก่ียวกับธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจในอุตสาหกรรมการ
บริการ ซึ่งหากวิชาชีพใดไม่มีคุณธรรม จริยธรรมแล้วก็ยากที่จะก้าวไปสู่ความส าเร็จในสายอาชีพนั้น
คุณธรรม จริยธรรมยังเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาคนให้เป็นคนดีข้ึน มีแหล่งข้อมูลและ
นักวิชาการได้ให้ความหมายหรือแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ของ ค าว่า “คุณธรรมและจริยธรรม” ไว้ดังนี้ 
 คุณธรรม หมายถึง “สภาพคุณงามความดี” (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2525, 
หน้า 189 ) ความรู้สึกนึกคิด (Mental Attitude) หรือสภาพจิตใจที่เป็นกุศล คุณธรรมเป็นพื้นฐานของ
การแสดงออกเน้นการกระท าพฤติกรรม หรือสิ่งที่สังคมเห็นว่าเป็นสิ่งดีและการตัดสินใจเลือกกระท า
หรือแก้ปัญหาที่แสดงถึงจริยธรรมที่สูงกว่า (วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี, 2552) ตามหลักจริยศาสตร์ 
คุณธรรม คือ อุปนิสัยอันดีงาม ซึ่งสั่งสมอยู่ในดวงจิต อุปนิสัยนี้ได้มาจากความพยายามและความ
ประพฤติติดต่อกันมาเป็นเวลานาน คุณธรรมสัมพันธ์กับหน้าที่อย่างมากเพราะการท าหน้าที่จนเป็น
นิสัยจะกลายเป็นอุปนิสัยอันดีงามท่ีสั่งสมในดวงจิตเป็นบารมี กล่าวโดยสรุปคุณธรรม คือ ความล้ าเลิศ
แห่งอุปนิสัย ซึ่งเป็นผลของการกระท าหน้าที่จนกลายเป็นนิสัย (วศิน อินทสระ, 2541, หน้า106) 
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับคนท างานเบื้องต้น (พวงพะยอม ค ามุง, 2555) คือ เก่งตน (Self Ability) 
ชอบศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา เก่งคน (Social Ability) สามารถเข้ากับคนได้ง่ายมีแต่คนรักใคร่ และ
เก่งงาน (Task Ability) รักงานขยันรู้วิธีท างานใช้เวลาน้อย แต่ได้ผลงานมาก 
 กล่าวโดยสรุป “คุณธรรม” หมายความถึง  สภาพความดีงามที่อยู่ภายในจิตใจ และ
ความถูกต้องในการแสดงออกทั้งวาจาและใจของแต่ละบุคคล ซึ่งยึดมั่นไว้เป็นหลักในการประพฤติ
ปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัย อาจเป็นสภาพความดีงามที่เกิดจากการยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตามผู้ทรงคุณงาม
ความดีหรือเกิดจากการมโนธรรมของตนเอง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น ความเสียสละ ความ
ซื่อสัตย์ เป็นต้น  
 จริยธรรม ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542, หน้า 216) ให้นิยามว่า 
“จริยธรรม” หมายถึง หลักที่พึงประพฤติปฏิบัติ เจฟเฟรย์ (Jeffreys, 1962 อ้างใน ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2543) ให้นิยามจริยธรรมว่า หมายถึง พฤติกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานของความ
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ดี ความเลว เป็นพฤติกรรมที่มุ่งสู่ความดีและละเว้นในสิ่งที่เลวร้าย (ล้วน สายยศ และอังคนา สายยศ, 
2543, หน้า 163) ขณะเดียวกัน บราวน์ (Brown, 1965 อ้างใน ล้วน สายยศ และอังคนา สายยศ, 
2543) ให้นิยามจริยธรรม หมายถึง ระบบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่บุคคลใช้ในการแยกแยะการกระท าที่
ถูกต้องออกจากการกระท าผิด (ล้วน สายยศ และอังคนา สายยศ, 2543, หน้า 164) จริยธรรมเป็น
แนวทางประพฤติปฏิบัติที่ดี ถูกต้อง โดยมีคุณธรรมที่ได้สะสมอยู่ในใจเป็นรากฐาน  แต่การที่มี
คุณธรรมในใจ มีค่านิยมดี ๆ ไม่เพียงพอที่จะท าให้บุคคลเกิดการท าความดีละเว้นความชั่วได้อย่าง
จริงจัง (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2543, หน้า 116) 
 ขณะที่ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2543, หน้า 5-8) อธิบายค าว่า จริยธรรม ไว้ว่า คุณธรรม 
ค่านิยม กฎระเบียบ และศาสนา ทั้งนี้เพราะจริยธรรม คือ ระบบของของพฤติกรรมการท าดี ละเว้นชั่ว 
ส่วนระบบของพฤติกรรมประกอบด้วย 1) สาเหตุของพฤติกรรม ได้แก่ สาเหตุในจิตใจ (จิตลักษณะ
ต่าง ๆ) สาเหตุภายนอก ได้แก่ คนอื่น กฎระเบียบ การควบคุมบังคับ หลักศาสนา 2) กระบวนการเกิด
และกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 3) ผลของพฤติกรรมนั้นต่อตนเอง ต่อพวกพ้อง ต่อผู้อื่น และ
สังคมส่วนรวมโดยอธิบายไว้ ดังนี้ 
 สาเหตุภายใน คือ ลักษณะทางจิตใจต่าง ๆ เช่น การไม่เห็นแก่ตัว แต่เห็นแก่ส่วนรวม การ
มุ่งอนาคต และความสามารถควบคุมตนเอง ความเชื่อว่าท าความดีจะน าไปสู่ผลดี และการเห็นว่าคน
ท าชั่วจะต้องโดนลงโทษ และนอกจากนี้ยังเก่ียวข้องกับลักษณะทางจิตใจด้านอื่น ๆ คือ ความพอใจ
และเห็นด้วยกับความดีต่าง ๆ และเห็นความส าคัญของความดีเหล่านั้น เช่น ความซื่อสัตย์ ความ
เคารพกฎระเบียบและกฎหมาย ความสามัคคี 
 สาเหตุภายนอก คือ บุคคลที่จะท าความดี หรือละเว้นการกระท าที่ไม่น่าปรารถนามากน้อย
เพียงใดนั้น สาเหตุส าคัญ คือ คนรอบข้าง กฎระเบียบ สังคม วัฒนธรรม และสถานการณ์ที่บุคคล
ประสบอยู่ 
 กล่าวโดยสรุป จริยธรรม หมายถึง สิ่งที่พึงปฏิบัติมีพฤติกรรมที่ดีงามเป็นแนวทางพ้ืนฐาน
ของความยุติธรรม ซึ่งยึดถือเอาการกระจายสิทธิและหน้าที่อย่างเท่าเทียมกันในสังคม เพ่ือให้เกิด
ความสันติสุขในสังคม ที่ถูกก าหนดโดยธรรมเนียมประเพณีของกลุ่มบุคคล ซ่ึงแต่ละคนอาศัยหรือ
ท างานอยู่ร่วมกัน ด้วยความเคารพต่อสิทธิและข้อเรียกร้องของบุคคลอย่างเสมอภาค 
 2.3.2 ความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรม 
  1) ช่วยให้ชีวิตด าเนินไปด้วยความราบรื่นและสงบ 
  2) ช่วยให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา 
  3) ช่วยสร้างความมีระเบียบวินัย 
  4) ช่วยควบคุมไม่ให้คนชั่วมีจ านวนมากขึ้น 
  5) ช่วยให้มนุษย์น าความรู้และประสบการณ์มาสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่า 
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  6) ช่วยควบคุมความเจริญทางด้านวัตถุและจิตใจของคนให้เจริญไปพร้อม ๆ กัน 
 คุณธรรมจริยธรรมนับว่าเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของคนทุกคนและทุกวิชาชีพ หากบุคคลใดหรือ
วิชาชีพใดไม่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักยึดเบื้องต้นแล้ว ก็ยากท่ีจะก้าวไปสู่ความส าเร็จแห่งตนและ
แห่งวิชาชีพนั้น ๆ ยิ่งไปกว่านั้นก็คือการขาดคุณธรรมจริยธรรมทั้งในส่วนบุคคลและในวิชาชีพอาจมี
ผลร้ายต่อตนเอง สังคม และวงการวิชาชีพในอนาคตได้อีกด้วย ดังจะพบเห็นได้จากการเกิดวิกฤติ
ศรัทธาในวิชาชีพหลายแขนงในปัจจุบัน ทั้งวงการวิชาชีพครู แพทย์ ต ารวจ ทหาร นักการเมืองการ
ปกครอง ฯลฯ จึงมีค ากล่าวว่าเราไม่สามารถสร้างครูดีบนพ้ืนฐานของคนไม่ดี และไม่สามารถสร้าง
แพทย์ ต ารวจ ทหาร และนักการเมืองการปกครองที่ดี ถ้าบุคคลเหล่านั้นมีพ้ืนฐานทางนิสัยและความ
ประพฤติที่ไม่ดี 
 2.3.3 จริยธรรมในองค์กร  
 หลักจริยธรรมสากลส าหรับบุคลากรในองค์กร พิจารณาได้จากคุณสมบัติที่ทุกคนปรารถนา
จะได้จากผู้เป็นบุคลากรในองค์กร ดังนี้ (สันทัด ศะศิวณิช, 2552)  
  2.3.3.1 สิ่งที่ผู้บริหารปรารถนาจะให้บุคลากรขององค์กรมีไว้เป็นคุณสมบัติประจ าตัว 
   1) มีความรับผิดชอบ 
   2) มีความสุจริต 
   3) มีวินัย 
   4) มีความซื่อตรงต่อหน้าที่ 
   5) ความเชื่อมั่นในตนเอง 
   6) มีการควบคุมตนเอง 
   7) มีดุลพินิจที่ดี 
   8) มีจิตใจที่เปิดกว้าง 
  2.3.3.2 สิ่งที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปรารถนาจะได้จากผู้บังคับบัญชา  
   1) มีความเคารพนับถือและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
   2) มีความเต็มใจที่จะเปิดเผยข้อมูลให้ทราบตามสมควร 
   3) มีความเป็นธรรม   
   4) มีน้ าใจและรู้จักถนอมน้ าใจลูกน้อง 
   5) มีความสามารถในการกระตุ้นและให้ก าลังใจแก่หมู่คณะ 
   6) มีความพร้อมที่จะยกย่องชมเชยผลงาน 
   7) มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกน้อง 
   8) มีเวลาว่างให้แก่ลูกน้องตามสมควร 
   9) มีอัธยาศัยและมีมารยาท 
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   10) มีความกล้าในการตัดสินใจด้วยความรับผิดชอบของตนเอง 
  2.3.3.3 สิ่งที่เพ่ือนร่วมงานต้องการจากกันและกัน ซึ่งถ้าปฏิบัติได้จะมีผลต่อการท างาน
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ โดยเน้นผลงานของหมู่คณะขององค์กรเป็นส าคัญ ซึ่งจะบันดาลให้งานขององค์กร
มีประสิทธิผลดียิ่งขึ้น 
   1) ความร่วมมือ 
   2) ความซื่อสัตย์ต่อหมู่คณะ 
   3) ความเคารพนับถือในกันและกัน 
   4) ความเอ้ือเฟ้ือและความมีน้ าใจต่อกัน 
   5) ความมีใจที่เปิดกว้างรับฟังซึ่งกันและกัน 
   6) ความถ่อมตน 
   7) มีส านึกแห่งสัดส่วนในการปฏิบัติและรับผิดชอบต่อการในหน้าที่ของตนเมื่อร่วม
ปฏิบัติงานกับผู้อื่น 
  2.3.3.4 สิ่งที่บุคคลภายนอกปรารถนาจะได้รับจากผู้ให้บริการขององค์กร 
   1) มีความเคารพนับถือผู้อื่นพอสมควร 
   2) มีความเต็มใจที่จะให้บริการอย่างโปร่งใส 
   3) มีความเป็นธรรม 
   4) มีน้ าใจต่อผู้ที่มาติดต่อหรือขอรับบริการ 
   5) มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้มาติดต่อหรือขอรับบริการ 
   6) รู้จักคุณค่าของเวลาของผู้มาติดต่อหรือขอรับบริการ 
 อย่างไรก็ดีพนักงานผสมเครื่องดื่มเป็นอาชีพที่ยังไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมไทยเท่าที่ควร 
ทั้ง ๆ ที่เป็นทักษะวิชาชีพที่ต้องผ่านการอบรมให้ความรู้ทั้งเรื่องของแอลกอฮอล์และการดื่มอย่าง
รับผิดชอบ (Responsible Drinking) รวมถึง “ดื่มมาตรฐาน” (Standard Drink) ที่เป็น
มาตรฐานสากลใช้ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบต่อการดูแลให้บริการ
ลูกค้าและจริยธรรมที่มีบทบาทต่ออาชีพพนักงานผสมเครื่องดื่มให้มีคุณภาพ ดังนั้นการยกระดับอาชีพ
พนักงานผสมเครื่องดื่มในประเทศไทยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ ต้องพัฒนาหลายส่วนด้วยกัน ทั้งใน
ด้านทัศนคติของสังคม และการพัฒนาศักยภาพ ทักษะบุคลิกภาพ ความรู้ โดยเฉพาะเรื่องการใช้
ภาษาต่างประเทศ ความรู้เรื่องของแอลกออฮล์ ส่วนผสมแต่ละอย่างในเครื่องดื่ม การดื่มอย่าง
รับผิดชอบ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ดื่มทั้งร่างกายและจิตใจ และที่ส าคัญการมีจิตส านึกและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานจริงจังและจริงใจ เพราะพนักงานผสมเครื่องดื่มเป็นผู้ให้บริการดูแลลูกค้า
ใกล้ชิดมากที่สุดและสามารถดูแลลูกค้าได้ดีที่สุด 
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2.4 แนวคิดและทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ 
 ค าว่ามนุษยสัมพันธ์นั้น เป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งการด ารงชีวิตหรือการท างานของมนุษย์ต้องมีการ
ปฏิสัมพันธ์ เช่น การท างานเป็นทีม การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงาน การ
ช่วยเหลือเกื้อกูลเพ่ือนร่วมงาน ดังนั้นคุณลักษณะในตัวบุคคลนั้นในการท างาน มนุษย์สัมพันธ์เป็น
คุณลักษณะส าคัญท่ีหลีกเหลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะในงานอุตสาหกรรมโรงแรม หรือในตัวของพนักงาน
ผสมเครื่องดื่ม แหล่งข้อมูลและนักวิชาการได้ให้ความหมาย หรือแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ของค าว่ามนุษย์
สัมพันธ์ (Human  Relation) ไว้ดังนี้  
 2.4.1 ความหมายของมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relation) 
 “มนุษย์สัมพันธ์” หมายถึง ความสัมพันธ์ในทางสังคมระหว่างมนุษย์ซึ่งจะก่อให้เกิดความ
เข้าใจอันดีต่อกัน (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน, 2542, หน้า 238) มนุษยสัมพันธ์ที่ดี หมายถึง 
ความสามารถในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคล บุคคลกับกลุ่มบุคคล บุคคลกับคณะบุคคล 
หรือบุคคลกับสังคม ซื่งการติดต่อสัมพันธ์ดังกล่าวจะเป็นการสร้างการจูงใจของคน รวมทั้งการสร้าง
หรือการพัฒนาตนเองให้เป็นที่รู้จักรักใคร่ชอบพอแก่คนทั่วไปอย่างกว้างขวาง (วิภาพร มาพบสุข, 
2543)  
 การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการท างานนั้น ชยานันต์ สุกลวณิช (2547) กล่าวไว้ว่า  
เราควรจะได้รับการเคารพนับถือจากเพ่ือนร่วมงาน ทั้งยังช่วยท าให้เราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและ
พัฒนาตัวเองไปได้อย่างดี พยายามท าสิ่งที่ท าให้ผู้อ่ืนชอบและควรประพฤติตนให้เหมาะสมต่อเพ่ือน
ร่วมงาน ดังนี้ 
  1) ยิ้มกับตนที่ต่ ากว่าและสูงกว่า 
  2) ทักทายปราศกับบุคคลทั่วไป 
  3) แสดงความเป็นกันเองให้ความช่วยเหลือ 
  4) เรียกชื่อจดจ าได้อย่างแม่นย า 
  5) พูดและกระท าการต่าง ๆ ด้วยใจจริง 
  6) รู้จักรับฟังให้ความสนใจในสิ่งที่คนอ่ืนพูดเสมอ 
  7) มีเมตตาธรรม เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
  8) รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
  9) พร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้อ่ืนอยู่เสมอ 
  10) พยายามชอบและให้ความสนใจคนอ่ืนมาก ๆ อย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งทุกเรื่อง 
 การสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับผู้อ่ืน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการ
ปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันได้ดีและมีความสุข (วิชัย แหวนเพชร, 2548) มนุษยสัมพันธ์เป็นเรื่อง
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคลในการท างานในองค์กรต่าง ๆ เพื่อท าให้การท างานนั้นด าเนินไปได้
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อย่างราบรื่นในการท างานร่วมกัน รู้จักการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน สร้างความไว้วางใจและความ
สามัคคีในการท างานอยู่ร่วมกันขององค์กร ก็จะท าให้องค์กรหรือฝุายงานต่าง ๆ เกิดความรักใคร่
ปรองดองและท าให้งานประสบความส าเร็จในการท างานนั้น ๆ รู้จักช่วยแก้ไขปัญหาเพ่ือขจัดความ
ขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นต่อไปและเพ่ือตอบสนองความต้องการของการท างานร่วมกัน ยึดหลักการเอาใจเขา
มาใส่ใจเรา (ทิพย์นิล นพคุณ, 2555)  
 อย่างไรก็ดี  กิลเลอร์แมน (Gellerman, 1996) ได้ให้ความหมายไว้ว่า มนุษยสัมพันธี่ดี 
หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ซึ่งหากว่ามีความสัมพันธ์อันดีจะต่อให้
เกิดความชอบพอและสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันและกัน จะยังส่งผลท าให้เกิดความสัมฤทธิ์ผลในการ
ท างาน แต่ถ้าขาดสัมพันธภาพที่ดี ก็จะท าให้เกิดความขัดแย้งหรือไม่เข้าใจกันและส่งผลให้งาน
ส่วนรวมขององค์กรล้มเหลวได้ 
 จากได้อธิบายข้างต้น สามารถสรุปนิยามของ ค าว่า “มนุษยสัมพันธ์” ได้ว่าเป็นกระบวนการ
ประพฤติปฏิบัติตนทั้งทางร่างกาย จิตใจ และการกระท าของตนที่กระท าต่อบุคคลอ่ืนให้สามารถครอง
ใจเขาได้  เพ่ือให้เกิดความรู้สึกผูกพันที่ดีต่อกัน เกิดความพอใจ รักใคร่นับถือ ซึ่งก่อให้เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจกันท างาน ท างานด้วยความเต็มใจและมีความสุข ช่วยให้เปูาหมายของหน่วยงาน
บรรลุผลส าเร็จตามจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.4.2 ความหมายของมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ (Human Relations of Organization) 
 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ หมายถึง ความสัมพันธ์ของบุคลากรที่อยู่ในรูปแบบองค์การ ซึ่งมี
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลต่อบุคคล กลุ่มบุคคลต่อกลุ่มบุคลด้วยกัน เพ่ือให้มีความผูกพันเป็นไมตรีต่อ
กัน มีความสุขในการท างานร่วมกันในองค์การ ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ยึดเหนี่ยว
ให้บุคลากรอยู่กับองค์การที่มีทัศนคติที่ดีต่องานและองค์การไว้ได้คุณลักษณะของผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดีมีลักษณะ ดังนี้ (ทิพารมย์ คงเพ็ชร์, 2556) 
  1) มีท่าทางท่ีดี (Handsome) เช่น การเข้ากับคนง่าย กริยามารยาทเรียบร้อย พูดคุย
สนุกสนาน ท าให้ผู้คบหาด้วยมีความสบายใจ 
  2) มีบุคลิกภาพที่ดี (Personality) หมายถึง รูปร่าง หน้าตา การแต่งตัว การเคลื่อนไหว 
กริยาท่าทาง 
  3) มีความเป็นเพ่ือน (Friendliness) คือ ความเป็นกันเองกับบุคคลอ่ืน ๆ 
  4) มีความอ่อนน้อม (Modesty) ทั้งกริยา มารยาทสุภาพ พูดจาอ่อนน้อมถ่อมตน 
  5) มีน้ าใจช่วยเหลือ (Helpful) เต็มใจช่วยเหลือผู้อื่น โดยทั้งก าลังกาย ก าลังความคิด 
เป็นต้น 
  6) ให้ความร่วมมือ (Cooperation) คือ สามารถให้ความช่วยเหลือในการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 
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  7) มีความกรุณา (Kindness) คือ มีน้ าใจโอบอ้อมอารีแก่ผู้ได้รับความทุกข์ยาก 
  8) สร้างประโยชน์ (Contribution) ให้ความช่วยเหลือแก่คนโดยทั่วไป โดยมิหวัง
ผลประโยชน์ใด ๆ 
  9) การสร้างสรรค์ (Constructive) หมายถึง มีความคิดและการกระท าท่ีสร้างสรรค์ 
  10) มีอารมณ์ดี (Good Emotion) มีการควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 
  11) ความกระตือรือร้น (Enthusiasm) ความมีชีวิตจิตใจ ไม่เชื่องช้า 
  12) มีความรับผิดชอบ (Responsibility) ต่อการท างาน ค าพูด ค ามั่นสัญญา รักษาเวลา 
มีความซื่อตรง เป็นต้น 
  13) มีความอดทน (Patient) อดทนต่อความเหน็ดเหนื่อย ความยากล าบาก อดทนต่อ
กริยาท่าทางค าพูดที่ไม่สบอารมณ์ เป็นต้น 
  14) มีความขยัน (Diligent) ขยันในการท างาน ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ไม่เป็นคน
เกียจคร้าน 
  15) มีความพยายาม (Attempt) ความพยายามพากเพียรที่จะฝึกฝนตนให้มีคุณสมบัติ
ทางมนุษยสัมพันธ์ พยายามปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ พยายามแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ อันจะเป็น
หนทางน าไปสู่การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนอ่ืน ๆ ได้ 
  16) มีปฏิภาณ (Intelligence) การมีไหวพริบในการสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์กับ
ผู้อื่น การพูดคุย การเสนอความคิดเห็น เป็นต้น 
 จากคุณลักษณะของบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ดังที่กล่าวมาข้างต้น มีความสอดคล้องกับ  
เคทลีน สจวร์ต บาร์เทนเดอร์หญิง ผู้ชนะเลิศการแข่งขันประกวดบาร์เทนเดอร์ชิงแชมป์ระดับโลกแห่ง
เวที Diageo World Class 2017 กล่าวถึงคุณสมบัติที่ดีของบาร์เทนเดอร์ต้องแสดงความใส่ใจบริการ
อย่างดีที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ สร้างมิตรสัมพันธ์ที่ดี และที่ส าคัญที่สุดต้องถ่ายทอดเครื่องดื่มได้อร่อยถูกใจ
ลูกค้า จนสามารถน าลูกค้าเข้าไปสู่โลกของเครื่องดื่มในแบบฉบับของตนเองได้ (พฤภัทร ทรงเที่ยง, 
2562) จึงสามารถแสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมนุษยสัมพันธ์ของพนักงานผสม
เครื่องดื่มเป็นมาตรฐานของคุณสมบัติที่ส าคัญ พนักงานผสมเครื่องดื่มต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ค าแนะน าข้อมูลเกี่ยวกับเมนูหรือเครื่องดื่มกับลูกค้า หรือการรับฟังความ
ต้องการด้านรสชาติของลูกค้าเพ่ือให้ลูกค้าได้รับความพอใจกับการจ่ายเงินเพ่ือเครื่องดื่ม ซึ่งถือว่าเป็น
การมีทัศนคติและความใส่ใจต่อการบริการที่ดี ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ดีของการเป็นพนักงานผสม
เครื่องดื่ม 
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2.5 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การน าเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยแบ่งออกได้เป็นการศึกษาคุณลักษณะอัน 
พึงประสงค์ โดยจ าแนกเป็นงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ รายละเอียดมีดังนี้ 
 2.5.1 การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 การวิจัยภายในประเทศเก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ ธีรวัฒน์ อ่ิมประคองศิลป์ 
(2550; 2555) ศึกษา เรื่อง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงาน ตามทัศนะผู้บริหาร
ระดับกลาง ของสถานประกอบการด้านการโรงแรมในกรุงเทพมหานคร และเรื่องความต้องการ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงานในแผนกอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานคร ให้ผลการวิจัยที่สอดคล้องกัน คือ ความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษาฝึกงาน ด้านมนุษยสัมพันธ์และคุณธรรมจริยธรรมมีความส าคัญมากที่สุด รองลงมาคือด้าน
ความรู้ทางวิชาชีพและความสามารถในการปฏิบัติงานแม่บ้าน และด้านความรู้ทางวิชาพ้ืนฐาน เมื่อ
เปรียบเทียบด้านความรู้ทางวิชาชีพพ้ืนฐาน พบว่า โดยรวมแตกต่างกัน ส่วนด้านความรู้วิชาชีพและ
ความสามารถในการปฏิบัติงานในแผนกแม่บ้าน และด้านมนุษย์สัมพันธ์และคุณธรรมจริยธรรม
โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 นิตินันท์ ศรีสุวรรณ (2551) ศึกษาเรื่อง ทักษะและคุณลักษณะในวิชาชีพการโรงแรมของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือนักศึกษา
สาขาวิชาการโรงแรม ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีทักษะในวิชาชีพการโรงแรม ทักษะวิชาชีพฝุาย
ห้องพักและทักษะวิชาชีพฝุายอาหารและเครื่องดื่มอยู่ในระดับปานกลาง และพบว่านักศึกษามี
คุณลักษณะในวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและด้านลักษณะนิสัยอยู่ในระดับมาก 
 พิสิษฐ์ชา ศรีเนตร์ (2552) ศึกษาถึงความต้องการการฝึกอบรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรมชั้นน าในกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษาเป็นผู้บริหารแผนกฝึกอบรม ผลวิจัยพบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
เหมาะสมด้านความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ขณะที่ พนักงานผสมเครื่องดื่ม
พบว่า ด้านความรู้และทักษะการเตรียมพ้ืนที่บริการในบาร์มีข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 3 ข้อ คือ การท า
ความสะอาดบาร์และเครื่องใช้ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ และการจัดโครงสร้างและ
แผนผังบาร์ ทั้งนี้ข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ได้แก่ ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องใช้ ด้านความรู้
และทักษะการเตรียมอุปกรณ์และผสมเครื่องดื่มข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดมี 2 ข้อ คือ เทคนิคการผสม
เครื่องดื่มและการเลือกประเภทของแก้วและการใช้แก้วอย่างถูกต้อง ด้านการเสิร์ฟเครื่องดื่มมีข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด 3 ข้อ ได้แก่ การน าเสนอรายการเครื่องดื่ม การเสิร์ฟเครื่องดื่ม และความรับ
ผิดขอบในการเสิร์ฟเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ด้านบุคลิกภาพและการแต่งกาย พบว่าค่าเฉลี่ยของทุก
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ข้ออยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยของข้อการรักษาสุขภาพอนามัยและความสะอาดมีค่าเฉลี่ยใน
ระดับมากท่ีสุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
 กฤตยา ฐานุวรภัทร์ (2555) ได้ท าการศกึษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ส าหรับสถาน
ประกอบการ กรณีศึกษา บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ซึ่งผลการวิจัยพบว่าคุณสมบัติ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ทั้ง 5 ด้าน ที่สถานประกอบการมีความต้องการมากท่ีสุด ได้แก่ ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รองลงมา คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม รองลงมา คือ
ด้านความรู้และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและด้าน
สุดท้ายคือทักษะทางปัญญา 
 ณัฐฤดี สินทิพย์สมบูรณ์ และดาราวรรณ ไศลมณี (2557) ท าการศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานของบุคลากรวิชาชีพโรงแรมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า การเคลื่อนย้ายแรงงาน
เสรีตามกรอบ AEC เป็นการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ และต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ใน
ข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (MRAs) ของอาเซียน ดังนั้นการเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาฝีมือแรงงาน
เพ่ือให้ได้มาตรฐานในประชาคมอาเซียนในระดับนโยบายของประเทศ ได้มีการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 การสร้างความตระหนักในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
การอุดมศึกษา และการอาชีวศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา การพัฒนาทักษะวิชาชีพที่
จ าเป็นในตลาดแรงงานฝีมือ อีกท้ังหน่วยงานภาคธุรกิจและเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
เพ่ือให้ได้ก าลังคนที่มีทักษะแรงงานที่มีฝีมือ และเป็นแรงงานที่มีมาตรฐาน มีคุณลักษณะของก าลังคน
ของอาเซียนที่ส าคัญ ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิด ทักษะการร่วมมือ ทักษะการสื่อสาร 
และทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
 ปัณณฑัต กัลยา, กนกอร ศิริฐิติ, สยุมภู อนุยะพันธ์ และเกศณีย์ สัตตรัตนขจร (2558) 
ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรตามความต้องการของผู้บริหารโรงแรมในจังหวัดล าปาง 
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารโรงแรมที่ด ารงต าแหน่งผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า 
ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ผู้จัดการทั่วไป และผู้จัดการแผนกบุคคล  
ผลจากการวิจัย พบว่า ผู้บริหารมีความพึงประสงค์ต่อพนักงานในด้านพุทธพิสัย คือ ความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่ โดยรักษาระเบียบด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย ด้านจิตพิสัยคือความสามารถ
ท างานในสภาพสังคมที่หลากหลายได้เหมือนกันทุกแผนก ส่วนด้านทักษะพิสัย คือ งานส่วนหน้า
มุ่งเน้นในความสามารถในการท างานร่วมกันระหว่างเพ่ือนร่วมงานและลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ  
ผู้บริหารงานแผนกแม่บ้านต้องการบุคลากรที่มีความอดทนอดกลั้นรู้จักกาลเทศะ ส่วนผู้บริหารแผนก
อาหารและเครื่องดื่มมุ่งเน้นความสามารถในการว่างเสริมการบริการ การขายสินค้า และการต้อนรับ  
นอกจากนี้ผู้บริหารในแผนกต่าง ๆ ได้ให้ข้อคิดว่า พนักงานควรมีความรู้ตามต าแหน่งงาน มีภาษาดี มี
บุคลิกภาพที่ดี และควรเป็นผู้มีคุณธรรมละจริยธรรมด้วย  
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 ราตรีญา ขาวกลิบ (2561) ศึกษามาตรฐานอาชีพของผู้ปฏิบัติงานแผนกบริการอาหารและ
เครื่องดื่มของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปฏิบัติงานแผนกบริการอาหาร
และเครื่องดื่มของธุรกิจโรงแรม 4 ดาว และ 5 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต จ านวน 420 ราย ผลการวิจัย
พบว่า ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพชั้นที่ 1 มากท่ีสุด นั้นคือ มาตรฐานอาชีพใน
การปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงานและลูกค้าได้ ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายได้ ท า
ตามระเบียบด้านสุขลักษณะในที่ท างาน ท าความสะอาดและจัดระเบียบพ้ืนที่ให้บริการอาหารได้ 
ความสามารถด้านการสื่อสารทางโทรศัพท์และการปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ ตามล าดับ 
ส่วนความคิดเห็นต่อมาตรฐานอาชีพชั้นที่ 2 ผลการวิจัย พบว่า สามารถสร้างบทสนทนาเพ่ือพัฒนา
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ดูแลรักษาการบริการลูกค้าให้ได้มาตรฐาน และให้บริการอาหาร
และเครื่องดื่มอย่างมีประสิทธิภาพ ตามล าดับ ส าหรับมาตรฐานอาชีพชั้นที่ 3 พบว่า ความสามารถใน
การน ามาตรฐานความปลอดภัยไปใช้ในการปฏิบัติงาน และด าเนินงานเกี่ยวกับการขายหน้าร้านได้ 
ส่วนมาตรฐานอาชีพท่ีอยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ ความสามารถเข้าถึงและเรียกดูข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
ได้ 
 ณัฐกานต์ รุ่งเรื่อง, กรรณิการ์ ศรีไชยโยรักษ์, ธีระพล คุณบุราณ, โชติกา นาคประสูติ และ
ปริชญา อุดมผล (2562) ศึกษาองค์ประกอบของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษามีทั้งหมด 10 องค์ประกอบ สามารถเรียงล าดับตามความส าคัญ
ได้ ดังนี้ 1) ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 2) ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับอาหาร
และเครื่องดื่ม 3) การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 4) ความสามารถในการปรับตัวให้ทันความเจริญของ
เทคโนโลยี 5) การวางตัวในสังคมได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 6) ความมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จในงาน 
7) การยอมรับในกฎระเบียบกติกาของสังคม 8) ทักษะการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ 9) คุณสมบัติของผู้
ให้บริการที่ดี และ 10) ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร  



บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 งานวิจัย เรื่อง “คุณลักษณะอันพงึประสงค์ของพนกังานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิ กรณีศึกษา
โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครที่มเีฉพาะพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิปฏิบัติงาน” มีวิธีด าเนินการ
วิจัย ประกอบด้วย ประเภทงานวิจัย กลุ่มเป้าหมายและผู้ใหข้้อมูล เครือ่งมอืที่ใช้ในการวิจัย การ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ วิธีการเก็บข้อมูล ประเด็นในการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมลู มี
รายละเอียด ดังนี ้
 
3.1 ประเภทของงานวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดกระบวนวิธีการวิจัย (Methodology) ในครั้งนี้เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อส ารวจองค์ความรู้และทักษะวิชาชีพในการปฏิบัตงิานของ
พนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิ จึงจ าเป็นต้องใช้การรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาและสมัภาษณ์อย่าง
เจาะลึก การบันทึกและน าข้อมลูมาท าการวิเคราะห์ ดังนั้นผูวิ้จัยได้ก าหนดขอบเขตการด าเนินการ
วิจัย อันมีสาระส าคัญโดยสรุป ดังต่อไปนี ้
 3.1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาคุณลักษณะอัน 
พึงประสงค์ของพนกังานผสมเครื่องดื่มเพศหญิง โดยศึกษาถึงคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานฝมีือ
แรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพพนักงานผสมเครื่องดื่มระดบัที่ 2 กล่าวคือ ความรู้ ความสามารถในการ
ท างานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม และองค์ประกอบคุณลกัษณะที่พงึ
ประสงค์ และทักษะของพนักงานโรงแรมประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพ การใช้ภาษาและ
การสือ่สาร ด้านบุคลิกภาพ ด้านมนุษยสมัพันธ์ และด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 3.1.2 ขอบเขตกลุม่เป้าหมายและผู้ให้ข้อมลู ส าหรบัการก าหนดระเบียบวิธีวิจัย 
(Methodology) โดยการใช้กระบวนการวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ครั้งนี้
ด าเนินการคัดเลือกกลุม่เป้าหมาย ด้วยวิธีเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญิงทีป่ฏิบัติงานในบารท์ี่มีพนักงานผสม
เครื่องดืม่เป็นผูห้ญงิล้วนของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ทั้งนี้เพือ่ให้ทราบถงึข้อเทจ็จริงในการปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมแบบมืออาชีพ และ
แนวคิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อวิชาชีพ รวมทั้งทรรศนะทางด้านต่าง ๆ ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานฝมีือแรงงาน สาขาอาชีพพนักงานผสมเครื่องดื่ม 
 3.1.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ในการวิจัย พื้นที่ที่ท าการศึกษา คือ บาร์ของโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานคร ทีม่ีพนักงานผสมเครื่องดืม่เพศหญงิล้วนเปน็ผู้ปฏิบัตงิานและให้บริการแกลู่กค้า จาก
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การส ารวจสถานประกอบการโรงแรมที่มีคุณสมบัติตามกรอบพื้นที่ ที่ท าการศึกษาดังกล่าว มีจ านวน
เพียง 3 แห่ง ตั้งอยูบ่นถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร (สถานประกอบการโรงแรมไม่
อนุญาตให้เปิดเผยช่ือตามจรรยาบรรณของการวิจัย)  
 
3.2 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมลู 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการเลือกกลุม่ตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ของพนักงานผสมเครื่องดืม่เพศหญิงที่มีคุณสมบัติตามข้อก าหนดตาม  
กรอบการวิจัย เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลจากวิธีสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) ดังต่อไปนี ้
 3.2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมลูหลัก (Key Informants) คือ พนักงานผสมเครือ่งดื่มเพศหญิงที่
ปฏิบัติงานส่วนบารห์ญิงล้วนของโรงแรม จ านวน 20 คน  
 นอกจากนีก้ลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมลู จ านวน 20 คน ยังสามารถจ าแนกตามโครงสร้าง
บุคลากรแผนกบาร์ของสถานประกอบการโรงแรม แบ่งตามลักษณะต าแหน่งงานออกเป็น 2 กลุม่ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้
  3.2.1.1 ระดับหัวหน้างาน รวม 6 คน 
   1) ผู้จัดการแผนกบาร์ จ านวน 2 คน  
   2) ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบาร์ จ านวน 2 คน   
   3) หัวหน้าพนักงานผสมเครื่องดืม่ จ านวน 1 คน  
   4) ผู้ช่วยหัวหน้าพนักงานผสมเครื่องดืม่ จ านวน 1 คน  
  3.2.1.2 ระดับพนักงานปฏิบัตงิาน รวม 14 คน 
   พนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิ จ านวน 14 คน  
 โดยผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ปฏิบัตงิานด้านบรกิารเครื่องดื่มหน้าเคาร์เตอร์บาร์ให้กบัลกูค้า อันมี
หน้าที่ลกัษณะการท างานของผู้ให้ข้อมูลประการส าคัญ ดังตอ่ไปนี้ 
  1) ผู้ให้ข้อมลูเป็นผูท้ี่มีความรู้ ทกัษะในการปฏิบัติงานครอบคลุมสมรรถนะวิชาชีพ
พนักงานผสมเครื่องดื่ม ตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพพนักงานผสมเครื่องดื่มระดับที่ 2 
  2) ผู้ให้ข้อมลูที่มีคุณลักษณะเป็นพนักงานผสมเครื่องดืม่เพศหญิง ทีม่ีการสนทนาหรอื
การสือ่สารเป็นภาษาอังกฤษได้ และรักในงานบรกิารเกี่ยวกบัเครื่องดื่ม อันมบีุคลิกภาพทั่วไปเป็นที่
ยอมรบัในการแสดงบทบาททางด้านต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวกับกระบวนการให้บริการผสมเครื่องดื่มได้อย่าง
เหมาะสม 
  3) ผู้ให้ข้อมลูที่มีคุณลักษณะทางด้านบรหิารจัดการ โดยเป็นพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศ
หญิงที่มีความสามารถดูแลระบบการจัดการในหลากหลายมติิ ที่เกี่ยวกับการบริหารแผนกบาร์ มี
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ความสามารถในการรบัมือกบัสถานการณ์ และมทีัศนคติที่ดีในการแก้ปญัหาทีม่ีส่วนร่วมระหว่าง
แผนกต่าง ๆ  
 
3.3 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 
 ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็รวมรวมข้อมลูตามกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ 
ประกอบไปด้วย  
 3.3.1 การสัมภาษณ์อย่างไมเ่ป็นทางการ (Semi-structured Interview)  
 โดยมีการออกแบบแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ที่ไม่มีการก าหนดโครงสร้างของค าถามที่
ชัดเจนตายตัว แต่มีการก าหนดแนวค าถามแบบปลายเปิด จากประเด็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ประกอบด้วย (1) ความรู้ในวิชาชีพของพนักงานผสมเครือ่งดื่ม (2) ความสามารถในการปฏิบัตงิาน (3) 
คุณธรรมจริยธรรม และ (4) มนุษยสัมพันธ์ โดยเทคนิคของการสมัภาษณ์เจาะลึก ซึ่งเป็นกระบวนการ
วิธีวิจัยที่มีความเหมาะสมในการน ามาใช้ในการสัมภาษณ์ส่วนบุคคล โดยเปิดโอกาสใหผู้้ให้ข้อมลู
สามารถแสดงความคิดเห็นไดห้ลากหลายทุกแงมุ่ม ซึง่ผู้วิจัยสามารถสอบถามรายละเอียดประเด็นที่
น่าสนใจขณะการสัมภาษณ์ไม่จ ากัดค าตอบ เพื่อจับประเด็นข้อมูลและน ามาแปลความหมาย
ข้อเท็จจรงิในการปฏิบัติทีล่ึกและครอบคลมุในเรื่องที่ศกึษา 
 3.3.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เนื่องจากระเบียบวิธีการวิจัยได้ก าหนดให้ใช้วิธีการสมัภาษณ์เจาะลึก (In-depth 
Interview) กระบวนการวิธีการสัมภาษณ์ที่มีลกัษณะที่ไม่มข้ีอค าถามที่ไม่มีการก าหนดโครงสร้าง ข้อ
ค าถามจึงมลีักษณะเปิดกว้าง มีความยืดหยุดตามสถานการณ์ของผู้ให้ข้อมูล และมีการใช้ค าส าคัญ 
(Keywords) มาประกอบในการช้ีน าในกระบวนการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ก าหนดกระบวนการสร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยสรุปดังตอ่ไปนี ้
  1) การศึกษาข้อมูลจากเอกสารเกณฑ์มาตรฐานทีเ่กี่ยวกับข้อก าหนดมาตรฐานฝีมอื
แรงงาน และเอกสารมาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน  
  2) การวิเคราะห์ข้อมลูเอกสารผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของพนกังาน
วิชาชีพสาขาเครื่องดื่ม ทีเ่ป็นตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการท่องเที่ยว 
  3) ก าหนดข้ันตอนและแนวทางในการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย อันประกอบไปด้วย 
ผู้จัดการแผนกบาร์ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบาร์ หัวหน้าพนักงานผสมเครือ่งดื่ม ผู้ช่วยหัวหน้าพนักงาน
ผสมเครือ่งดื่ม และพนักงานผสมเครื่องดืม่  
  4) การก าหนดโครงสร้างของข้อค าถาม ส าหรบัน าไปใช้ในกระบวนการสมัภาษณ์
เจาะลึก (In-depth Interview) ประกอบไปด้วยข้อค าถาม จ านวน 6 ตอน อันได้แก่ 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
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   ตอนที่ 2 เกณฑ์ในการพจิารณาการรบัพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญิง 
   ตอนที่ 3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนกังานผสมเครือ่งดื่ม ในด้านความรู้ 
ในวิชาชีพ 
   ตอนที่ 4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนกังานผสมเครือ่งดื่ม ในด้าน
ความสามารถในการปฏิบัติการ 
   ตอนที่ 5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนกังานผสมเครือ่งดื่ม ในด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 
   ตอนที่ 6 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนกังานผสมเครือ่งดื่ม ในด้าน 
มนุษยสัมพันธ์ 
 
3.4 การตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอื 
 ผู้วิจัยน าแบบสมัภาษณ์ซึ่งเป็นเครือ่งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครัง้นี้ 
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยเรยีนเชิญผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน 
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาในประเด็นค าถามแต่ละข้อ จากนั้นน ามาแก้ไขปรับปรงุแล้วน าไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับพนักผสมเครื่องดืม่เพศหญิงของสถานประกอบโรงแรมในกรุงเทพมหานคร 
ที่มีคุณสมบัติเดียวกับผู้ให้ข้อมูล โดยเป็นคนละกลุ่มกบักลุ่มตัวอย่าง จากนั้นปรับปรุงข้อค าถามบางข้อ
ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 
 
3.5 วิธีการเก็บข้อมลู 
 ผู้วิจัยได้ท าการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการวิจัย ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่
สอดคล้องกบัการศึกษา บทความ สบืค้นข้อมลูจากอินเทอรเ์น็ต (Internet) ในแง่มุมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมกีารเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ (Interview) ผู้วิจัยได้
ขอความอนุเคราะหจ์ากผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 20 คน โดยขออนุญาตและช้ีแจงข้อมูลเกี่ยวกบัการ
สัมภาษณ์เพื่อให้ความยินยอมก่อน ซึง่เป็นไปตามหลักจริยธรรมในการวิจัย และได้ท าการนัดหมายวัน 
เวลา ในการเข้าสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล (Key Informants) อันมีสาระส าคัญในการด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังนี ้
 3.5.1 การด าเนินเกบ็รวบรวมข้อมูลจากการสมัภาษณ์ ผู้วิจัยท าการขออนญุาตใช้เครื่อง
บันทึกเสียงในการสัมภาษณ์ ซึ่งท าใหเ้กบ็รายละเอียดข้อมลูขณะท าการสนทนาเป็นไปอย่างธรรมชาติ 
และสามารถจะใช้การสงัเกตอากัปกิริยาของผู้ให้ข้อมลูได้อย่างเต็มที่ หากกรณีที่ผู้ให้ข้อมลูไม่อนุญาต
ให้ใช้การบันทึกเสียง ผู้วิจัยจะใช้การสนทนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์คุ้นเคย เพื่อให้ยอมรับและให้ความ
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ไว้วางใจน าไปสู่การให้ข้อมลู และใช้วิธีการจดบันทึกโดยละเอียดภายหลังจากที่ได้สัมภาษณ์ควบคู่ไป
กับการสังเกตพฤติกรรม 
 3.5.2 การด าเนินการจัดการข้อมลู ถอดความข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่ได้บันทึกไว้จาก
ข้อมูลเสียงน ามาวิเคราะห์ พร้อมทั้งแยกประเด็นด้วยวิธีการสรปุสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกบัประเด็นที่
ศึกษา เพื่อให้ข้อมลูนั้นเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
 
3.6 ประเด็นในการวิจัย 
 ผู้วิจัยก าหนดประเด็นในการวิจัย คือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนกังานผสมเครือ่งดื่ม
เพศหญงิของสถานประกอบการโรงแรมในกรุงเทพมหานคร ประกอบสาระส าคัญ ดังนี้ สาระที่ 1 ด้าน
ความรู้ในวิชาชีพของพนักผสมเครื่องดื่ม สาระที่ 2 ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน สาระที่ 3 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และสาระที่ 4 ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
 
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
 3.7.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถ่ี และ 
ค่าร้อยละ เพื่อท าใหท้ราบถึงคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและประเด็นที่ศึกษา รวมทั้งการวิเคราะห์
เนื้อหาสอดคลอ้งกบับริบทของกลุ่มตัวอย่าง 
 3.7.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเชิงเนือ้หา (Content Analysis) น าข้อค้นพบจาก 
บทสมัภาษณ์ที่ได้ถอดเทปแล้วท าการสังเคราะห์อย่างละเอียด เพื่อให้ได้ข้อสรุปตามเกณฑ์มาตรฐาน
สมรรถนะวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนที่ตรงกันหรือมีความเช่ือมโยงสามารถอธิบายความสัมพันธ์จาก
ข้อค้นพบจากการศึกษาเชิงคุณภาพที่มีข้อมูลปรากฏขัดเจน  
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
 การวิจัยเพื่อศึกษา “คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนกัผสมเครื่องดื่มเพศหญงิ กรณีศึกษา
โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครที่มเีฉพาะพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิปฏิบัติงาน” ผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการเลือกกลุม่ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เฉพาะแผนกบาร์
โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่ีพนักงานผสมเครื่องดืม่เพศหญิงล้วนปฏิบัตงิาน และใช้วิธี
สัมภาษณ์เชิงลกึ (In-Depth Interview) จากการก าหนดขอบเขตการศึกษาเพื่อเก็บข้อมูล ส ารวจ
พบว่า แผนกบาร์โรงแรมในเขตกรงุเทพมหานครเพียง 3 แหง่เท่านั้น ที่มพีนักงานผสมเครื่องดืม่เพศ
หญิงล้วนปฏิบัตงิาน จ านวนทั้งหมด 20 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก ซึง่ผู้วิจัย
น ามาเสนอผลการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอน ดังต่อไปนี้  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใหส้ัมภาษณ์ 
 ตอนที่ 2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนกังานผสมเครือ่งดื่มเพศหญิง สามารถจ าแนก
ออกเป็น 4 ด้านส าคัญ คือ 
  1) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มในด้านความรู้ในวิชาชีพ 
  2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มในด้านความสามารถในการ   
ปฏิบัติการ 
  3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มในด้านคุณธรรมและ    
จริยธรรม 
  4) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มในด้านมนุษยสัมพันธ์ 
 ตอนที่ 3 เปรียบเทียบข้อมลูคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิ 
แยกตามระดบัโครงสร้างต าแหนง่งานออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
  1) ระดับหัวหน้างาน 
  2) ระดับพนักงานปฏิบัตงิาน 
 ตอนที่ 4 เปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครือ่งดื่มเพศหญิง ใน
เขตกรุงเทพมหานครกับกรอบกรอบมาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN 
Common Competency Standard for Tourism Professionals – ACCSTP) ในแผนกอาหาร
และเครือ่งดื่ม และบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
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4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผู้ใหส้ัมภาษณ์ 
 การเกบ็ข้อมลูใช้วิธีการสัมภาษณ์ซึง่ผู้วิจัยได้เปิดเผยสถานภาพและวัตถุประสงค์ในการน า
ข้อมูลไปใช้ โดยการสัมภาษณ์จะท าการนัดหมายล่วงหน้าตามเวลาทีผู่้ใหส้ัมภาษณ์สะดวกพร้อมให้
ข้อมูล  
 ข้อมูลทั่วไปจากการสมัภาษณ์พนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญิงในแผนกบารโ์รงแรมในเขต
กรุงเทพมหานครที่มเีฉพาะพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิล้วนปฏิบัติงาน ของกลุ่มตัวอย่าง 20 คน 
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
  1) พนักงานผสมเครื่องดื่มคนที่ 1 อายุ 27 ปี การศึกษาระดบัปรญิญาตรีทางด้านการ
โรงแรม ประสบการณ์ท างานที่โรงแรมนีเ้ป็นเวลากว่า 4 ปี เรียนรู้การท างานด้านการผสมเครือ่งดื่ม
จากการถ่ายทอดของพนงังานทีเ่คยปฏิบัตงิานต าแหน่งนีอ้ยู่เดิม และท าการฝึกปฏิบัตจินช านาญ 
  2) พนักงานผสมเครื่องดื่มคนที่ 2 อายุ 24 ปี หลังจากจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีก็
เข้าท างานในโรงแรมในต าแหน่งพนกังานผสมเครือ่งดื่ม ประสบการณ์ท างานกว่า 2 ป ี
  3) พนักงานผสมเครื่องดื่มคนที่ 3 อายุ 35 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์
ท างานกว่า 6 ปี ปัจจบุันท างานในต าแหนง่หัวหน้าพนักงาน Front Bar มีหน้าที่ความรับผิดชอบดูแล
ความเรียบร้อยบริเวณบาร์เครื่องดืม่ 
  4) พนักงานผสมเครื่องดื่มคนที่ 4 อายุ 23 ปี เพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
การโรงแรม ประสบการณ์ท างานปฏิบัตงิานต าแหน่งพนกังานผสมเครือ่งดื่มบรเิวณบาร์ของโรงแรม 
มาประมาณ 6 เดือนกว่า ๆ แต่มีพื้นฐานความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานจากทีเ่รียนทางด้าน
การโรงแรมมา 
  5) พนักงานผสมเครื่องดื่มคนที่ 5 อายุ 23 ปี การศึกษาระดบัปรญิญาตรี สาขาการ
จัดการท่องเที่ยวและบรกิาร ปจัจบุันเพิง่เริ่มท างานในต าแหน่งพนักงานผสมเครื่องดื่ม ได้ประมาณ 6 
เดือน ในระหว่างที่เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการให้บริการทางด้านโรงแรมและได้มีการ
ฝึกงาน 
  6) พนักงานผสมเครื่องดื่มคนที่ 6 อายุ 25 ปี การศึกษาระดบัปรญิญาตรี สาขาการ
จัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประสบการณ์ท างานประมาณ 4 ปี ได้มีโอกาสได้ท างานในต าแหน่ง
พนักงานผสมเครื่องดื่ม (บาร์เทนเดอร์) ตั้งแต่ช่วงใกลส้ าเรจ็การศึกษาจงึท าให้ชอบการปฏิบัติงาน
ทางด้านการให้บริการ 
  7) พนักงานผสมเครื่องดื่มคนที่ 7 อายุ 24 ปี การศึกษาระดบัปรญิญาตรี ประสบการณ์
ท างานในต าแหน่งพนกังานผสมเครือ่งดื่ม ประมาณ 1 ปีกว่า 
  8) พนักงานผสมเครื่องดื่มคนที่ 8 อายุ 27 ปี ประสบการณ์ท างานในต าแหน่งพนกังาน
ผสมเครือ่งดื่มมากว่า 2 ปี   
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  9) พนักงานผสมเครื่องดื่มคนที่ 9 อายุ 36 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์
ท างานอยู่ทีบ่าร์ของโรงแรมมาประมาณ 7 ปี ได้รับการสนบัสนุนจากโรงแรมส่งให้ไปอบรมเพื่อเติม
ข้อมูลใหท้ันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
  10) พนักงานผสมเครื่องดืม่คนที่ 10 อายุ 22 ปี เพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สมัย
เรียนเลือกเรียนด้านเครื่องดื่มเป็นวิชาโท และมาฝึกงานทีบ่าร์แห่งนี้ หลงัจบการศึกษาก็ได้ท างาน
ต าแหน่งพนักงานผสมเครื่องดืม่ เป็นเวลา 6 เดือน 
  11) พนักงานผสมเครื่องดืม่คนที่ 11 อายุ 29 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการ
จัดการโรงแรม ประสบการณ์ท างานต าแหนง่พนักงานผสมเครื่องดื่มมา 1 ปีกว่า เดิมท างานในส่วน
ของพนักงานดูแลทางอาหารของโรงแรมและเปลี่ยนสายงานมาด้านบริการเครื่องดืม่ 
  12) พนักงานผสมเครื่องดืม่คนที่ 12 อายุ 22 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการ
จัดการการทอ่งเที่ยวและโรงแรม ประสบการณ์ท างานทีโ่รงแรมแหง่นี้ 1 ปีกับอีก 1 เดือน ชอบ
ลักษณะงานของพนักงานผสมเครื่องดืม่ที่ต้องให้บริการดูแลลูกค้าและทักษะทางด้านปฏิบัติงาน 
  13) พนักงานผสมเครื่องดืม่คนที่ 13 อายุ 23 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการ
จัดการการโรงแรม ปัจจุบันท างานเป็นพนักงานผสมเครื่องดืม่ประมาณ 1 ปีกับอีก 2 เดือน 
  14) พนักงานผสมเครื่องดืม่คนที่ 14 อายุ 30 ปี ประสบการณ์ท างานที่โรงแรมประมาณ 
6 ปี เริ่มตั้งแต่ต าแหนง่พนักงานผสมเครื่องดื่ม เรียนรู้งานจนช านาญ ได้ข้ึนมาเป็นหัวหน้าดูแลความ
เรียบร้อยบรเิวณบารเ์ครื่องดื่มและพนักงานผสมเครื่องดืม่ทัง้หมดบรเิวณบาร์ 
  15) พนักงานผสมเครื่องดืม่คนที่ 15 อายุ 26 ปี ประสบการณ์ท างานต าแหน่งพนกังาน
ผสมเครือ่งดื่มประมาณ 3 ปี 
  16) พนักงานผสมเครื่องดืม่คนที่ 16 อายุ 22 ปี การศึกระดบัปรญิญาตรี สาขาการ
จัดการการโรงแรม ประสบการท างานงานในต าแหน่งพนกังานผสมเครือ่งดื่มมาได้ประมาณ 1 ปี กับ
อีก 6 เดือน 
  17) พนักงานผสมเครื่องดืม่คนที่ 17 อายุ 28 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการ
จัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ประสบการณ์ท างานต าแหน่งพนักงานผสมเครื่องดื่มมา 5 ป ี
  18) พนักงานผสมเครื่องดืม่คนที่ 18 อายุ 25 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคหกร
รม ประสบการณ์ท างานในต าแหนง่พนักงานผสมเครื่องดืม่ประมาณ 1 ปีได้ จากการเปลี่ยนสายงาน
ด้านอาหารมาเป็นพนักงานผสมเครือ่งดื่ม 
  19) พนักงานผสมเครื่องดืม่คนที่ 19 อายุ 23 ปี เพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ปัจจุบันท างานเป็นพนักงานผสมเครื่องดืม่ประมาณ 7-8 เดือน 
  20) พนักงานผสมเครื่องดืม่คนที่ 20 อายุ 29 ปี ระดับการศึกษาปริญญาโท สาขา
บรหิารธุรกิจ ประสบการณ์ท างานทีโ่รงแรมประมาณ 5 ปี   



41 

 ผลการศึกษาข้อมลูทั่วไปของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิในโรงแรมที่มีเฉพาะพนักงาน
ผสมเครือ่งดื่มเพศหญิงปฏิบัติงานทัง้ 3 แห่ง จ านวนผู้ให้ข้อมูลทัง้หมด 20 คน สามารถแจกแจงข้อมูล
แสดงผลออกมาดังตารางที่ 4.1 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
 
ตารางที่ 4.1: สรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ (N = 20) 
 
ล าดับที ่ อายุ การศึกษา ต าแหน่ง  ประสบการณ์ ช่ือหน่วยงานวิจัย/

โรงแรม  
1 27 ปริญญาตร ี พนักงานผสม

เครื่องดืม่ 
มากกว่า 4 ปี  โรงแรม 1 

2 24 ปริญญาตร ี พนักงานผสม
เครื่องดืม่ 

2 ป ี โรงแรม 1 

3 35 ปริญญาตร ี ผู้จัดการแผนกบาร ์ มากกว่า 6 ปี  โรงแรม 1 
4 23 ปริญญาตร ี พนักงานผสม

เครื่องดืม่ 
มากกว่า 6 เดือน  โรงแรม 1 

5 23 ปริญญาตร ี พนักงานผสม
เครื่องดืม่ 

6 เดือน  โรงแรม 1 

6 25 ปริญญาตร ี พนักงานผสม
เครื่องดืม่ 

4 ป ี โรงแรม 1 

7 24 ปริญญาตร ี พนักงานผสม
เครื่องดืม่ 

มากกว่า 1 ปี โรงแรม 1 

8 27 ปริญญาตร ี พนักงานผสม
เครื่องดืม่ 

2 ป ี โรงแรม 1 

9 36 ปริญญาตร ี ผู้จัดการแผนกบาร ์ 7 ป ี โรงแรม 1 
10 22 ปริญญาตร ี พนักงานผสม

เครื่องดืม่ 
6 เดือน โรงแรม 2 

11 29 ปริญญาตร ี พนักงานผสม
เครื่องดืม่ 

มากว่า 1 ป ี โรงแรม 2 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ): สรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ใหส้ัมภาษณ์ (N = 20) 
 
ล าดับที ่ อายุ การศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์ ช่ือหน่วยงานวิจัย/

โรงแรม 
12 22 ปริญญาตร ี พนักงานผสม

เครื่องดืม่ 
1 ปี 1 เดือน โรงแรม 2 

13 23 ปริญญาตร ี พนักงานผสม
เครื่องดืม่ 

1 ปี 2 เดือน โรงแรม 2 

14 30 ปริญญาตร ี หัวหน้าพนักงาน
ผสมเครือ่งดื่ม 

6 ปี  โรงแรม 2 

15 26 ปริญญาตร ี ผู้ช่วยผู้จัดการ
แผนกบาร ์

3 ปี โรงแรม 2 

16 22 ปริญญาตร ี พนักงานผสม
เครื่องดืม่ 

1 ปี 6 เดือน โรงแรม 2 

17 28 ปริญญาตร ี ผู้ช่วยผู้จัดการ
แผนกบาร ์

5 ป ี โรงแรม 3 

18 25 ปริญญาตร ี พนักงานผสม
เครื่องดืม่ 

1 ป ี โรงแรม 3 

19 23 ปริญญาตร ี พนักงานผสม
เครื่องดืม่ 

7-8 เดือน โรงแรม 3 

20 29 ปริญญาโท ผู้ช่วยหัวหน้า
พนักงานผสม

เครื่องดืม่ 

5 ป ี โรงแรม 3 

 
 จากตารางที่ 4.1 พบว่า พนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิของโรงแรมทั้ง 3 แห่ง จ านวน 20 
คน พบว่า มีอายุโดยเฉลี่ย 23 ปี มีจ านวน 4 คน อายุ 22 ปี และมากกว่า 30 ปีข้ึนไป มีจ านวนผู้ตอบ
ที่เท่ากัน คือ 3 คน และอายุ 24 ปี 25 ปี และ 27 มีจ านวนที่เท่ากัน คือ 2 คน ตามล าดับ  
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 ด้านการศึกษา พบว่า พนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิทีป่ฏิบัติงานในส่วนบาร์โรงแรม มี
ระดับการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ทั้งหมด 19 คน และส าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาโท จ านวน 1 
คน    
 ด้านอายุงาน พบว่า ช่วงอายุงานส่วนมากโดยเฉลี่ย 1-2 ปี มีจ านวน 8 คน อายุงาน 3-4 ปี 
จ านวน 2 คน อายุงาน 5-6 ปี จ านวน 4 คน และประสบการณ์มากกว่า 6 ปีข้ึนไป จ านวน 2 คน 
 ส่วนข้อมูลด้านเงินเดอืน และสถานภาพสมรสผู้ใหส้ัมภาษณ์ไม่สะดวกในการให้ข้อมลู จึง
ไม่ได้มีการน าเสนอข้อมลูด้านดังกล่าวในรายงาน 
 
4.2 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะอันพงึประสงค์ของพนกังานผสมเครือ่งดื่มเพศหญิง 
 งานวิจัยน้ีได้ก าหนดประเด็นค าถามแบบปลายเปิด โดยเทคนิคการสัมภาษณ์เจาะลกึ ซึ่งเปิด
โอกาสให้ผู้ให้ข้อมลูสามารถแสดงความคิดเห็นได้หลากหลายแง่มุมของข้อมูลรายละเอียดคุณลกัษณะ
อันพึงประสงค์ของพนกังานผสมเครือ่งดื่มเพศหญิง โดยแจกแจงรายละเอียดตามข้อมลูจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ให้ข้อมลูเกี่ยวกับคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิ แบ่งข้อมลู
ออกเป็น 4 ด้าน คือ ความรู้ด้านวิชาชีพ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้าน 
มนุษยสัมพันธ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
 4.2.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ความรู้ด้านวิชาชีพ สามารถจ าแนกผลข้อมลูของกลุ่ม
ตัวอย่าง ดังนี้  
  “การใหบ้ริการการเตรียมอปุกรณ์หรือเครื่องดืม่ตรวจเช็คของให้เตม็พรอ้มอยู่ตลอดเพือ่
พร้อมต่อการบริการ การจ าแนกประเภทเครือ่งดื่มต่าง ๆ และการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารก็เป็น
สิ่งทีส่ าคัญมาก ความสามารถในการผสมเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ หรือการปฏิบัติงานตามใบสั่งของ
แต่ละวันก็มีความส าคัญรองลงมา” (พนักงานผสมเครื่องดื่ม 1, สัมภาษณ์, 5 พฤศจิกายน 2561) 
  “คุณลักษณะของการท างานบรกิารในโรงแรมอย่างแรกที่ส าคัญ คือ ต้องบริการลกูค้าให้
มีความประทับใจ เพราะว่าพนักงานผสมเครื่องดื่มเกิดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรง และเป็น
ภาพลักษณ์ของโรงแรมส่วนหนึง่ ดังนั้นการเตรียมตัวส าหรบัการปฏิบัตงิานจงึมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
การรูป้ระเภทของเครื่องดื่ม การจัดเครื่องดืม่ การผสมเครือ่งดื่มให้กับลูกค้าได้อย่างตรงตามความ
ต้องการ หรือการเสริ์ฟเครื่องดื่มให้กบัลูกค้าได้อย่างเหมาะสมกับโอกาสต่าง ๆ สามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้ และมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานบ้างเพราะว่าในบางกรณีต้องใช้ในการสรุป
ยอดในแต่ละวัน นอกจากนั้นภาษาอังกฤษก็ควรอยู่ในระดบัพื้นฐานที่สื่อสารกับลูกค้าได”้ (พนักงาน
ผสมเครือ่งดื่ม 2, สัมภาษณ์, 8 พฤศจิกายน 2561) 
  “ด้านวิชาชีพของพนักงานผสมเครื่องดื่มสิง่ทีส่ าคัญ คือ การจ าแนกการแบ่งประเภท
หรือมาตรฐานในการปฏิบัตงิานหรือการใหบ้ริการ ของพนักงานผสมเครื่องดืม่ หรือการปฏิบัติงานที่
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เกี่ยวข้องในหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นการขาย ก็มีความส าคัญไม่แพ้กัน การเตรียมพร้อมก่อนการปฏิบัตงิาน
และการดูแลความเรียบร้อยหลังการปฏิบัติงานในแต่ละวันกส็ าคัญเหมือนกัน ความรู้พื้นฐานในการ
จ าแนกในการรักษาในการปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานก็เปน็สิ่งทีพ่นักงานผสมเครื่องดื่มเองทุกคน
ต้องปฏิบัติให้ได้เหมือนกัน” 
  “ความส าคัญในเรื่องของการบรกิารข้ันพื้นฐาน ข้อควรปฏิบตัิและไม่ควรปฏิบัติในการ
บริการเครื่องดื่มให้กบัลูกค้า การแนะน าเครือ่งดื่มและการเสิร์ฟเครื่องดื่มทีเ่หมาะสมกบัโอกาสต่างๆ 
จึงเป็นสิง่ที่ควรค านึงถึงเป็นอย่างแรก ส่วนในเรื่องของการเตรียมพร้อมการเบิกอปุกรณ์ การตรวจนบั
สินค้าก็มลี าดับความส าคัญที่ลดน้อยลงมา” (พนักงานผสมเครื่องดื่ม 4, สัมภาษณ์, 10 พฤศจิกายน 
2561)   
  “คุณลักษณะที่ดีหรือพงึประสงค์ของพนกังานผสมเครือ่งดื่มสิ่งทีส่ าคัญ คือ ความรู้
พื้นฐานในการปฏิบัติงานและการจัดการ ข้อควรปฏิบัติและไม่ปฏิบัติในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ผสมเครือ่งดื่ม และการน าเสนอบริการและสินค้าก็เป็นสิง่ส าคัญ ความสามารถในการสื่อสารทางด้าน
ภาษาอังกฤษกับลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติก็ส าคัญ ความรู้พื้นฐานในการผสมเครื่องดื่มประเภทหลักที่
เป็นพื้นฐาน และอีกเรื่องทีส่ าคัญมาก ๆ ที่ต้องรบัผิดชอบ คือ การรบัเงินจากลูกค้าตรวจสอบเงินทีจ่ะ
ส่งต่อไปยงัเคาน์เตอร”์ (พนักงานผสมเครื่องดื่ม 5, สัมภาษณ์, 10 พฤศจิกายน 2561) 
  “พนักงานผสมเครื่องดื่มจะต้องมีความรู้ข้ันพื้นฐานในการปฏิบัติงานส าคัญมาก การ
เตรียมความพร้อมของการปฏิบัติงาน ผสมเครือ่งดื่มตามสูตรมาตรฐาน การปฏิบัตงิานที่ควรปฏิบัติ
และสิง่ที่ไม่ควรปฏิบัติในการให้บริการ หรือการจัดเตรยีมเครื่องดื่มเพื่อให้บริการลูกค้า ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม สามารถผสมเครื่องดื่มตามค าสั่งและตอบค าถามข้อซักถามให้กบัลูกค้าได้ และเป็นการ
ตรวจสอบจ านวนเครื่องดื่มใหเ้พียงพอในแต่ละวัน” (พนักงานผสมเครือ่งดื่ม 6, สัมภาษณ์, 15 
พฤศจิกายน 2561) 
  “คุณลักษณะของการท างานในต าแหน่งนี้ในด้านวิชาชีพ คือ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ
ท างานการผสมเครื่องดืม่คือการให้บริการ การจัดเกบ็ การเตรียมอุปกรณ์ และข้อควรที่ปฏิบัตหิรอืไม่
ควรปฏิบัติ สิ่งที่ส าคัญในการปฏิบัติงานนั้นเป็นเรื่องของการสื่อสารมากกว่าเพราะว่าส่วนมากลูกค้าที่
เข้ามาในโรงแรมจะเป็นชาวต่างชาติ ภาษาอังกฤษถือว่ามีความส าคัญมากในการสื่อสารกบัลกูค้า” 
(พนักงานผสมเครื่องดื่ม 7, สัมภาษณ์, 15 พฤศจิกายน 2561) 
  “ด้านความรู้ด้านวิชาชีพของพนักงานผสมเครื่องดื่มนั้น คิดว่าทุกส่วนมีความส าคัญมาก 
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเตรียมตัวผสมเครื่องดื่ม การเตรียมอุปกรณ์ การดูแลอปุกรณ์ การเปิด–ปิด
บาร์ การรักษาความสะอาดเครือ่งมือเครื่องใช้ต่าง ๆ มีความส าคัญมากเพราะว่าโรงแรมเป็นโรงแรม 5 
ดาว จึงต้องให้ความส าคัญในเรือ่งนีเ้ป็นอย่างมากและส าหรบัความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษก็มี
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ความส าคัญมากทีสุ่ด เพราะว่าต้องใช้สื่อสารกับลูกค้า” (พนักงานผสมเครื่องดื่ม 8, สัมภาษณ์, 18 
พฤศจิกายน 2561) 
  “ทักษะสิ่งที่ควรมีเป็นอันดับต้น ๆ ก็น่าจะเป็นเรื่องการผสมเครื่องดื่ม การตรวจสอบ
ของ ใบเสรจ็ต่าง ๆ การจ าแนกประเภทเครื่องดื่ม ฯลฯ การสื่อสารภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ” (พนักงานผสมเครือ่งดื่ม 9, สัมภาษณ์, 18 พฤศจิกายน 2561) 
  “ควรมีความรู้อย่างรอบด้าน เช่น ประเภทเครือ่งดื่ม จัดสต๊อก ท าบัญชี เป็นต้น ทักษะ
การผสมเครื่องดื่มต่าง ๆ ใหร้สชาติคงที่ รวมถึงเรื่องจิตบริการ ใส่ใจรายละเอียดลูกค้า” (พนักงานผสม
เครื่องดืม่ 10, สัมภาษณ์, 20 พฤศจิกายน 2561) 
  “การสื่อสารกบัลกูค้าจึงให้ระดบัความส าคัญมาก เพราะต้องสื่อสารกับลูกค้าใหรู้้ถึง
ความต้องการในเรื่องเครือ่งดื่ม ส่วนในเรื่องความรู้ในการจ าแนกประเภทเครื่องดืม่ การตรวจเครือ่งดื่ม
สูตรมาตรฐานต่าง ๆ เป็นสิง่ทีเ่รียนรู้ได้ในการปฏิบัติงานรวมไปถึงการเตรียมการเบิกอุปกรณ์ต่าง ๆ 
การดูแลความสะอาดบริเวณพื้นทีป่ฏิบัติงานกเ็ป็นความรู้พื้นฐานในการปฏิบัตงิานทางด้านให้บริการ” 
(พนักงานผสมเครื่องดื่ม 11, สัมภาษณ์, 20 พฤศจิกายน 2561) 
  “ความรู้ด้านวิชาชีพสิ่งทีส่ าคัญคือการสื่อสารกับลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าทีเ่ป็น
ชาวต่างชาติความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษจึงเป็นปจัจัยส าคัญที่ใช้ในการสื่อสาร ความรู้ข้ันพื้นฐานและ
การจ าแนกเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ ก็มีความส าคัญไม่แพ้กนั พนักงานผสมเครื่องดืม่ที่ดีต้องมีความรู้
ในเครื่องดืม่อย่างน้อยที่สุดคือพื้นฐาน หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานของพนักงานผสมเครือ่งดื่ม การ
ดูแลเกบ็รักษาตรวจเช็คเครื่องดืม่หรืออุปกรณ์ การท าความสะอาดบริเวณพื้นที่ให้บริการ หรือพื้นทีส่ั่ง
เครื่องดืม่ตลอดจนพื้นทีป่ฏิบัติงาน และการรู้จักแยกแยะเครือ่งดื่มทีเ่หมาะสมกับโอกาส” (พนักงาน
ผสมเครือ่งดื่ม 12, สัมภาษณ์, 25 พฤศจิกายน 2561) 
  “พนักงานผสมเครื่องดื่มในด้านความรู้ในวิชาชีพ คือ การสื่อสารในการปฏิบัตงิานเป็น
สิ่งทีส่ าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าชาวต่างชาติความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับการปฏิบัติงาน
จึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก เรือ่งความรูห้รอืทักษะในการเป็นพนักงานผสมเครื่องดื่มนั้น มี
ความสามารถในการรปฏิบัติงาน ในเรือ่งการเก็บรักษาเครือ่งดื่ม การเบิกอปุกรณ์ การเตรียมอปุกรณ์ 
การท าความสะอาดอุปกรณ์ การดูแลพื้นทีก่ารท างานให้มีความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ หรือเทคนิค
ในการขายเทคนิคในการผสมเครื่องดืม่ที่เหมาะสมกับลูกค้าให้ตรงตอ่ความต้องการ” (พนักงานผสม
เครื่องดืม่ 13, สัมภาษณ์, 25 พฤศจิกายน 2561) 
  “ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน สูตรการผสมเครื่องดื่มต่าง ๆ ตามมาตรฐาน แต่ละ
ประเภทเป็นต้น การมีความรู้ความเข้าใจในการบริการ งานในด้านอื่น เช่น การตรวจนับเครื่องดื่ม 
ตรวจสต๊อกสินค้า การจัดเรียงเคารเ์ตอรบ์ารเ์พื่อการท างาน การดูแลท าความสะอาดเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการท างานล้วนแล้วแต่เป็นสิง่พื้นฐานทีพ่นักงานเองต้องปฏิบัติให้ได้ แต่มีสิง่หนึ่งเพิม่เติม
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พนักงานสามารถรู้จักเทคนิคการแนะน าเครือ่งดื่มหรือขายเครื่องดื่มให้กับลูกค้าได้อย่างถูกใจ ก็จะ
ช่วยให้สร้างความแตกต่าง” (พนักงานผสมเครื่องดืม่ 14, สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2561)  
  “ความรู้พื้นฐานของการใหบ้รกิาร ความรู้พื้นฐานของข้อควรที่ควรปฏิบัติและไม่ควร
ปฏิบัติ ความรู้พื้นฐานเรื่องการแนะน า เครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ ให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง การ
สื่อสารภาษาอังกฤษนั้นก็มีความส าคัญ” (พนักงานผสมเครือ่งดื่ม 15, สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 
2561) 
  “ความรู้พื้นฐานในการเกบ็รกัษาเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ ความรู้พื้นฐานทางด้านการ
ผสมเครือ่งดื่ม ความรู้ทางด้านสูตรของการผสมเครื่องดื่มในอัตรา ส่วนต่าง ๆ ของแต่ละชนิด แล้วกส็ิ่ง
หนึ่งทีส่ าคัญมาก ๆ คือความรู้ทางด้านการใหบ้ริการใหก้ับแขกหรือลูกค้าทีเ่ข้ามา การแยกแยะหรอื
เสริ์ฟเครื่องดืม่ที่เหมาะสมกับสถานการณ์หรือโอกาสก็ส าคัญ เช่น ลูกค้าเป็นวัยรุ่นลูกค้าเป็นผู้หญิง
ลูกค้าเป็นผู้ชาย ลูกค้าเป็นคนมีอายกุ็มีความต้องการเครื่องดืม่แต่ละอย่างที่แตกต่างกัน เป็นต้น การ
ตรวจนับเครื่องมือและเครื่องดื่มก็มีความส าคัญ เพื่อป้องกันการสญูหายของอุปกรณ์หรือเครื่องดื่มจะ
ได้ไม่เกิดปัญหาในการตรวจนบัสต๊อกสินค้าในแต่ละวัน” (พนักงานผสมเครื่องดื่ม 16, สัมภาษณ์, 2 
ธันวาคม 2561) 
  “ความรู้ในการผสมเครื่องดื่มความรู้ในการให้บริการ การเตรียมเครื่องดืม่ตามออเดอร์ 
ความสามารถในการเชียร์ขายเครื่องดืม่ตามที่ตัง้เอาไว้ การตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยให้พร้อมทัง้
ในด้านการรักษาความสะอาดของอปุกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ การตรวจนบัเครือ่งดื่มการจัดเตรียม
เครื่องดืม่ชนิดต่าง ๆ ไว้ให้พร้อมเสมอส าหรับการใหบ้ริการลกูค้า ด้านภาษาต้องสามารถสื่อสารกับ
ลูกค้าได้ ทักษะหรือความสามารถในการผสมเครื่องดืม่ในแต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มที่มสี่วนผสม
ของแอลกอฮอล์หรือไม่มสี่วนผสมของแอลกอฮอล์ ผสมเครือ่งดื่มในอัตราส่วนของเครื่องผสมให้ได้ตาม
มาตรฐานหรือตรงต่อความต้องการของลูกค้า การปฏิบัตหิรอืการเตรียม เสิรฟ์เครือ่งดื่มให้ได้ตาม
ใบสั่งในแตล่ะวัน” (พนักงานผสมเครื่องดื่ม 17, สัมภาษณ์, 7 ธันวาคม 2561) 
  “การจัดเตรียมสตอ๊กเครื่องดืม่ให้มีความพร้อมบรกิาร ความรู้ในเทคนิคการขายให้ตรง
ใจต่อลูกค้า ดูแลรักษาความสะอาดสถานทีป่ฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานกับโรงแรม สามารถผสม
เครื่องดืม่ในแต่ละประเภทได้ ทั้งพวกเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ เครื่องดื่มน้ าผลไม้ การสือ่สาร
ภาษาอังกฤษกับลูกค้าในเกณฑ์ที่ดีในระดับหนึ่ง ควรระวังกคื็อการรบัการจ่ายเงินการถอนเงนิ และ
การสรุปยอดในแต่ละวันจะตอ้งตรงตามสินค้าที่ขายออกไป” (พนักงานผสมเครื่องดื่ม 18, สัมภาษณ์, 
7 ธันวาคม 2561) 
  “การแยกประเภทเครื่องดืม่ การตวง การจ าแนกประเภท การจัดของ ท าบัญชี สต๊อก
ของ รวมถึงจิตวิทยาบริการใส่ใจและพร้อมใหบ้ริการ ทักษะที่สิ่งที่จ าเป็นกก็ารผสมเครือ่งดื่มให้ตาม
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สูตรมาตรฐาน การสื่อสารทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ” (พนักงานผสมเครื่องดื่ม 19, 
สัมภาษณ์, 15 ธันวาคม 2561) 
  “ความรู้ในวัฒนธรรมองค์กร ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดืม่ การเงิน การตกแต่งร้าน 
เครื่องดืม่ ท า Stock เป็นต้น ความสามารถในการปรับสูตรเครื่องดื่มตามความต้องการของลกูค้า ส่วน
การสือ่สารภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ กเ็ป็นสิ่งจ าเป็น” (พนักงานผสมเครื่องดืม่ 20, 
สัมภาษณ์, 15 ธันวาคม 2561) 
 ผลการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครือ่งดื่มเพศหญิงความรู้
ด้านวิชาชีพ โดยจ าแนกประเด็นส าคัญตามข้อมลูจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล สามารถสรปุรายละเอียดใน
ตารางที่ 4.2 ดังนี ้
 
ตารางที่ 4.2: คุณลักษณะอันพงึประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญิงในโรงแรมเขต

กรุงเทพมหานครที่มเีฉพาะพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิปฏิบัติงาน ด้านความรู้ใน
วิชาชีพ (N=20) 

 
คุณลักษณะความรู้ด้านวิชาชีพ จ านวนผู้ตอบ คิดเป็นร้อยละ 

1. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องทราบข้อควรปฏิบัติและไม่ควร
ปฏิบัติในการท างานของการผสมเครือ่งดื่ม 

6 30.0 

2. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องมีความรู้ด้านการให้บริการการ
เตรียมอปุกรณ์หรือเครื่องดืม่ตรวจเช็คของให้เตม็พรอ้มอยู่
ตลอดเพือ่พรอ้มต่อการบริการ 

15 75.0 

3. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องมีความรู้และความเช่ียวชาญ
เกี่ยวกับประเภทของเครื่องดื่ม และการจัดเครื่องดื่มการผสม
เครื่องดืม่ที่ถูกต้อง ตลอดจนการตรวจเครื่องดืม่สูตรมาตรฐาน 

17 85.0 

4. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ
ผสมเครือ่งดื่มประเภททีม่ีแอลกอฮอล์หรือไม่มีแอลกอฮอล์ 
หรือการผสมเครือ่งดื่มตามรายการค าสั่งของลกูค้าได้ 

17 85.0 

5. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเสิรฟ์และ
การแนะน าเครื่องดื่มให้กบัลูกค้าได้อย่างเหมาะสมกบัโอกาส
ต่าง ๆ  

11 55.0 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ): คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครือ่งดื่มเพศหญิงในโรงแรมเขต
กรุงเทพมหานครที่มเีฉพาะพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิปฏิบัติงาน ด้านความรู้
ในวิชาชีพ 

 
คุณลักษณะความรู้ด้านวิชาชีพ จ านวนผู้ตอบ คิดเป็นร้อยละ 

6. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องมีความรู้ด้านการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  

15 75.0 

7. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลอปุกรณ์
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถตรวจนับสินค้าอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการรักษาความสะอาดเครือ่งมอืเครือ่งใช้
ต่าง ๆ 

14 70.0 

8. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการงาน
บริการ และการใหบ้ริการกบัลกูค้า  

15 75.0 

 
 จากตารางที่ 4.2 สรปุได้ว่า ผู้ให้ข้อมูล จ านวน 20 คน ผลการศึกษาประเด็นคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของพนกังานผสมเครือ่งดื่มเพศหญิง ด้านความรู้วิชาชีพ สรุปได้ว่า คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ด้านความรู้วิชาชีพที่มีความส าคัญมากทีสุ่ด 3 ล าดับแรก ได้แก่ พนักงานผสมเครือ่งดื่มต้องมี
ความรู้และความเช่ียวชาญเกี่ยวกบัประเภทของเครื่องดืม่ และการจัดเครื่องดืม่การผสมเครื่องดืม่ที่
ถูกต้อง ตลอดจนการตรวจเครื่องดืม่สูตรมาตรฐาน คิดเป็นรอ้ยละ 85 และพนักงานผสมเครื่องดืม่ต้อง
มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผสมเครื่องดื่มประเภทที่มีแอลกอฮอลห์รือไม่มีแอลกอฮอล์ หรือการผสม
เครื่องดืม่ตามรายการค าสัง่ของลูกค้าได้ คิดเป็นรอ้ยละ 85 รองลงมา คือ พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้อง
มีความรู้ด้านการให้บริการการเตรียมอุปกรณ์หรือเครื่องดืม่ตรวจเช็คของใหเ้ต็มพร้อมอยู่ตลอดเพื่อ
พร้อมต่อการบริการ คิดเป็นร้อยละ 75 และพนักงานผสมเครื่องดื่มตอ้งมีความรู้ความเข้าใจในการ
งานบรกิาร และการให้บริการกับลูกค้า คิดเป็นรอ้ยละ 75 และพนักงานผสมเครื่องดื่มต้องมีความรู้
เกี่ยวกับการดูแลอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถตรวจนับสินค้าอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการรักษาความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ คิดเป็นรอ้ยละ 70 ตามล าดับ โดยให้เหตุผล
ที่สอดคลอ้งกันว่า พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องมีความรู้ในการให้บริการ มีความเช่ียวชาญในการผสม
เครื่องดืม่ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องดืม่ประเภทต่าง ๆ ทัง้ประเภททีม่ีแอลกอฮอล์หรือไมม่ี
แอลกอฮอล์ และตอ้งมีความรู้เกี่ยวกบัการดูแลอปุกรณ์เครื่องมือ เครือ่งใช้ ตลอดจนมีการจัดเตรียม
พื้นที่ท างาน ตรวจสอบสต๊อกสินค้าได ้
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 4.2.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ความสามารถในการปฏิบัตงิาน สามารถจ าแนกผลข้อมลู
ของกลุม่ตัวอย่าง ดังนี้  
  “ด้านการปฏิบัติงานทีส่ าคัญมากก็คือ ความสามารถปฏิบัติงานได้ทุกช่วงเวลา พนักงาน
ต้องเตรียมความพรอ้มทีจ่ะปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทัง้ตอนเช้าหรือว่าตอนกลางคืนก็ต้อง
สามารถมกีารสลบัปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม สามารถท างานกับผู้อื่นได้ ท างานท่ามกลางความ
แตกต่างกับคนอื่นได้ มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและคนอื่น เมื่อมีทัศนคติที่ดีก็จะช่วยสร้างบรรยากาศใน
การท างานให้ราบรื่นข้ึน” (พนักงานผสมเครื่องดื่ม 1, สัมภาษณ์, 5 พฤศจิกายน 2561) 
  “พนักงานผสมเครื่องดื่มเป็นภาพลักษณ์ของโรงแรมในส่วนหนึ่ง สิง่ทีส่ าคัญก็คือการ
ปฏิบัติงานให้ได้ทกุช่วงเวลา เพราะว่างานบริการในสถานประกอบการโรงแรมเป็นการปฏิบัติงาน 24 
ช่ัวโมง โรงแรมไม่มเีวลาเปิดปิด ดังนั้นจึงต้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา ความสามารถการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานบ้าง” (พนักงานผสมเครื่องดื่ม 2, 
สัมภาษณ์, 8 พฤศจิกายน 2561) 
  “ด้านการปฏิบัติงานของพนกังานผสมเครือ่งดื่มสิ่งที่ส าคัญทีสุ่ด คือการสื่อสารกบัลูกค้า
หรือการใหบ้รกิารกบัลูกค้าได้อย่างประทบัใจ การเตรยีมตัวการปฏิบัตงิานจริง ต้องเตรียมพรอ้มอยู่
ตลอดเวลา เพื่อใหลู้กค้า เกิดความประทบัใจ” (พนักงานผสมเครื่องดื่ม 3, สัมภาษณ์, 8 พฤศจิกายน 
2561) 
  “ด้านความสามารถในการปฏิบัตงิาน สิ่งที่ส าคัญ คือ การท างานภายใต้ความกดดัน
สามารถควบคุมสถานการณ์ให้ดีที่สุด และต้องสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ท างานได้ ส่วนการ
ผสมแบบมีลลีาตรงนี้ คิดว่าไม่ส าคัญมากเนื่องจาก ลูกค้าส่วนใหญ่มีความต้องการทางด้านการดื่ม
เครื่องดืม่มากกว่าการรบัชมความตื่นเต้นการท างาน การเปน็พนักงานผสมเครื่องดื่มสิ่งทีส่ าคัญ คือ
การต้องเปิดใจยอมรับฟงัความคิดเห็นต่าง ๆ และเรียนรูจ้ากการปฏิบัตงิานจริงตามความเหมาะสม
ของแต่ละสถานการณ์” (พนักงานผสมเครือ่งดื่ม 4, สัมภาษณ์, 10 พฤศจิกายน 2561) 
  “ด้านความสามารถในการปฏิบัตงิาน ภาษาอังกฤษพื้นฐานมีความจ าเป็น ต้องมีความ
ยืดหยุ่น และอีกเรื่องทีส่ าคัญมาก ๆ ต้องรบัผิดชอบ มีการความรอบคอบเกี่ยวกบัตัวเงินที่จะส่งตอ่ไป
ยังเคาน์เตอร์ สร้างภาพลกัษณ์ที่ดีต่อตนเองและต่อการให้บริการของโรงแรม และปฏิบัตงิานตามที่
ได้รับมอบหมายให้ดีทีสุ่ด ทั้งจากทีห่ัวหน้าสัง่งานหรือภายในความรับผิดชอบของตนเอง” (พนักงาน
ผสมเครือ่งดื่ม 5, สัมภาษณ์, 10 พฤศจิกายน 2561) 
  “ความสามารถในการปฏิบัตงิานของพนกังานผสมเครือ่งดื่ม สามารถท างานได้ทกุ
ช่วงเวลา ข้ึนอยู่กับการสลับตารางงานกับเพื่อนร่วมงาน และให้ความส าคัญกบัการเสิร์ฟเครื่องดื่มทีม่ี
แอลกอฮอล์ให้กับลูกค้า เนื่องจากประเทศไทยมีกฎหมายในการควบคุมการจ าหน่ายเครือ่งดื่มที่ผสม
แอลกอฮอล์ เพือ่รักษามาตรฐานของโรงแรม ส่วนในเรื่องของการผสมแบบลลีามีความส าคัญนอ้ย 
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เพราะโรงแรมไม่ได้ชูเป็นจุดเด่นของการใหบ้ริการ ความสามารถท างานได้ท่ามกลางความหลากหลาย
ของเช้ือชาติหรอืช่วงอายุเพราะต้องพบเจอกับลูกค้าที่มีความแตกต่างกันออกไป และปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมาย จากหัวหน้าหรือความต้องการของลูกค้าใหด้ีที่สุด” (พนักงานผสมเครื่องดื่ม 6, 
สัมภาษณ์, 15 พฤศจิกายน 2561) 
  “ความสามารถท างานภายใต้ความกดดันและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
พนักงานผสมเครื่องดื่มต้องท างานได้ทกุช่วงเวลาด้วยเช่นเดยีวกัน ต้องรับผิดชอบต่อคนอื่นและก็
ลูกค้าเพื่อสร้างความประทบัใจให้กับคนอื่น ๆ เพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของโรงแรมต่อ เช่ือฟงัค าสัง่หรือ
ข้อปฏิบัติของหัวหน้า หรอืกฎระเบียบของโรงแรมให้ได้ไปเปน็ตามมาตรฐาน จะสะท้อนใหเ้ห็นถึง
บุคลิกภาพที่ดีของพนักงาน” (พนักงานผสมเครื่องดื่ม 7, สัมภาษณ์, 15 พฤศจิกายน 2561) 
  “ด้านความสามารถในการปฏิบัตงิานของพนกังานผสมเครื่องดื่มสื่อสารกับลูกค้ามสี่วน
ส าคัญมากในการใหบ้รกิาร รองลงมาทีส่ าคัญไม่แพก้ันก็คือการท างานภายใต้ภาวะกดดันแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้ และท างานได้ทุกช่วงเวลาเพราะว่าบางครั้งความต้องการของลกูค้าแตกต่าง พนักงาน
ต้องยอมรับฟงัความคิดเห็นเพื่อน ามาปรบัปรุงวิธีการท างาน บุคลิกภาพก็เป็นเรื่องที่ส าคัญพนักงาน
จะต้องแตง่ตัวสะอาดเรียบร้อยดูเป็นมิตรเพราะจะสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัพนักงานและเพื่อน
ร่วมงาน สามารถปฏิบัตงิานได้ท่ามกลางความแตกต่างของช่วงอายุวัย และสามารถคุยกันภายในทีม
เพื่อแก้ไขปัญหากันร่วมกัน” (พนักงานผสมเครือ่งดื่ม 8, สัมภาษณ์, 18 พฤศจิกายน 2561) 
  “ด้านความสามารถในการปฏิบัตงิานต้องมีความตรงต่อเวลา ละเอียดรอบคอบ มี
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ ใส่ใจรายละเอียดของลกูค้าเพื่อสร้างความประทับใจใหลู้กค้า 
สามารถในการเรียนรูร้ะหว่างการท างานอยู่ตลอดเวลา มีความกระตือรือร้น รู้จกัการท างานเป็นทมี 
สามารถปรบัตัวและเรียนรูบ้นความแตกต่าง เพือ่ให้เกิดผลงานส าเรจ็ร่วมกันคือสิง่ทีส่ าคัญ ตลอดจน
การเคารพกติกาของการท างานองค์กร” (พนักงานผสมเครื่องดื่ม 9, สัมภาษณ์, 18 พฤศจิกายน 
2561) 
  “ด้านความสามารถในการปฏิบัตงิานต้องมีจิตบริการ ใส่ใจรายละเอียดลูกค้า และเข้า
ใจความแตกต่าง ความหลากหลาย รวมถงึการปรบัตัวและแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ได้ พัฒนา
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ” (พนักงานผสมเครื่องดื่ม 10, สัมภาษณ์, 20 พฤศจิกายน 2561) 
  “ด้านความสามารถในการปฏิบัตงิานของพนกังานผสมเครื่องดื่มนั้นคิดว่า จะต้อง
ปฏิบัติงานได้ในกรณีทีเ่กิดปัญหาเฉพาะหน้า พนักงานจะต้องดูแลลกูค้าได้และใหบ้ริการลูกค้าได้ ส่วน
ในเรื่องการผสมเครื่องดื่มแบบมีลลีาไม่ได้ให้ความส าคัญมาก เพราะว่าโรงแรมไม่ได้มีโชว์ในการผสม
เครื่องดืม่แบบมีลลีา ต้องมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งานเพื่อพฒันางานของตนเอง สามารถ
ท างานเป็นทีมได้ในกรณีที่เกิดปัญหาข้ึนในที่ท างานพนักงานทุกคนจะต้องร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหา
และรบัฟังความคิดเห็นของคนอื่นทั้งหัวหน้างานและเพือ่นรว่มงาน และสะท้อนปญัหาน้ันหาทางแก้ไข
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ร่วมกัน ทุกคนสามารถ พูดหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างตรงไปตรงมาเพื่อที่จะสามารถบรกิารให้กับ
ลูกค้าได้อย่างมปีระสิทธิภาพ” (พนักงานผสมเครื่องดื่ม 11, สัมภาษณ์, 20 พฤศจิกายน 2561) 
  “ทางด้านความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานนั้น ภาษาอังกฤษก็ยังเป็นปจัจัย
ส าคัญในระดบัแรก การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานกม็ีความส าคัญเพราะต้องใช้สรุปยอด ผ่านการ
โปรแกรม Excel ในคอมพิวเตอร์ การท างานภายใต้ความกดดันและการแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้าก็เป็น
สิ่งทีส่ าคัญมาก” (พนักงานผสมเครื่องดื่ม 12, สัมภาษณ์, 25 พฤศจิกายน 2561) 
  “ด้านการปฏิบัติงานของพนกังานนั้น ภาษาอังกฤษสนทนายังเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด และ
การปฏิบัตงิานภายใต้ภาวะกดดันหรือการแก้ไขปัญหากเ็ป็นสิ่งทีส่ าคัญไม่แพก้ัน เรื่องของการ
ปฏิบัติงานได้ทุกช่วงเวลาในกรณีทีเ่พื่อนร่วมงานหรือหัวหน้ามอบหมายให้ดูแลแทน พนักงานจะต้องมี
ความพร้อมในการปฏิบัตงิานอยู่เสมอเพราะในส่วนจะต้องมพีนักงานใหบ้รกิารลูกค้าของโรงแรมอยู่
ตลอดเวลา ส่วนการเก็บเงินก็ยงัเป็นสิง่ที่พนกังานเองสามารถเรียนรู้ไดจ้ากการปฏิบัติงาน ในด้านของ
การผสมแบบมลีลีาเป็นที่เพิ่มเตมิมาน้ันเป็นเรื่องของการบรกิารใหลู้กค้า แต่ท้ายที่สุดลูกค้าต้องการ
เครื่องดืม่ที่มรีสชาติถูกใจลูกค้ามากเป็นทีสุ่ด พนักงานต้องสามารถท างานท่ามกลางความหลากหลาย
ได้ทั้งเพศ ทั้งเช้ือชาติ เพราะงานให้บริการจะต้องพบเจอคนหลากหลายรูปแบบ และสิง่หนึ่งที่ส าคัญ
พนักงานผสมเครื่องดื่มนั้นจะต้องมีบุคลิกภาพที่ดี เพราะเปน็ภาพลักษณ์ที่ดีของพนักงานที่ท างาน
ทางด้านการให้บริการ” (พนักงานผสมเครื่องดื่ม 13, สัมภาษณ์, 25 พฤศจิกายน 2561) 
  “การมีความรู้ความเข้าใจในการบริการไดเ้ป็นอย่างดี พนักงานเองจะต้องสามารถเรียนรู้
การแก้ไขปัญหาทีเ่กิดข้ึนได้ในระหว่างการปฏิบัติงาน พนักงานก็ยังต้องให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของที่ท างาน อย่างเคร่งครัดอีกด้วย ต้องมีความรับผิดชอบต่อทกุส่วนที่ตนดูแลอยู่และ
มีความรับผิดชอบมีความกระตือรือร้น นอกจากนั้นพนักงานยังต้องท างานกับคนอื่น ๆ บนความ
หลากหลายด้วยความเข้าอกเข้าใจเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน พนักงานเป็นภาพลักษณ์ส าหรับ
ต าแหน่งพนักงานผสมเครื่องดืม่ของโรงแรมด้วยเช่นเดียวกัน” (พนักงานผสมเครือ่งดื่ม 14, สัมภาษณ์, 
28 พฤศจิกายน 2561) 
  “ด้านความสามารถในการปฏิบัตงิานของพนกังานผสมเครื่องดื่มนั้น พนักงานจะต้อง
ท างานได้อย่างเตม็ที่ บางครั้งอาจจะท างานเป็นเวลานาน ๆ ในบางกรณีตามความเหมาะสม พนักงาน
เองกจ็ะต้องมีความพรอ้มในการปฏิบัตงิานดังกล่าวให้ได้ สามารถท างานภายใต้ความกดดันและแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยส่วนในเรื่องความสามารถในการผสมเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ ให้ได้ตาม
มาตรฐานรกัษารสชาติมาตรฐานของเครื่องดื่มในการผสมในแต่ละครั้งให้ได้ ก็ถือว่าเป็นสิง่ที่ควร
จะต้องปฏิบัติให้ได้ และต้องปฏิบัตงิานกับคนที่หลากหลาย” (พนักงานผสมเครื่องดื่ม 15, สัมภาษณ์, 
28 พฤศจิกายน 2561) 
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  “พนักงานจะต้องสามารถปฏิบัตงิานภายใต้ภาวะความกดดัน ต้องหาทางแก้ไขปญัหา มี
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานในการสรปุยอดการขาย เพื่อรักษาเวลาในการเข้ามาปฏิบัตงิานให้
ตรงต่อเวลาเป็นไปตามกฎระเบียบการเข้าท างานของโรงแรม พนักงานต้องมีพรอ้มทีจ่ะใหบ้รกิาร
ลูกค้าได้อย่างเตม็ที”่ (พนักงานผสมเครือ่งดื่ม 16, สัมภาษณ์, 2 ธันวาคม 2561) 
  “ด้านความสามารถในการปฏิบัตงิานจริง ๆ ทุกอย่างกม็ีความส าคัญหมด ไม่ว่าจะเป็น
ด้านภาษา ทักษะหรือความสามารถในการผสมเครื่องดืม่ ส่วนลีลาในการผสมเครื่องดื่มจะสร้างความ
น่าสนใจใหก้ับลูกค้าได้ แต่ในขณะเดียวกันพนักงานก็ต้องสามารถท างานภายใต้ปญัหาหรือความ
กดดันที่เกิดข้ึนได้ ท่ามกลางความหลากหลายและมีความตอ้งการที่แตกต่างกัน พนักงานจะตอ้งใช้สติ
ในการแก้ปญัหาและต้องค านึงถึงการให้บริการลูกค้าเป็นหลกั” (พนักงานผสมเครื่องดืม่ 17, 
สัมภาษณ์, 7 ธันวาคม 2561) 
  “ด้านความสามารถในการปฏิบัตงิานของการเป็นพนักงานเครื่องดื่มต้องปฏิบัตงิานอยู่
เป็นประจ าก็จะท าใหเ้กิดความช านาญ ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในเกณฑ์ที่ดีในระดบัหนึง่ 
อีกสิ่งนงึที่ควรระวังก็คือการรับการจ่ายเงินการถอนเงิน ในการสรุปยอดในแตล่ะวันจะต้องตรงตาม
สินค้าที่ขายออกไป ต้องมีความรบัผิดชอบตอ่หน้าที่และสามารถท างานเป็นทมีได้ พร้อมทีจ่ะรับฟงั
ความคิดเห็นของหัวหน้างานเพื่อการปฏิบัตงิานได้อย่างเป็นไปตามมาตรฐาน” (พนักงานผสม
เครื่องดืม่ 18, สัมภาษณ์, 7 ธันวาคม 2561) 
  “ด้านความสามารถในการปฏิบัตงิานพนักงานต้องมีความสามารถทางวิชาชีพ เช่น การ
แยกประเภทเครื่องดืม่ การตวง การจ าแนกประเภท การจัดของ ท าบัญชี สต๊อกของ วิธีการสงัเกต
ลูกค้า รวมถึงการท างานในวิชาชีพผสมเครื่องดืม่ ด้านจิตวิทยาบริการต้องใส่ใจกบัลกูค้า และพร้อม
ให้บรกิาร ส่วนทกัษะสิง่ทีจ่ าเป็นก็การผสมเครื่องดืม่ให้ถูกใจลูกค้า รักษามาตรฐาน” (พนักงานผสม
เครื่องดืม่ 19, สัมภาษณ์, 15 ธันวาคม 2561) 
  “ด้านความสามารถในการปฏิบัตงิานพนักงานต้องมี คือ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดืม่และ
ลีลาในการผสมเครื่องดื่มกจ็ าเป็น จะท าให้ลกูค้าประทับใจ ความสามารถในการท าบญัชี การ
ตรวจเช็คสต๊อก เป็นต้น พนักงานต้องมีความตรงต่อเวลา ซือ่สัตย์ ปรบัตัวกับที่ท างานและเพือ่น
ร่วมงาน ทั้งนี้ต้องมีการเรียนรูพ้ัฒนาตัวเองจนไดร้ับรองมาตรฐานสากล ก็ท าให้ยกระดับวิชาชีพ 
(พนักงานผสมเครื่องดื่ม 20, สัมภาษณ์, 15 ธันวาคม 2561) 
 ผลการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครือ่งดื่มเพศหญิง ด้าน
ความรู้ ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยจ าแนกประเด็นส าคัญตามข้อมูลจากผู้ให้ข้อมลู 
สามารถสรปุรายละเอียดในตารางที่ 4.3 ดังนี ้
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ตารางที่ 4.3: คุณลักษณะอันพงึประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญิงในโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานครที่มเีฉพาะพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิปฏิบัติงาน ด้าน
ความสามารถในการปฏิบัติงาน  

 
คุณลักษณะความสามารถในการปฏิบัตงิาน จ านวนผู้ตอบ คิดเป็นร้อยละ 

1. พนักงานผสมเครื่องดืม่จะตอ้งมีควากระตือรอืร้นในการ
เรียนรู้งานเพื่อพฒันางานของตนเอง 

8 40.0 

2. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องสามารถปฏิบัติงานได้ทกุ
ช่วงเวลา 

6 30.0 

3. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องมีความรับผิดชอบต่องาน  
และสามารถปฏิบัตงิานตามที่ได้รบัมอบหมาย 

10 50.0 

4. พนักงานผสมเครื่องดืม่จะตอ้งมีความยืดหยุ่นในการ
ปฏิบัติงานทัง้ในเรื่องของการผสมเครื่องดืม่ประเภทต่าง ๆ 
เพื่อใหส้ามารถบรกิารตรงความต้องการของลูกค้าได้ 

9 45.0 

5. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา 

4 20.0 

6. พนักงานผสมเครื่องดืม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่
เกิดข้ึนระหว่างการปฏิบัติงาน และสามารถสะท้อนปัญหาน้ัน
หาทางแก้ไขร่วมกัน 

9 45.0 

7. พนักงานผสมเครื่องดืม่สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความ
กดดัน ตลอดจนการควบคุมสถานการณ์ให้ดีได้ ในกรณีทีเ่กดิ
ความกดดันและปัญหาต่าง ๆ ขณะปฏิบัตงิาน รวมทั้งการ
รับมอืในกรณีทีเ่กิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าต าหนหิรอืลกูค้า
ต้องการขอความช่วยเหลือ 

10 50.0 

8. พนักงานผสมเครื่องดืม่สามารถท างานได้ท่ามกลางความ
หลากหลายของเช้ือชาติ ประเพณี และวัฒนธรรม ตลอดจน
ปฏิบัติงานได้ท่ามกลางความแตกต่างของช่วงอายุวัย 

6 30.0 

9. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องมีลลีาหรือศิลปะในการผสม
เครื่องดืม่ 

3 15.0 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ): คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครือ่งดื่มเพศหญิงในโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานครที่มเีฉพาะพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิปฏิบัติงาน ด้าน
ความสามารถในการปฏิบัติงาน  

 
คุณลักษณะความสามารถในการปฏิบัตงิาน จ านวนผู้ตอบ คิดเป็นร้อยละ 

10. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องมีควากระตือรือร้นในการ
ท างานตลอดเวลา และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
โรงแรมให้ได้ตามมาตรฐาน 

11 55.0 

11. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องสามารถปฏิบัติงานด้าน
การเงินได้ และตรวจสอบเงินที่จะสง่ต่อไปยังเคาน์เตอร์ และ
ปฏิบัติงานด้านการเงินอย่างรอบคอบ 

5 25.0 

12. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องมบีุคลกิภาพดีที่สะท้อนออก
ให้เห็นถึงความพร้อมทีจ่ะใหบ้ริการ 

9 45.0 

13. สามารถท างานเป็นทีม 5 25.0 
14. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องกล้าทีจ่ะยอมรบัฟังความ
คิดเห็นจากคนอื่น ขณะเดียวกันต้องรูจ้ักน าสิ่งที่ตนผิดพลาด
ไปปรบัปรุงตนเองให้ดีข้ึน 

7 35.0 

15. พนักงานผสมเครื่องดืม่สามารถสร้างความประทับใจ
ให้กับลูกค้าได้ และพรอ้มเป็นภาพลกัษณ์ที่ดีให้กบัองค์กร
เสมอ 

14 70.0 

16. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกบั
เพื่อนพนักงานได ้

4 20.0 

 
 จากข้อมลูตารางที่ 4.3 สรปุได้ว่า ผู้ให้ข้อมูล จ านวน 20 คน ผลการศึกษาประเด็น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดืม่เพศหญิง ด้านความสามารถในการปฏิบัตงิาน 
สรปุได้ว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีความส าคัญมากทีสุ่ด 3 
ล าดับแรก ได้แก่ พนักงานผสมเครื่องดืม่สามารถสร้างความประทับใจให้กบัลูกค้าได้ และพร้อมเป็น
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กบัองค์กรเสมอ คิดเป็นรอ้ยละ 70 รองลงมา คือ พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องมีความ
กระตือรือร้นในการท างานตลอดเวลา และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงแรมให้ได้ตาม
มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 55 และพนักงานผสมเครือ่งดื่มสามารถปฏิบัตงิานภายใต้ความกดดัน 
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ตลอดจนการควบคุมสถานการณ์ให้ดีได้ ในกรณีทีเ่กิดความกดดันและปญัหาต่าง ๆ ขณะปฏิบัติงาน 
รวมทั้งการรับมอืในกรณีทีเ่กิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าต าหนิ หรือลกูค้าต้องการขอความช่วยเหลือ 
คิดเป็นร้อยละ 50 ตามล าดับ โดยให้เหตุผลทีส่อดคล้องกันว่า พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องท างาน
ภายใต้ความกดดันและรับมอืกับการแกป้ัญญาขณะปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน โดยค านึงถึงการ
ให้บรกิารและสร้างความประทับใจแก่ลกูค้า และรักษาภาพลักษณ์ของวิชาชีพและโรงแรม
 4.2.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม สามารถจ าแนกผลข้อมูลของ
กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้  
  “ทางด้านคุณธรรมจริยธรรมใช้หลกัการใจเขาใจเรา สิ่งใดทีเ่ราไม่ชอบเรากจ็ะไม่ปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นแบบนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความยุติธรรมไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน ห้ามการเอาเปรียบ
คนอื่น การไม่รับผิดชอบต่องานเป็นสิง่ที่ไม่ควรปฏิบัติ เป็นต้น” (พนักงานผสมเครือ่งดื่ม 1, สัมภาษณ์, 
5 พฤศจิกายน 2561) 
  “ส่วนทางด้านคุณธรรมหรือจริยธรรมสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือการไม่เอาเปรียบเพือ่นร่วมงาน 
ต้องมีความรบัผิดชอบในหน้าทีม่ีความอดทนและซื่อสัตย์ต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน สิ่งทีส่ าคัญที่ควร
ปฏิบัติมากทีสุ่ดสร้างประโยชน์ส่วนรวมในทีมกเ็ป็นสิ่งทีส่ าคัญ” (พนักงานผสมเครื่องดืม่ 2, สัมภาษณ์, 
8 พฤศจิกายน 2561) 
  “ทางด้านคุณธรรมหรือจริยธรรมของพนักงาน จะต้องเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง” (พนกังานผสมเครื่องดืม่ 3, สัมภาษณ์, 8 พฤศจิกายน 2561) 
  “ทางด้านคุณธรรมจริยธรรมคิดว่าสิ่งส าคัญ คือ การรบัผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
อย่างตรงไปตรงมา ทั้งในเรื่องของการตรงต่อเวลามีความอดทนต่อหน้าทีก่ารงานปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมาย อย่างกระตือรอืร้นตลอดจนการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงแรมให้ได้ตาม
มาตรฐาน คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและมีความเคารพเช่ือฟงัค าสั่งของ
หัวหน้างาน” (พนักงานผสมเครือ่งดื่ม 4, สัมภาษณ์, 10 พฤศจิกายน 2561) 
  “ทางด้านคุณธรรมหรือจริยธรรมคิดว่า การปฏิบัตงิานทางดา้นงานบรกิาร ทัศนคติที่ดี
ต่องานบรกิาร ถือเป็นสิง่ทีส่ าคัญทีสุ่ด ตลอดจนความซื่อสัตย์สุจริตต่อการปฏิบัตหิน้าที่อย่าง
ตรงไปตรงมา และปฏิบัติงานตามที่ได้รบัมอบหมายให้ดีทีสุ่ด ทั้งจากทีห่ัวหน้าสั่งงานหรือภายในความ
รับผิดชอบของตนเอง” (พนักงานผสมเครื่องดืม่ 5, สัมภาษณ์, 10 พฤศจิกายน 2561) 
  “ด้านคุณธรรมและจริยธรรม สิ่งที่ส าคัญส าหรบัพนักงานผสมเครื่องดื่มต้องมีความ
อดทน มีจิตใจที่ใหบ้ริการ มีทัศนคติที่ดี ในการให้บริการและการปฏิบัติงาน ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่อ
เพื่อนร่วมงาน รับผิดชอบต่อหน้าที่ให้ดีทีสุ่ด ถือว่าเป็นความซื่อสัตย์ของพนักงานผสมเครื่องดืม่ต่อการ
ปฏิบัติงานและปฏิบัตงิานตามที่ได้รบัมอบหมายจากหัวหน้า” (พนักงานผสมเครือ่งดื่ม 6, สัมภาษณ์, 
15 พฤศจิกายน 2561) 
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  “ด้านคุณธรรมจริยธรรม ทุกส่วนมีความส าคัญหมดไม่ว่าจะเป็นเรือ่งการตรงต่อเวลา
การซื่อสัตย์การมีความอดทนการรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อเพือ่นร่วมงานต่อสถานที่ท างานต่อลกูค้ามี
ความส าคัญทั้งหมดเพราะว่าเป็นการปฏิบัตงิานทางด้านการบริการ จึงต้องรบัผิดชอบต่อคนอื่นและ
ลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจให้กบัคนอื่น ๆ เพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของโรงแรม” (พนักงานผสม
เครื่องดืม่ 7, สัมภาษณ์, 15 พฤศจิกายน 2561) 
  “ด้านคุณธรรมหรือจริยธรรมไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์สจุริตต่อหน้าที่ความรบัผิดชอบ
ต่อหน้าที่ความอดทนการปฏิบัติงานมาท างานให้ตรงต่อเวลาก็มีความส าคัญมาก เพราะว่างานในส่วน
นี้เป็นงานการใหบ้รกิาร พนักงานทุกคนต้องมีทัศนคติที่ดีต่องานบรกิาร มีความภาคภูมิใจต่องานทีท่ า
อยู่ ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบให้ได้มาตรฐานและสามารถท างานเป็นทีมได้ ไม่เอาเปรียบเพือ่น
ร่วมงานเป็นต้น” (พนักงานผสมเครื่องดื่ม 8, สัมภาษณ์, 18 พฤศจิกายน 2561) 
  “ระเบียบวินัยหรือเคารพกติกา รวมถึงควรมองโลกในแง่ดหีรือมีทัศนคติที่ดีต่อทุก ๆ 
อย่าง ต้องรูจ้ักการท างานเป็นทีม ปรับตัวและเรียนรู้กบัความแตกต่าง” (พนักงานผสมเครื่องดื่ม 9, 
สัมภาษณ์, 18 พฤศจิกายน 2561) 
  “ด้านคุณธรรม จริยธรรมในการท างานกเ็ป็นสิ่งทีส่ าคัญมาก ในเรื่องของการตรงต่อ
เวลา ซื่อสัตย์สจุริต รวมถึงเรือ่งจิตบริการ” (พนักงานผสมเครื่องดื่ม 10, สัมภาษณ์, 20 พฤศจิกายน 
2561) 
  “ด้านคุณธรรมจริยธรรมตัวพนักงานเองจะต้องรบัผิดชอบตอ่หน้าที่ ปฏิบัตงิานตามที่
ได้รับมอบหมายดูแลรบัผิดชอบงานประจ าวันของบาร์ใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานหรอืกฎระเบียบของ
โรงแรมสงูสุด มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการเพราะว่างานในโรงแรมเป็นงานใหบ้รกิารกบัลกูค้า
โดยตรง” (พนักงานสมเครื่องดืม่ 11, สัมภาษณ์, 20 พฤศจิกายน 2561) 
  “ส่วนด้านคุณธรรมหรือจริยธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมีความอดทนการรบัผิดชอบตอ่
หน้าที่การปฏิบัตงิาน การมีทัศนคติที่ดีต่อลูกค้าต่อเพื่อนร่วมงานต่อหัวหน้างานและการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของที่ท างานล้วนแล้วแต่มีความส าคัญมากอย่างเท่า ๆ กัน” (พนักงานผสมเครื่องดืม่ 12, 
สัมภาษณ์, 25 พฤศจิกายน 2561) 
  “ด้านคุณธรรมจริยธรรม ส าหรบัการเป็นพนักงานผสมเครื่องดื่มนั้นจะตอ้งปฏิบัติงานที่
มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ ต่อเพื่อนร่วมงาน และจะต้องมีความภาคภูมิใจซื่อสัตย์ปฏิบัติงานอย่าง
ตรงไปตรงมา รบัผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองให้ดีทีสุ่ด ตลอดจนปฏิบัติตนเองให้ได้ตามกฎระเบียบของ
โรงแรม หรือของส่วนงานให้ได้มากที่สุด เพื่อรกัษามาตรฐานภาพรวมของการปฏิบัติงานเอาไว้” 
(พนักงานผสมเครื่องดื่ม 13, สัมภาษณ์, 25 พฤศจิกายน 2561) 
  “ด้านจริยธรรมหรอืคุณธรรมในการปฏิบัติงานของตัวเอง พนักงานต้องมีความอดทน ได้
เรียนรู้ในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นการซื่อสัตย์สจุริต การมีทัศนคติที่ดีต่อเพือ่นร่วมงาน ต่อที่ท างาน 
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ต่องานที่ตัวเองท าอยู่นั้นกเ็ป็นสิ่งที่ส าคัญ” (พนักงานผสมเครื่องดื่ม 14, สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 
2561) 
  “คุณธรรมจริยธรรม สิง่ทีส่ าคัญคือความอดทนต่อการปฏิบตัิงานความรับผิดชอบใน
หน้าที่การปฏิบัตงิาน จึงต้องมทีัศนคติหรือจิตบริการ ทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนพนกังานด้วยกัน 
นอกจากนั้น การมีน้ าใจ การเป็นห่วงเป็นใยเพื่อนร่วมงาน หรือไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน ก็เป็นสิ่งที่
ควรจะต้องค านึงถึงด้วยเช่นเดียวกัน” (พนักงานผสมเครื่องดื่ม 15, สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2561) 
  “ด้านคุณธรรมจริยธรรม การมีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและต่องานที่ท าอยู่ ไม่เอา
เปรียบเพื่อนร่วมงานด้วยการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในสิ่งทีพ่อแบ่งปัน หรอืช่วยเหลอืได้อย่างเตม็ใจ” 
(พนักงานผสมเครื่องดื่ม 16, สัมภาษณ์, 2 ธันวาคม 2561) 
  “ด้านคุณธรรมจริยธรรม ตรงนี้เป็นเรื่องทั่วไปพนักงานจะตอ้งค านึงถึงพฤติกรรมหรือ
การแสดงออกของตัวเอง เพื่อรกัษาความรู้สกึของต่อเพื่อนรว่มงาน ทัศนคติต่องาน และทัศนคติที่ดีต่อ
ลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ จงึต้องตรงต่อเวลารกัษาเวลา โดยไม่ให้กระทบกับเพื่อนร่วมงาน
หรือคนอื่น” (พนักงานผสมเครื่องดืม่ 17, สัมภาษณ์, 7 ธันวาคม 2561) 
  “ด้านคุณธรรม จริยธรรม พนักงานต้องมีความพรอ้มต่อการปฏิบัติงาน ตรงตอ่เวลา 
รับผิดชอบงานในพื้นที่งานของตนเอง พนกังานต้องมีความอดทนต่อสถานการณ์ที่และมีความเคารพ
เช่ือฟังค าสัง่จากหัวหน้างาน” (พนักงานผสมเครื่องดื่ม 18, สัมภาษณ์, 7 ธันวาคม 2561) 
  “ด้านคุณธรรมจริยธรรม พนักงานต้องมทีัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการผสมเครือ่งดื่มใน 
ทุก ๆ ด้าน รวมถึงมีจิตวิทยาบรกิาร” (พนักงานผสมเครือ่งดืม่ 19, สัมภาษณ์, 15 ธันวาคม 2561) 
  “ไม่มีข้อมลูความคิดเห็นในด้านนี”้ (พนักงานผสมเครือ่งดื่ม 20, สัมภาษณ์, 15 
ธันวาคม 2561) 
 ผลการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครือ่งดื่มเพศหญิง ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม โดยจ าแนกประเด็นส าคัญตามข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล สามารถสรปุรายละเอียดใน
ตารางที่ 4.4 ดังนี ้
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ตารางที่ 4.4: คุณลักษณะอันพงึประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญิงในโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานครที่มเีฉพาะพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
คุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม จ านวนผู้ตอบ คิดเป็นร้อยละ 

1. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องยึดหลกัความยุติธรรม ไมเ่อา
เปรียบเพื่อนร่วมงาน 

12 60.0 

2. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องมีความอดทน และซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน 

11 55.0 

3. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องมีหัวใจของการให้บริการหรือ 
จิตบรกิาร (Service Mind) 

11 55.0 

4. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และเคารพเช่ือฟงัค าสัง่ของ
หัวหน้างาน 

6 30.0 

 
 จากตารางที่ 4.4 สรปุได้ว่า ผู้ให้ข้อมูล จ านวน 20 คน  ผลการศึกษาประเด็นคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของพนกังานผสมเครือ่งดื่มเพศหญิง ด้านคุณธรรมจริยธรรม สรุปได้ว่า คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้านจริยธรรมทีม่ีความส าคัญมากทีสุ่ด 3 ล าดับแรก ได้แก่ พนักงานผสมเครือ่งดื่มต้อง
ยึดหลักความยุติธรรมไมเ่อาเปรียบเพือ่นร่วมงาน คิดเป็นรอ้ยละ 60 รองลงมา ได้แก่ พนักงานผสม
เครื่องดืม่ต้องมีความอดทนและซื่อสัตย์ต่อตนเอง ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 55 และ
พนักงานผสมเครื่องดื่มต้องมีหัวใจของการใหบ้ริการหรือจิตบริการ (Service Mind) คิดเป็นร้อยละ 
55 และพนักงานผสมเครื่องดื่มต้องปฏิบัตงิานโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วน
ตน และเคารพเช่ือฟังค าสัง่ของหัวหน้างาน คิดเป็นร้อยละ 30 ตามล าดับ โดยให้เหตุผลทีส่อดคลอ้ง
กันว่า พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีหัวใจในการ
ให้บรกิาร มีน้ าใจ ไมเ่อาเปรียบ เอื้อเฟื่อเผื่อแผ่แก่เพื่อนร่วมงาน  
 4.2.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมนุษยสมัพันธ์ สามารถจ าแนกผลข้อมลูของกลุ่ม
ตัวอย่าง ดังนี้  
  “ด้านมนุษย์สัมพันธ์ คือ การเอาใจเขามาใส่ใจเราจะสามารถท างานกับผู้อื่นได้ ท างาน
ท่ามกลางความแตกต่างกบัคนอื่นได้ มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและคนอื่น เมื่อมีทัศนคติที่ดีกจ็ะช่วยสร้าง
บรรยากาศในการท างานใหร้าบรื่น” (พนักงานผสมเครื่องดืม่ 1, สัมภาษณ์, 5 พฤศจิกายน 2561) 
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  “ด้านมนุษย์สัมพันธ์การท างานร่วมกบัผูอ้ื่นเป็นสิง่ทีส่ าคัญทีสุ่ด เพราะจะสามารถท าให้
การปฏิบัตงิานเป็นไปได้ด้วยดี ยิ่งเป็นงานบรกิารด้วยแล้วต้องบรกิารทัง้ลูกค้าและผู้ที่ท างานร่วมกัน 
ไปพร้อมพร้อมกัน ความสุภาพอ่อนน้อมรบัฟังความคิดเห็นของผู้อื่น แล้วกส็ร้างประโยชน์ส่วนรวมใน
ทีมก็เป็นสิง่ทีส่ าคัญ เพราะว่าสิง่เหล่าน้ีจะท าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อตัวเองท าใหง้่ายต่อการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น” (พนักงานผสมเครื่องดืม่ 2, สัมภาษณ์, 8 พฤศจิกายน 2561) 
  “ด้านมนุษยสัมพันธ์พนักงานจะต้องมีบุคลิกที่ดีท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ มีความ
ปฏิสัมพันธ์ที่ดกีับลูกค้า เพื่อสร้างบรรยากาศในการท างานและสร้างบรรยากาศที่ดี ด้านของการ
ให้บรกิารส าหรับพนกังานผสมเครือ่งดื่มของโรงแรม การใหบ้ริการเป็นหัวใจส าคัญทีสุ่ด” (พนักงาน
ผสมเครือ่งดื่ม 3, สัมภาษณ์, 8 พฤศจิกายน 2561) 
  “ด้านมนุษยสัมพันธ์จะต้องเป็นคนที่ยอมรับฟงัความคิดเห็นของผู้อื่นปฏิบัติงานกบัผูอ้ื่น
ได้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชนส์่วนตนและมีความเคารพเช่ือฟงัค าสัง่ของหัวหน้างาน” 
(พนักงานผสมเครื่องดื่ม 4, สัมภาษณ์, 10 พฤศจิกายน 2561) 
  “ทางด้านมนุษยสัมพันธ์ จ าเป็นจะต้องปฏิบัติงานร่วมกับผู้อืน่ ทั้งเพื่อนร่วมงานหัวหน้า
งานให้บรรยากาศการท างานเป็นกันเอง เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีต่อตนเอง ต่อการใหบ้ริการของ
โรงแรม และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ทัง้จากที่หัวหน้าสั่งงานหรือภายในความ
รับผิดชอบของตนเอง” (พนักงานผสมเครื่องดืม่ 5, สัมภาษณ์, 10 พฤศจิกายน 2561) 
  “ด้านมนุษยสัมพันธ์พนักงานผสมเครือ่งดื่ม ในฐานะเป็นผู้ให้บริการหรอืท างานทางด้าน
การใหบ้ริการจ าเป็นต้องมมีนุษยสัมพันธ์ที่ดี กับลกูค้ากับเพือ่นร่วมงาน กับหัวหน้า และก็คนอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง มีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน มจีิตใจที่ให้บริการ มีทัศนคติที่ดีในการใหบ้ริการและการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน” (พนักงานผสมเครือ่งดื่ม 6, สัมภาษณ์, 15 
พฤศจิกายน 2561) 
  “ด้านมนุษยสัมพันธ์ส าหรับงานด้านบริการ มนุษยสัมพันธ์จงึเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก ๆ 
เนื่องจากสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะผู้ปฏิบัตงิาน ทั้งในเรื่องการแต่งกายการมีกิริยามารยาทที่ดี รับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ถือว่าอ่อนน้อมถ่อมตนท างานกับผูอ้ื่นได้ เช่ือฟังค าสั่งหรือข้อปฏิบัติของ
หัวหน้าหรือกฎระเบียบ ของโรงแรมให้ได้ไปเป็นตามมาตรฐาน จะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงบุคลิกภาพที่ดีของ
พนักงาน และการท างานประเภทการใหบ้รกิารจะต้องเรียนรู้สิง่ต่าง ๆ พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา” 
(พนักงานผสมเครื่องดื่ม 7, สัมภาษณ์, 15 พฤศจิกายน 2561) 
  “ด้านมนุษยสัมพันธ์พนักงานต้องมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการมีความภาคภูมิใจต่อวิชาชีพ 
ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบให้ได้มาตรฐานและสามารถท างานเป็นทมีได้ ไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน 
ต้องท างานเป็นทมีได้ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสุภาพออ่นน้อมถ่อมตนฟงัความคิดเห็นของผู้อื่น 
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และบุคลิกภาพก็เป็นเรื่องที่ส าคัญพนักงานจะต้องแต่งตัวสะอาดเรียบร้อยดูเป็นมิตรเพราะจะสร้าง
ความน่าเช่ือถือ” (พนักงานผสมเครื่องดื่ม 8, สัมภาษณ์, 18 พฤศจิกายน 2561) 
  “ด้านมนุษยสัมพันธ์ด้วยการมองโลกในแง่ดี หรอืมีทัศนคติทีด่ีต่อทุก ๆ อย่าง จะท าให้
เป็นแรงผลักในการท างานเกิดผลส าเร็จร่วมกันด้วยการเคารพกติกาของการท างานและองค์กร” 
(พนักงานผสมเครื่องดื่ม 9, สัมภาษณ์, 18 พฤศจิกายน 2561) 
  “ด้านมนุษยสัมพันธ์ต้องมีการรกัษาความสัมพันธ์ที่ดีของลกูค้ากับองค์กร ด้วยจิตบรกิาร 
และความใส่ใจในรายละเอียดของการท างาน” (พนักงานผสมเครื่องดื่ม 10, สัมภาษณ์, 20 
พฤศจิกายน 2561) 
  “ด้านมนุษยสัมพันธ์สิ่งหนึ่งทีส่ าคัญ คือ บุคลกิภาพของพนักงานจะต้องมีบุคลิกภาพที่ดี
สะท้อนออกใหเ้ห็นถึงความพร้อมทีจ่ะใหบ้ริการกบัลกูค้าอยูต่ลอดเวลา ทัง้นี้พนักงานเองจะตอ้ง
ท างานเป็นทีมได้ เป็นที่น่าเช่ือใจกับพนกังานคนอื่น ๆ เพราะว่าสิ่งเหล่าน้ีจะสร้างบรรยากาศในการ
ท างาน ปฏิบัติต่อเพื่อนพนักงานด้วยการใหเ้กียรติและเคารพซึ่งกันและกันซึ่งเป็นเรื่องที่ดีในการ
ท างานเป็นทีม” (พนักงานผสมเครื่องดืม่ 11, สัมภาษณ์, 20 พฤศจิกายน 2561) 
  “ด้านมนุษยสัมพันธ์สิ่งที่ส าคัญมากทีสุ่ดเลย คือ บุคลิกภาพภาพลักษณ์ของพนักงาน
จะต้องแสดงออกใหเ้ห็นถึงความพร้อมที่จะให้บริการลกูค้า ตลอดจนการสามารถปฏิบัติงานที่ดีต่อ
ลูกค้าทุกคนและการมีความสุภาพอ่อนน้อม รบัฟังความคิดเห็นของลูกค้าและเพื่อนร่วมงานและ
หัวหน้างาน” (พนักงานผสมเครือ่งดื่ม 12, สัมภาษณ์, 25 พฤศจิกายน 2561) 
  “ด้านมนุษยสัมพันธ์ หรือการมปีฏิสัมพันธ์ต่อเพื่อนร่วมงานต่อหัวหน้างานหรือลูกค้า
จะต้องสามารถท างานท่ามกลางความหลากหลายได้ทั้งเพศ ทั้งเช้ือชาติ และสิ่งหนึง่ทีส่ าคัญพนักงาน
ผสมเครือ่งดื่มนั้น จะต้องมบีุคลกิภาพที่ดูดีหรือสร้างบุคลกิภาพที่เป็นมิตรกับทกุคน ซึ่งเป็นภาพลักษณ์
ที่ดีของพนักงานที่ท างานทางด้านการใหบ้ริการ” (พนักงานผสมเครือ่งดื่ม 13, สัมภาษณ์, 25 
พฤศจิกายน 2561) 
  “ด้านมนุษยสัมพันธ์พนักงานทกุคนเองมีความรูส้ึกว่าทุกคนต่างเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและ
กัน กล้าทีจ่ะยอมรับฟังความคิดเห็นจากคนอื่นแล้วน ามาปรบัปรงุตนเองให้ดีข้ึน บุคลิกภาพก็เป็นส่วน
ที่ส าคัญในการสร้างความประทบัใจให้กบัลูกค้าได้ ก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดสี าหรับพนกังานและโรงแรม” 
(พนักงานผสมเครื่องดื่ม 14, สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2561) 
  “ด้านมนุษย์สัมพันธ์ก็ต้องทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนพนกังานด้วยกัน นอกจากนั้นแล้วการมี
น้ าใจ การเป็นห่วงเป็นใยเพื่อนร่วมงาน มีความเป็นมิตรกับผูค้นรอบข้าง อาจจะชอบกล่าวทกัทายด้วย
ความเป็นมิตรกับลูกค้าได้เป็นอย่างดีเข้าใจความหลากหลายของลูกค้าได้ ในขณะเดียวกันก็ต้องมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกบัเพื่อนร่วมงาน หรือหัวหน้างาน (พนกังานผสมเครือ่งดื่ม 15, สัมภาษณ์, 28 
พฤศจิกายน 2561) 
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  “ด้านมนุษยสัมพันธ์พนักงานผสมเครือ่งดื่มต้องมีความยินดทีี่จะใหบ้รกิาร ดังนั้นความ
สุภาพการมีปฏิสมัพันธ์กับลูกค้าจงึเป็นสิง่ทีส่ าคัญการมีรอยยิ้มให้กับลูกค้า เพือ่ใหลู้กค้ามีความรูส้ึกดี
หรือมีความรูส้ึกรบัรู้ได้ว่าตัวพนักงานพร้อมที่จะให้บริการลกูค้าได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นพนกังาน
จะต้องเข้าใจประเพณีของชาติต่าง ๆ ของลกูค้า ซึ่งถือเป็นมารยาทที่ดีในการกล่าวทักทายกบัลกูค้าได้ 
การยกมอืไหว้และกล่าวค าว่าสวัสดี พูดจากบัลกูค้าเพื่อสร้างสัมพันธภาพใหเ้กิดข้ึน ทั้งหมดนี้ล้วน
แล้วแต่เป็นการสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้กบัพนักงานผสมเครื่องดื่ม” (พนักงานผสมเครื่องดื่ม 16, 
สัมภาษณ์, 2 ธันวาคม 2561) 
  “ด้านมนุษยสัมพันธ์พนักงานต้องมีบุคลิกภาพที่ดีมีความ ยิ้มแย้มแจ่มใสดอูารมณ์ดีไม่
เคร่งขรึม บุคลกิภาพที่แสดงออกมาต้องดเูป็น มีน้ าใจช่วยเหลือเพือ่นร่วมงาน แสดงออกถึงความ
จริงใจและปรารถนาดีต่อเพื่อนร่วมงาน การเอาใจใส่ตอ่คนอืน่นับว่าเป็นการสร้างความรู้สึกเป็นกันเอง
สร้างความอบอุ่นใจให้กบัคนอื่น สิ่งที่พนักงานควรปฏิบัติในงานให้บริการ เพื่อใหลู้กค้าและคนอื่น 
รอบ ๆ พึงพอใจมากทีสุ่ด” (พนักงานผสมเครื่องดื่ม 17, สัมภาษณ์, 7 ธันวาคม 2561) 
  “ด้านมนุษยสัมพันธ์พนักงานจะต้องมีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพที่ดี มีจิตใจทางด้าน
รักการให้บริการดูเป็นมิตรดหูน้าพูดคุยด้วย พนักงานเองแสดงออกมาให้เห็นถึงความสุภาพความ
อ่อนโยน การกล่าวทักทายการกล่าวหรือขอบคุณกบัลกูค้าทกุครั้งด้วยสหีน้าที่ยิ้มแยม้ และดูเป็น
กันเอง และในส่วนส าหรบัเพื่อนร่วมงานเราก็ต้องมีน้ าใจต่อเพื่อนร่วมงาน การเคารพและเช่ือฟังค าสั่ง
จากหัวหน้างาน” (พนักงานผสมเครื่องดื่ม 18, สัมภาษณ์, 7 ธันวาคม 2561) 
  “ด้านมนุษยสัมพันธ์ต้องมจีิตวิทยาบริการ ต้องใส่ใจกับลูกคา้และพรอ้มใหบ้รกิารกบัทุก
คน มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ” (พนักงานผสมเครื่องดืม่ 19, สัมภาษณ์, 15 ธันวาคม 2561) 
  “ด้านมนุษยสัมพันธ์ คุณลักษณะด้านการปรับตัวกบัที่ท างาน องค์กร และเพื่อน
ร่วมงาน” (พนักงานผสมเครือ่งดื่ม 20, สัมภาษณ์, 15 ธันวาคม 2561) 
 ผลการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครือ่งดื่มเพศหญิง ด้าน
มนุษยสัมพันธ์ โดยจ าแนกประเด็นส าคัญตามข้อมลูจากผู้ใหข้้อมูล สามารถสรุปรายละเอียด ในตาราง
ที่ 4.5 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.5: คุณลักษณะอันพงึประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญิงในโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานครที่มเีฉพาะพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิปฏิบัติงาน ด้านมนุษย์
สัมพันธ์ 

 
คุณลักษณะด้านมนุษย์สัมพันธ์ จ านวนผู้ตอบ คิดเป็นร้อยละ 

1. เอาใจเขามาใส่ใจเรา 3 15.0 

2. พนักงานผสมเครื่องดืม่สามารถเข้ากบัผูอ้ื่นได้ 12 60.0 

3. พนักงานผสมเครื่องดืม่ควรมีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและคน
อื่น 

13 65.0 

4. พนักงานผสมเครื่องดืม่ควรมบีุคลิกที่ดี แต่งตัวสะอาด
เรียบร้อยดูเป็นมิตร มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบัลกูค้า เพื่อสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการท างานและสร้างบรรยากาศที่ด ี

10 50.0 

5. พนักงานผสมเครื่องดืม่ควรสุภาพออ่นน้อม ยิ้มแย้ม
แจ่มใสดูอารมณ์ดี ไม่เครง่ขรึม และยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่นเป็นสิ่งที่ส าคัญ 

9 45.0 

6. พนักงานผสมเครื่องดืม่ควรกล่าวทักทายด้วยความเป็น
มิตรกบัลูกค้าได้เป็นอย่างดเีข้าใจความหลากหลายของลูกค้า
ได ้

3 15.0 

7. พนักงานผสมเครื่องดืม่ควรมีน้ าใจ คอยเป็นห่วงเป็นใย
เพื่อนร่วมงานด้วยกันเอง 

3 15.0 

 
 จากตารางที่ 4.5 สรปุได้ว่า ผู้ให้ข้อมูล จ านวน 20 คน ผลการศึกษาประเด็นคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของพนกังานผสมเครือ่งดื่มเพศหญิง ด้านมนษุย์สัมพันธ์ สรุปได้ว่า คุณลักษณะอัน 
พึงประสงค์ด้านมนุย์สมัพันธ์ที่มีความส าคัญมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ พนักงานผสมเครือ่งดื่มควรมี
ทัศนคติที่ดีต่อตนเองและคนอื่น คิดเป็นร้อยละ 65 รองลงมา คือ พนักงานผสมเครือ่งดื่มสามารถเข้า
กับผูอ้ื่นได้ คิดเป็นร้อยละ 60 และพนักงานผสมเครื่องดืม่ควรมีบุคลิกที่ดี แต่งตัวสะอาดเรียบร้อยดู
เป็นมิตร มีปฏิสมัพันธ์ที่ดีกบัลกูค้า เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานและสร้างบรรยากาศที่ดี  
คิดเป็นร้อยละ 50 ตามล าดับ โดยให้เหตุผลทีส่อดคล้องกันทั้ง 3 กลุ่ม ว่าพนักงานผสมเครือ่งดื่มต้อง
มีทัศนติที่ดีต่อวิชาชีพ บุคลิกภาพย้ิมแย้มแจ่มใส เป็นมิตร แต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีความพร้อมต่อ
การใหบ้ริการ และมีน้ าใจต่อเพื่อนร่วมงาน   
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4.3 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะอันพงึประสงค์ของพนกังานผสมเครือ่งดื่มเพศหญิงเปรียบเทียบตาม
ระดับโครงสร้างต าแหน่งงาน 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมลูคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของพนกังานผสมเครื่องดืม่เพศหญิงทั้ง 4 
ด้าน จากกลุ่มเป้าหมายทัง้หมด 20 คน พบประเด็นความแตกต่างในต าแหน่งงานตามโครงสร้าง
บุคลากรแผนกบาร์ของสถานประกอบการโรงแรม สามารถจ าแนกลักษณะต าแหน่งงานออกเป็น 2 
กลุ่ม คือ 1) ระดับหัวหน้างาน จ านวน 6 คน 2) ระดบัพนักงานปฏิบัติงาน จ านวน 14 คน ปรากฏผล
ดังรายละเอียดตามตารางที่ 4.6 แสดงการเปรียบเทียบข้อมลูคุณลักษณะอันพงึประสงค์ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.6: เปรียบเทียบข้อมลูคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญิงของ

ระดับหัวหน้างานกบัระดับพนกังานปฏิบัติงาน ด้านความรู้วิชาชีพ  
 

คุณลักษณะความรู้ด้านวิชาชีพ 

ผู้ให้ค าตอบ 

ระดับ
หัวหน้างาน 

(n = 6) 

ระดับพนกังาน
ปฏิบัติงาน 
(n = 14) 

จ านวน
รวม 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องทราบข้อควร
ปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในการท างานของ
การผสมเครื่องดื่ม 

3 3 6 30.0 

2. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องมีความรู้ด้าน
การใหบ้ริการการเตรียมอปุกรณ์ หรือ
เครื่องดืม่ตรวจเช็คของใหเ้ต็มพร้อมอยู่ตลอด
เพื่อพร้อมต่อการบริการ 

4 11 15 75.0 

3. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องมีความรู้และ
ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับประเภทของ
เครื่องดืม่ และการจัดเครื่องดื่มการผสม
เครื่องดืม่ที่ถูกต้อง ตลอดจนการตรวจ
เครื่องดืม่สูตรมาตรฐาน 

6 11 17 85.0 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ): เปรียบเทียบข้อมลูคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญิง
ของระดบัหัวหน้างานกับระดับพนักงานปฏิบัติงาน ด้านความรู้วิชาชีพ  

 

คุณลักษณะความรู้ด้านวิชาชีพ 

ผู้ให้ค าตอบ 

ระดับ
หัวหน้างาน 

(n = 6) 

ระดับพนกังาน
ปฏิบัติงาน 
(n = 14) 

จ านวน
รวม 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

4. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องมีความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับการผสมเครื่องดื่มประเภทที่
มีแอลกอฮอล์หรือไม่มีแอลกอฮอล์ หรือการ
ผสมเครือ่งดื่มตามรายการค าสั่งของลกูค้าได้ 

4 13 17 85.0 

5. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องมีความรู้
เกี่ยวกับการเสริ์ฟและการแนะน าเครื่องดื่ม
ให้กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสมกับโอกาส 
ต่าง ๆ 

4 7 11 55.0 

6. พนกังานผสมเครื่องดืม่ต้องมีความรู้ด้าน
การสือ่สารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  

4 11 15 75.0 

7. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องมีความรู้
เกี่ยวกับการดูแลอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน สามารถตรวจนบัสินค้าอปุกรณ์ที่
ใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการรักษา
ความสะอาดเครือ่งมอืเครือ่งใช้ต่าง ๆ 

3 11 14 70.0 

8. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องมีความรู้
ทางด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพราะในบาง
กรณีต้องใช้ในการสรปุยอดในแต่ละวัน ซึ่ง
ต้องสรุปผ่านระบบคอมพิวเตอร ์

1 5 6 30.0 

9. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในการงานบริการ และการให้บริการ
กับลกูค้า  

4 11 15 75.0 
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 จากตารางที่ 4.6 สรปุได้ว่า ผู้ให้ข้อมูลในระดับหัวหน้างานในเรื่องของคุณลกัษณะอันพึง
ประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดืม่เพศหญิง ด้านวิชาชีพ ที่เป็นประเด็นส าคัญมากทีสุ่ด คือ พนักงาน
ผสมเครือ่งดื่มต้องมีความรู้และความเช่ียวชาญเกี่ยวกบัประเภทของเครื่องดื่ม และการจัดเครือ่งดื่ม
การผสมเครื่องดื่มที่ถูกตอ้ง ตลอดจนการตรวจเครื่องดื่มสูตรมาตรฐาน ประเด็นรองลงมาและให้
ความส าคัญเท่า ๆ กัน คือ พนักงานผสมเครื่องดื่มตอ้งมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผสมเครือ่งดื่ม
ประเภทที่มีแอลกอฮอล์หรือไม่มีแอลกอฮอล์ หรือการผสมเครื่องดื่มตามรายการค าสั่งของลกูค้าได้  
พนักงานผสมเครื่องดื่มต้องมีความรูเ้กี่ยวกับการเสริ์ฟและการแนะน าเครือ่งดื่มให้กับลูกค้าได้อย่าง
เหมาะสมกับโอกาสต่าง ๆ พนักงานผสมเครือ่งดื่มต้องมีความรู้ด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

)ภาษาอังกฤษ(  และพนักงานผสมเครื่องดื่มต้องมีความรู้ความเข้าใจในการงานบริการ และการ
ให้บรกิารกบัลูกค้า ล าดับถัดไป คือ พนักงานผสมเครือ่งดื่มตอ้งมีความรูเ้กี่ยวกับการดูแลอุปกรณ์ที่ใช้
ในการปฏิบัตงิาน สามารถตรวจนับสินค้าอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการรักษาความ
สะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ  
 ส่วนผู้ให้ข้อมูลของกลุ่มพนักงานระดบัปฏิบัตกิารให้ความส าคัญมากทีสุ่ด คือ พนักงานผสม
เครื่องดืม่ต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผสมเครือ่งดื่มประเภทที่มีแอลกอฮอล์หรือไม่มีแอลกอฮอล์ 
หรือการผสมเครือ่งดื่มตามรายการค าสั่งของลกูค้าได้ รองลงและให้ความส าคัญเท่ากัน คือ พนักงาน
ผสมเครือ่งดื่มต้องมีความรู้ด้านการใหบ้รกิารการเตรียมอปุกรณ์หรอืเครือ่งดื่มตรวจเช็คของให้เตม็
พร้อมอยู่ตลอดเพื่อพร้อมต่อการบรกิาร พนักงานผสมเครื่องดื่มต้องมีความรู้และความเช่ียวชาญ
เกี่ยวกับประเภทของเครื่องดื่ม และการจัดเครื่องดื่มการผสมเครื่องดื่มที่ถูกตอ้ง ตลอดจนการตรวจ
เครื่องดืม่สูตรมาตรฐาน พนักงานผสมเครือ่งดื่มต้องมีความรูด้้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

)ภาษาอังกฤษ(  พนักงานผสมเครือ่งดื่มต้องมีความรูเ้กี่ยวกบัการดูแลอปุกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
สามารถตรวจนับสินค้าอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการรักษาความสะอาดเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ และพนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการงานบริการ และการ
ให้บรกิารกบัลูกค้า ล าดับถัดไป คือ พนักงานผสมเครือ่งดื่มตอ้งมีความรูเ้กี่ยวกับการเสริ์ฟและการ
แนะน าเครื่องดืม่ให้กบัลกูค้าได้อย่างเหมาะสมกบัโอกาสต่าง ๆ ซึ่งมีความสอดคล้องกับการให้ข้อมูล
ของกลุม่พนักงานระดบัหัวหน้า 
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ตารางที่ 4.7: เปรียบเทียบข้อมลูคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญิงของ
ระดับหัวหน้างานกบัระดับพนกังานปฏิบัติงาน ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 

คุณลักษณะด้านความสามารถ 
ในการปฏิบัตงิาน 

ผู้ให้ค าตอบ 
ระดับหัวหน้า

งาน 
(n = 6) 

ระดับพนกังาน
ปฏิบัติงาน 
(n = 14) 

จ านวน
รวม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1. พนักงานผสมเครื่องดืม่จะตอ้งมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้งานเพื่อ
พัฒนางานของตนเอง 

4 4 8 40.0 

2. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องสามารถ
ปฏิบัติงานได้ทุกช่วงเวลา 

2 4 6 30.0 

3. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องมีความ
รับผิดชอบต่องาน และสามารถ
ปฏิบัติงานตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

6 4 10 50.0 

4. พนักงานผสมเครื่องดืม่จะตอ้งมีความ
ยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานทัง้ในเรื่องของ
การผสมเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ เพื่อให้
สามารถบริการตรงความต้องการของ
ลูกค้าได ้

3 6 9 45.0 

5. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัตงิานอยู่
ตลอดเวลา 

3 1 4 20.0 

6. พนักงานผสมเครื่องดืม่สามารถแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดข้ึนระหว่างการ
ปฏิบัติงาน และสามารถสะทอ้นปญัหา
นั้นหาทางแก้ไขร่วมกัน 

2 7 9 45.0 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ): เปรียบเทียบข้อมลูคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญิง
ของระดบัหัวหน้างานกับระดับพนักงานปฏิบัติงาน ด้านความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

 

คุณลักษณะด้านความสามารถ 
ในการปฏิบัตงิาน 

ผู้ให้ค าตอบ 
ระดับหัวหน้า

งาน 
(n = 6) 

ระดับพนกังาน
ปฏิบัติงาน 
(n = 14) 

จ านวน
รวม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

7. พนักงานผสมเครื่องดืม่สามารถ
ปฏิบัติงานภายใต้ความกดดัน ตลอดจน
การควบคุมสถานการณ์ให้ดีได้ในกรณีที่
เกิดความกดดันและปัญหาต่าง ๆ ขณะ
ปฏิบัติงาน รวมทัง้การรบัมือในกรณีที่
เกิดปญัหา ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าต าหนหิรือ
ลูกคา้ต้องการขอความช่วยเหลือ 

4 6 10 50.0 

8. พนักงานผสมเครื่องดืม่สามารถ
ท างานได้ท่ามกลางความหลากหลาย
ของเช้ือชาติ ประเพณี และวัฒนธรรม 
ตลอดจนปฏิบัติงานได้ ท่ามกลางความ
แตกต่างของช่วงอายุวัย 

3 3 6 30.0 

9. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องมีลลีาหรือ
ศิลปะในการผสมเครื่องดื่ม 

2 1 3 15.0 

10. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องมีความ
กระตือรือร้นในการท างานตลอดเวลา 
และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
โรงแรมให้ได้ตามมาตรฐาน 

2 9 11 55.0 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ): เปรียบเทียบข้อมลูคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญิง
ของระดบัหัวหน้างานกับระดับพนักงานปฏิบัติงาน ด้านความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

 

คุณลักษณะด้านความสามารถ 
ในการปฏิบัตงิาน 

ผู้ให้ค าตอบ 
ระดับหัวหน้า

งาน 
(n = 6) 

ระดับพนกังาน
ปฏิบัติงาน 
(n = 14) 

จ านวน
รวม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

11. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องสามารถ
ปฏิบัติงานด้านการเงินได้ และตรวจสอบ
เงินทีจ่ะส่งต่อไปยงัเคาน์เตอร์ และ
ปฏิบัติงานด้านการเงินอย่างรอบคอบ 

3 2 5 25.0 

12. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องมี
บุคลิกภาพดีทีส่ะทอ้นออกให้เห็นถึง
ความพร้อมทีจ่ะให้บริการ 

3 6 9 45.0 

13. สามารถท างานเป็นทีม 2 3 5 25.0 
14. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องกล้าทีจ่ะ
ยอมรบัฟังความคิดเห็นจากคนอื่น 
ขณะเดียวกันต้องรูจ้ักน าสิ่งที่ตน
ผิดพลาดไปปรบัปรุงตนเองให้ดีข้ึน 

1 6 7 35.0 

15. พนักงานผสมเครื่องดืม่สามารถสร้าง
ความประทบัใจให้กับลูกค้าได้ และ
พร้อมเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กบัองค์กร
เสมอ 

4 10 14 70.0 

16. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องสามารถ
พูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนพนักงานได้ 

3 1 4 20.0 

 
 จากตารางที่ 4.7 สรปุได้ว่า ผู้ให้ข้อมูลในระดับหัวหน้างานในเรื่องของคุณลกัษณะอัน 
พึงประสงค์ของพนกังานผสมเครื่องดื่มเพศหญิง ด้านความรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงาน ทีเ่ป็น
ประเด็นส าคัญมากทีสุ่ด คือ พนักงานผสมเครื่องดื่มต้องมีความรับผิดชอบต่องาน และสามารถ
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ปฏิบัติงานตามที่ไดร้ับมอบหมาย รองลงมาและให้ความส าคัญเท่ากัน คือ พนักงานผสมเครื่องดืม่
สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดัน ตลอดจนการควบคุมสถานการณ์ให้ดีได้ในกรณีที่เกิดความ
กดดันและปญัหาต่าง ๆ ขณะปฏิบัติงาน รวมทัง้การรับมือในกรณีที่เกิดปญัหาไม่ว่าจะเป็นลูกค้าต าหนิ
หรือลูกค้าต้องการขอความช่วยเหลือ และพนักงานผสมเครือ่งดื่มสามารถสร้างความประทับใจให้กบั
ลูกค้าได้ และพรอ้มเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กบัองค์กรเสมอ ผู้ให้ข้อมูลในระดบัหัวหน้างานให้
ความส าคัญเป็นล าดับถัดมา และมีความส าคัญเท่ากัน คือ พนักงานผสมเครื่องดื่มสามารถท างานได้
ท่ามกลางความหลากหลายของเช้ือชาติ ประเพณี และวัฒนธรรม ตลอดจนปฏิบัติงานได้ท่ามกลาง
ความแตกต่างของช่วงอายุวัย พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องสามารถปฏิบัตงิานด้านการเงินได้ และ
ตรวจสอบเงินทีจ่ะส่งต่อไปยงัเคาน์เตอร์ และปฏิบัติงานด้านการเงินอย่างรอบคอบ พนักงานผสม
เครื่องดืม่ต้องมีบุคลกิภาพดีที่สะท้อนออกใหเ้ห็นถึงความพรอ้มที่จะใหบ้ริการ และพนกังานผสม
เครื่องดืม่ต้องสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนพนกังานได ้
 ในขณะที่ผู้ให้ข้อมลูของกลุม่พนักงานระดบัปฏิบัติการให้ความส าคัญมากทีสุ่ด คือ พนักงาน
ผสมเครือ่งดื่มสามารถสร้างความประทบัใจใหก้ับลูกค้าได้ และพร้อมเป็นภาพลกัษณ์ที่ดีให้กบัองค์กร
เสมอ รองลงมา คือ พนักงานผสมเครื่องดื่มต้องมีความกระตือรือร้นในการท างานตลอดเวลา และ
สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงแรมให้ได้ตามมาตรฐาน ผู้ให้ข้อมลูระดบัพนักงานระดบั
ปฏิบัติการให้ความส าคัญเป็นล าดับถัดมา คือ พนักงานผสมเครื่องดื่มสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าที่เกิดข้ึนระหว่างการปฏิบัติงาน และสามารถสะท้อนปญัหาน้ันหาทางแก้ไขร่วมกัน  
 ผลจากตารางค าตอบนี้ แสดงให้เห็นว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสม
เครื่องดืม่เพศหญงิของระดับหัวหน้างานกบัระดับพนักงานปฏิบัติงาน ด้านความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน มีทัศนะต่อล าดับความส าคัญที่แตกต่างกัน และไม่มีค าตอบของใดที่สอดคล้องกันเลย 
 
ตารางที่ 4.8: เปรียบเทียบข้อมลูคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญิงของ

ระดับหัวหน้างานกบัระดับพนกังานปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 

คุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผู้ให้ค าตอบ 
ระดับหัวหน้า

งาน 
(n = 6) 

ระดับพนกังาน
ปฏิบัติงาน 
(n = 14) 

จ านวน
รวม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องยึดหลกัความ
ยุติธรรมไมเ่อาเปรียบเพือ่นร่วมงาน 

6 6 12 60.0 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ): เปรียบเทียบข้อมลูคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญิง
ของระดบัหัวหน้างานกับระดับพนักงานปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

 

คุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผู้ให้ค าตอบ 
ระดับหัวหน้า

งาน 
(n = 6) 

ระดับพนกังาน
ปฏิบัติงาน 
(n = 14) 

จ านวน
รวม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

2. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องมีความอดทน 
และซื่อสัตย์ต่อตนเอง ตลอดจนเพื่อน
ร่วมงาน 

3 8 11 55.0 

3. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องมีหัวใจของ
การใหบ้ริการหรือจิตบริการ )Service 
Mind( 

5 6 11 55.0 

4. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องปฏิบัติงาน
โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชนส์่วนตน และเคารพเช่ือฟงัค าสั่ง
ของหัวหน้างาน 

- 6 6 30.0 

 
 จากตารางที่ 4.8 สรปุได้ว่า ผู้ให้ข้อมูลในระดับหัวหน้างานในเรื่องของคุณลกัษณะอัน 
พึงประสงค์ของพนกังานผสมเครื่องดื่มเพศหญิง ด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่เป็นประเด็นส าคัญมากที่สุด 
คือ พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องยึดหลกัความยุติธรรมไมเ่อาเปรียบเพื่อนร่วมงาน รองลงมา คือ
พนักงานผสมเครื่องดื่มต้องมีหัวใจของการใหบ้ริการหรือจิตบริการ (Service Mind) และพนกังาน
ผสมเครือ่งดื่มต้องมีความอดทน และซื่อสัตย์ต่อตนเอง ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน ตามล าดับ  
 ส าหรับกลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติงานให้ข้อมลูในประเด็นส าคัญที่สุด คือ พนักงานผสม
เครื่องดืม่ต้องมีความอดทน และซื่อสัตย์ต่อตนเอง ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน รองลงมาและให้
ความส าคัญที่เท่ากัน คือ พนักงานผสมเครื่องดื่มต้องยึดหลักความยุติธรรมไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน 
พนกังานผสมเครื่องดื่มต้องมีหัวใจของการใหบ้ริการหรือจิตบริการ (Service Mind) และพนกังาน
ผสมเครือ่งดื่มต้องปฏิบัตงิาน โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และเคารพเช่ือ
ฟังค าสั่งของหัวหน้างาน 



71 

 ผลจากตารางค าตอบนี้ แสดงให้เห็นว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสม
เครื่องดืม่เพศหญงิของระดับหัวหน้างานกบัระดับพนักงานปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม มี
ทัศนะต่อล าดับความส าคัญที่แตกต่างกัน และไมม่ีค าตอบของข้อใดที่สอดคล้องกันเลย 
 
ตารางที่ 4.9: เปรียบเทียบข้อมลูคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญิงของ

ระดับหัวหน้างานกบัระดับพนกังานปฏิบัติงาน ด้านมนุษยสมัพันธ์  
 

 ผู้ให้ค าตอบ 
 

คุณลักษณะด้านมนุษย์สัมพันธ์ 
ระดับ

หัวหน้างาน 
(n = 6) 

ระดับพนกังาน
ปฏิบัติงาน 
(n = 14) 

จ านวน
รวม 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. เอาใจเขามาใส่ใจเรา 2 1 3 15.0 
2. พนกังานผสมเครื่องดืม่สามารถเข้ากบั
ผู้อื่นได ้

5 7 12 60.0 

3. พนักงานผสมเครื่องดืม่ควรมีทัศนคติที่ดี
ต่อตนเองและคนอื่น 

4 9 13 65.0 

4. พนักงานผสมเครื่องดืม่ควรมบีุคลิกที่ดี 
แต่งตัวสะอาดเรียบร้อย มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั
ลูกค้า เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการ
ท างานและสร้างบรรยากาศที่ด ี

3 7 10 50.0 

5. พนักงานผสมเครื่องดืม่ ควรสุภาพอ่อน
น้อม ยิ้มแย้มแจ่มใสดูอารมณ์ดี ไม่เครง่ขรึม 
และยอมรับฟงัความคิดเห็นของผูอ้ื่น เป็น
สิ่งทีส่ าคัญ 

3 6 9 45.0 

6. พนักงานผสมเครื่องดืม่ควรกล่าวทักทาย
ด้วยความเป็นมิตรกบัลกูค้าได้เป็นอย่างดี
เข้าใจความหลากหลายของลูกค้าได ้

1 2 3 15.0 

7. พนักงานผสมเครื่องดืม่ควรมีน้ าใจ คอย
เป็นห่วงเปน็ใยเพื่อนร่วมงานด้วยกันเอง 

2 1 3 15.0 
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 จากตารางที่ 4.9 สรปุได้ว่า ผู้ให้ข้อมูลในระดับหัวหน้างานในเรื่องของคุณลกัษณะอันพึง
ประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดืม่เพศหญิง ด้านมนุษยสัมพันธ์ ที่เป็นประเด็นส าคัญมากทีสุ่ด คือ 
พนักงานผสมเครื่องดื่มสามารถเข้ากับผู้อื่นได้ ความส าคัญรองลงมา คือ พนักงานผสมเครื่องดื่มควรมี
ทัศนคติที่ดีต่อตนเองและคนอื่น และพนักงานผสมเครือ่งดื่มควรมีบุคลกิที่ดี แต่งตัวสะอาดเรียบร้อย มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดกีับลูกค้า เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานและสร้างบรรยากาศที่ดี ตามล าดับ  
 ส่วนผู้ให้ข้อมูลพนกังานระดับปฏิบัติการให้ความส าคัญสูงทีสุ่ด คือ พนักงานผสมเครื่องดื่ม
ควรมีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและคนอื่น รองลงมาให้ความส าคัญที่เท่ากัน คือ พนักงานผสมเครื่องดื่ม
สามารถเข้ากับผู้อื่นได ้และพนักงานผสมเครื่องดื่มควรมบีุคลิกที่ดี แต่งตัวสะอาดเรียบรอ้ย มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดกีับลูกค้า เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานและสร้างบรรยากาศที่ดี และล าดับ
ถัดไป คือ พนักงานผสมเครือ่งดื่มควรสุภาพอ่อนน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใสดูอารมณ์ดี ไม่เคร่งขรมึ และ
ยอมรบัฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเป็นสิง่ทีส่ าคัญ 
 ผลจากตารางค าตอบนี้ แสดงให้เห็นว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสม
เครื่องดืม่เพศหญงิของระดับหัวหน้างานกบัระดับพนักงานปฏิบัติงาน ด้านมนุษยสัมพันธ์ มีล าดับ
ความส าคัญที่แตกต่างกัน และไม่มีค าตอบของใดทีส่อดคล้องกันเลย 
 จากตารางขอ้มูลคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิ 
เปรียบเทียบความคิดเห็นของระดับหัวหน้างานกับระดับพนกังานปฏิบัตงิานแสดงให้เห็นว่ามีความ
สอดคล้องกันทัง้ 4 ด้าน หากพิจารณาลงไปในรายละเอียดของจ านวนผู้ให้ค าตอบ พบว่าบางข้อของ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดืม่เพศหญิง ความคิดเห็นของระดับหัวหน้างาน
ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมากกว่าความคิดเห็นของระดับพนักงานปฏิบัติงาน รายละเอียดสามารถสรปุ 
ตามตารางที่ 4.10 
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ตารางที่ 4.10: คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดืม่เพศหญงิ ในทัศนะความคิดเห็น
ของระดบัหัวหน้างานและระดับพนักงานปฏิบัติงาน  

 

ระดับหัวหน้างาน ระดับพนกังานปฏิบัติงาน ความคิดเห็น
สอดคล้อง 

ความคิดเห็น
ไม่สอดคล้อง 

คุณลักษณะด้านความรู้วิชาชีพ 
1. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องมี
ความรู้และความเช่ียวชาญ
เกี่ยวกับประเภทของเครื่องดื่ม 
และการจัดเครื่องดืม่การผสม
เครื่องดืม่ที่ถูกต้อง ตลอดจนการ
ตรวจเครือ่งดื่มสูตรมาตรฐาน  

1. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้อง
มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ
ผสมเครือ่งดื่มประเภททีม่ี
แอลกอฮอลห์รือไม่มี
แอลกอฮอล์ หรือการผสม
เครื่องดืม่ตามรายการค าสัง่
ของลูกค้าได ้

  

2. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องมี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัการผสม
เครื่องดืม่ประเภทที่มี
แอลกอฮอลห์รือไม่มีแอลกอฮอล์ 
หรือการผสมเครือ่งดื่มตาม
รายการค าสั่งของลูกค้าได ้

2. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้อง
มีความรู้ด้านการให้บริการ
การเตรียมอปุกรณ์หรอื
เครื่องดืม่ตรวจเช็คของใหเ้ต็ม
พร้อมอยู่ตลอดเพื่อพร้อมต่อ
การบริการ 

  

3. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับการเสริ์ฟและ
การแนะน าเครื่องดื่มให้กบัลูกค้า
ได้อย่างเหมาะสมกับโอกาส 
ต่าง ๆ 
 

3. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้อง
มีความรู้และความเช่ียวชาญ
เกี่ยวกับประเภทของเครื่องดื่ม 
และการจัดเครื่องดืม่การผสม
เครื่องดืม่ที่ถูกต้อง ตลอดจน
การตรวจเครื่องดื่มสูตร
มาตรฐาน 

  

4. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องมี
ความรู้ด้านการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ 

)ภาษาอังกฤษ(   

4. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้อง
มีความรู้ด้านการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ 

)ภาษาอังกฤษ(  

  

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ): คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนกังานผสมเครือ่งดื่มเพศหญิง ในทัศนะความ
คิดเห็นของระดับหัวหน้างานและระดับพนกังานปฏิบัติงาน  

 

ระดับหัวหน้างาน ระดับพนกังานปฏิบัติงาน ความคิดเห็น
สอดคล้อง 

ความคิดเห็น
ไม่สอดคล้อง 

 5. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลอุปกรณ์
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถ
ตรวจนับสินค้าอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การปฏิบัตงิาน ตลอดจนการ
รักษาความสะอาดเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ  

  

 6. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในการงาน
บริการ และการใหบ้ริการกบั
ลูกค้า 

  

5. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้อง
มีความรู้ความเข้าใจในการ
งานบรกิาร และการให้บริการ
กับลกูค้า 

3.  พนักงานผสมเครือ่งดื่มต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับการเสริ์ฟและ
การแนะน าเครื่องดื่มให้กบัลูกค้า
ได้อย่างเหมาะสมกับโอกาส 
ต่าง ๆ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
การให้ข้อมูลของกลุม่พนักงาน
ระดับหัวหน้า 

  

คุณลักษณะด้านความสามารถในการปฏิบัตงิาน 
1. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้อง
มีความรับผิดชอบต่องาน และ
สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

1. พนักงานผสมเครื่องดืม่
สามารถสร้างความประทับใจ
ให้กับลูกค้าได้ และพรอ้มเป็น
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กบัองค์กร
เสมอ  

  

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ): คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนกังานผสมเครือ่งดื่มเพศหญิง ในทัศนะความ
คิดเห็นของระดับหัวหน้างานและระดับพนกังานปฏิบัติงาน  

 

ระดับหัวหน้างาน ระดับพนกังานปฏิบัติงาน ความคิดเห็น
สอดคล้อง 

ความคิดเห็น
ไม่สอดคล้อง 

2. พนักงานผสมเครื่องดืม่สามารถ
ปฏิบัติงานภายใต้ความกดดัน
ตลอดจนการควบคุมสถานการณ์ให้
ดีได้ในกรณีที่เกิดความกดดันและ
ปัญหาต่าง ๆ ขณะปฏิบัติงาน 
รวมทั้งการรับมอืในกรณีทีเ่กิด
ปัญหาไม่ว่าจะเป็นลกูค้าต าหนิหรือ
ลูกค้าต้องการขอความช่วยเหลือ 

2. พนักงานผสมเครื่องดืม่
ต้องมีความกระตือรอืร้นใน
การท างานตลอดเวลา และ
สามารถปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงแรมให้
ได้ตามมาตรฐาน 

  

3. พนักงานผสมเครื่องดืม่สามารถ
สร้างความประทับใจให้กบัลกูค้าได้ 
และพรอ้มเป็นภาพลกัษณ์ที่ดีให้กบั
องค์กรเสมอ 

   

4. พนักงานผสมเครื่องดืม่สามารถ
สร้างความประทับใจให้กบัลกูค้าได้ 
และพรอ้มเป็นภาพลกัษณ์ที่ดีให้กบั
องค์กรเสมอ 

3. พนักงานผสมเครื่องดืม่
สามารถแก้ไขปญัหาเฉพาะ
หน้าที่เกิดข้ึนระหว่างการ
ปฏิบัติงาน และสามารถ
สะท้อนปัญหาน้ันหา
ทางแก้ไขร่วมกัน 

  

คุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องยึด
หลักความยุติธรรมไมเ่อาเปรียบ
เพื่อนร่วมงาน 

1. พนักงานผสมเครื่องดืม่
ต้องมีความอดทน และ
ซื่อสัตย์ต่อตนเอง 
ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน 

  

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ): คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนกังานผสมเครือ่งดื่มเพศหญิง ในทัศนะความ
คิดเห็นของระดับหัวหน้างานและระดับพนกังานปฏิบัติงาน  

 

ระดับหัวหน้างาน ระดับพนกังานปฏิบัติงาน ความคิดเห็น
สอดคล้อง 

ความคิดเห็น
ไม่สอดคล้อง 

คุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้อง
มีหัวใจของการให้บริการหรอื
จิตบรกิาร (Service Mind) 

2. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้อง
ยึดหลักความยุติธรรมไมเ่อา
เปรียบเพื่อนร่วมงาน  
3. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้อง
มีหัวใจของการให้บริการหรอื
จิตบรกิาร (Service Mind)  
4. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้อง
ปฏิบัติงานโดยค านึงถึง
ประโยชนส์่วนรวมมากกว่า
ประโยชนส์่วนตน และเคารพ
เช่ือฟังค าสัง่ของหัวหน้างาน 

  

3. พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้อง
มีความอดทน และซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน 

   

คุณลักษณะด้านมนุษย์สัมพันธ์ 
1. พนักงานผสมเครื่องดืม่
สามารถเข้ากับผู้อื่นได ้

1. พนักงานผสมเครื่องดืม่ควร
มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและคน
อื่น 

  

2. พนักงานผสมเครื่องดืม่ควรมี
ทัศนคติที่ดีต่อตนเองและคน
อื่น 

2. พนักงานผสมเครื่องดืม่
สามารถเข้ากับผู้อื่นได ้

  

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ): คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนกังานผสมเครือ่งดื่มเพศหญิง ในทัศนะความ
คิดเห็นของระดับหัวหน้างานและระดับพนกังานปฏิบัติงาน  

 

ระดับหัวหน้างาน ระดับพนกังานปฏิบัติงาน ความคิดเห็น
สอดคล้อง 

ความคิดเห็น
ไม่สอดคล้อง 

คุณลักษณะด้านมนุษย์สัมพันธ์ 
 3. พนักงานผสมเครื่องดืม่ควรมี

บุคลิกที่ดี แต่งตัวสะอาด
เรียบร้อย มปีฏิสัมพันธ์ที่ดกีับ
ลูกค้า เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดี
ในการท างานและสร้าง
บรรยากาศที่ด ี

  

3. พนักงานผสมเครื่องดืม่ควรมี
บุคลิกที่ดี แต่งตัวสะอาด
เรียบร้อย มปีฏิสัมพันธ์ที่ดกีับ
ลูกค้า เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดี
ในการท างานและสร้าง
บรรยากาศที่ดีทัศนคติที่ดีต่อ
ตนเองและคนอื่น 
4. พนักงานผสมเครื่องดืม่ควร
สุภาพอ่อนน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส
ดูอารมณ์ดี ไม่เครง่ขรึม และ
ยอมรบัฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นสิง่ทีส่ าคัญ 

4. พนักงานผสมเครื่องดืม่ควร
สุภาพอ่อนน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส
ดูอารมณ์ดี ไม่เครง่ขรึม และ
ยอมรบัฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นสิง่ทีส่ าคัญ 

  

 
 จากตารางที่ 4.10 แสดงใหเ้ห็นว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครือ่งดื่ม
เพศหญงิ ในทัศนะความคิดเห็นของระดบัหัวหน้างานและระดับพนักงานปฏิบัติงานมทีั้งที่สอดคล้อง
และไม่สอดคล้องกัน คุณลักษณะอันพงึประสงค์ตามทัศนะความคิดเห็นของระดับหัวหน้างานและ
ระดับพนกังานปฏิบัติงานที่ให้ความส าคัญไมส่อดคลอ้งกันเลย คือ คุณลักษณะความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน  
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 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามทัศนะความคิดเห็นของระดบัหัวหน้างานและระดบัพนักงาน
ปฏิบัติงานที่ให้ความส าคัญสอดคลอ้งกันในบางข้อ คือ  ด้านความรู้วิชาชีพ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และด้านมนุษย์สมัพันธ์  
 
4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญิง
ในเขตกรุงเทพมหานครกับกรอบกรอบมาตรฐานสมรรถนะรว่มวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN 
Common Competency Standard for Tourism Professionals – ACCSTP)  
 ในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม และบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ของประเทศสมาชิกอาเซียน การเปรียบเทียบคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของพนกังานผสมเครื่องดื่ม
เพศหญงิทัง้ 4 ด้าน เพื่อศึกษาความสัมพันธ์กับกรอบมาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยว
อาเซียนในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม และบุคลากรในอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวและการโรงแรมของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน อันได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะตามหน้าที่ 
ปรากฏผลดังรายละเอียดตามตารางแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลจ าแนก ดังนี้ ตารางที่ 4.11 
เปรียบเทียบสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนกบัคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงาน
ผสมเครือ่งดื่มเพศแจกแจงรายละเอียดทัง้ 4 ด้าน ตารางที่ 4.12 สรุปสมรรถนะร่วมวิชาชีพการ
ท่องเที่ยวอาเซียนเทียบกับคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิ  
 

ตารางที่ 4.11: เปรียบเทียบสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนกบัคุณลักษณะอันพงึประสงค์
ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญิงแจกแจงรายละเอียดทั้ง 4 ด้าน  

      

พนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิ 
สมรรถนะร่วม
วิชาชีพการ

ท่องเที่ยวอาเซียน 

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
ด้านวิชาชีพ 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ด้านมนุษย์
สัมพันธ์ 

1. สมรรถนะหลัก     
1. 1 ท างานร่วมกบั 
ผู้ร่วมงานและ
ลูกค้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

- 13) พนักงานผสม
เครื่องดืม่สามารถ
ท างานเป็นทีม 

1) พนักงานผสม
เครื่องดืม่ต้องยึด
หลักความ
ยุติธรรม ไม่เอา 

2) พนักงานผสม
เครื่องดืม่
สามารถเข้ากับ
ผู้อื่นได ้

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ): เปรียบเทียบสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนกับคุณลกัษณะอัน 
      พึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิแจกแจงรายละเอียดทั้ง 4 ด้าน  
 

พนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิ 
สมรรถนะร่วม
วิชาชีพการ

ท่องเที่ยวอาเซียน 

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
ด้านวิชาชีพ 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ด้านมนุษย
สัมพันธ์ 

1. สมรรถนะหลัก  14) พนักงานผสม
เครื่องดืม่ต้องกล้า
ที่จะยอมรบัฟัง
ความคิดเห็นจาก
คนอื่น ขณะเดียว 
กันต้องรูจ้ักน าสิ่ง
ที่ตนผิดพลาดไป
ปรับปรงุตนเองให้
ดีข้ึน 
15) พนักงานผสม
เครื่องดืม่สามารถ
สร้างความ
ประทับใจให้กบั
ลูกค้าได้ และ
พร้อมเป็น
ภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับองค์กรเสมอ 

เปรียบเพื่อน
ร่วมงาน 
2) พนักงานผสม
เครื่องดืม่ต้องมี
ความอดทน 
และซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง ตลอดจน
เพื่อนร่วมงาน 
4) พนักงานผสม
เครื่องดืม่ต้อง
ปฏิบัติงานโดย
ค านึงถึง
ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชนส์่วน
ตนและเคารพ
เช่ือฟังค าสัง่ของ
หัวหน้างาน
ตลอดจนเพื่อน
ร่วมงาน 

3) มีทัศนคติที่ดี
ต่อตนเองและคน
อื่น  
4) มีบุคลิกที่ดี 
แต่งตัวสะอาด
เรียบร้อยดูเป็น
มิตร มีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีกับลูกค้า เพื่อ
สร้างบรรยากาศที่
ดีในการท างาน
และสร้าง
บรรยากาศที่ดี  
5) สุภาพอ่อน
น้อม ยิ้มแย้ม
แจ่มใสดูอารมณ์ดี 
ไม่เคร่งขรึม และ
ยอมรบัฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
เป็นสิ่งทีส่ าคัญ 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ): เปรียบเทียบสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนกับคุณลกัษณะอัน 
      พึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิแจกแจงรายละเอียดทั้ง 4 ด้าน  
 

พนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิ 
สมรรถนะร่วม
วิชาชีพการ

ท่องเที่ยวอาเซียน 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
ด้านวิชาชีพ 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ด้านการปฏิบัตงิาน 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ด้านมนุษย
สัมพันธ์ 

1. สมรรถนะหลัก     
1.1 ท างาน
ร่วมกับผู้ร่วมงาน
และลกูค้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

- 16) พนักงานผสม
เครื่องดืม่ต้อง
สามารถพูดคุย
แลกเปลี่ยนกับเพื่อน
พนักงานได ้

 7) มีน้ าใจ คอย
เป็นห่วงเปน็ใย
เพื่อนร่วมงาน
ด้วยกันเอง 

1. 2 สามารถ
ท างานท่ามกลาง
ความหลากหลาย
ของวัฒนธรรม 

- 8) พนักงานผสม
เครื่องดืม่สามารถ
ท างานได้ ท่าม 
กลางความ
หลากหลายของเช้ือ
ชาติ ประเพณี และ
วัฒนธรรม ตลอดจน
ปฏิบัต ิงานได้
ท่ามกลางความ
แตกต่างของช่วง
อายุวัย 

- - 

1.3 รู้และปฏิบัติ
ตามสุขอนามัยใน
ที่ท างานและ
ระเบียบความ
ปลอดภัย 

7) พนักงาน
ผสมเครือ่งดื่ม
ต้องมีความรู้
เกี่ยวกับการ
ดูแลอุปกรณ์ที ่

10) พนักงานผสม
เครื่องดืม่ต้องมี
ความกระตือรอืร้น
ในการท างาน
ตลอดเวลา และ 

- - 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ): เปรียบเทียบสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนกับคุณลกัษณะอัน 
      พึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิแจกแจงรายละเอียดทั้ง 4 ด้าน  
 

พนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิ 
สมรรถนะร่วม
วิชาชีพการ
ท่องเที่ยว
อาเซียน 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
ด้านวิชาชีพ 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ด้านการปฏิบัตงิาน 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ด้านมนุษย
สัมพันธ์ 

1. สมรรถนะ
หลัก 

ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
สามารถตรวจนับ
สินค้าอุปกรณ์ที่
ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการ
รักษาความ
สะอาดเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ 

สามารถปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของ
โรงแรมให้ได้ตาม
มาตรฐาน 
12) พนักงานผสม
เครื่องดืม่ต้องมี
บุคลิกภาพดีที่
สะท้อนออกใหเ้ห็น
ถึงความพร้อมที่จะ
ให้บรกิาร 

  

1.4 สุขอนามัย
ในที่ท างานและ
ระเบียบความ
ปลอดภัย 

  - - 

1.5 ปฏิบัติตาม
ระเบียบปฏิบัติ
ด้านสุขลักษณะ
ในสถานที่ท างาน 

  - - 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ): เปรียบเทียบสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนกับคุณลกัษณะอัน 
      พึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิแจกแจงรายละเอียดทั้ง 4 ด้าน  
 

พนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิ 
สมรรถนะร่วม
วิชาชีพการ
ท่องเที่ยว
อาเซียน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ด้านวิชาชีพ 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ด้านมนุษย
สัมพันธ์ 

1.6 รักษา
มาตรฐาน 
ความรู้ด้าน
อุตสาหกรรม 
การบริการอย่าง
ต่อเนือ่ง 

9) พนักงานผสม
เครื่องดืม่ต้องมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการงานบริการ 
และการให้บริการ
กับลกูค้า 

5) พนักงานผสม
เครื่องดืม่ต้อง
เตรียมความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติงานอยู่
ตลอดเวลา 

- - 

2. สมรรถนะทั่วไป 
2.1 สื่อสารทาง
โทรศัพท์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

- - - - 

2.2 สื่อสาร
ภาษาอังกฤษใน
ระดับปฏิบัติการ
ได ้

6) พนักงานผสม
เครื่องดืม่ต้องมี
ความรู้ด้านการ
สื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ 

)ภาษาอังกฤษ(  

- - - 

2.3 สนทนา
ภาษาอังกฤษใน
ระดับปฏิบัติการ
ได ้

- - - 

(ตารางมีตอ่) 
 
 
 
 



83 

ตารางที่ 4.11 (ต่อ): เปรียบเทียบสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนกับคุณลกัษณะอัน 
      พึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิแจกแจงรายละเอียดทั้ง 4 ด้าน  
 

พนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิ 
สมรรถนะร่วม
วิชาชีพการ
ท่องเที่ยว
อาเซียน 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
ด้านวิชาชีพ 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ด้านการปฏิบัตงิาน 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ด้านมนุษย
สัมพันธ์ 

2.4 เริ่มบท
สนทนาและ
พัฒนา
สัมพันธภาพที่ดี
กับลกูค้าได ้

- 12) พนักงานผสม
เครื่องดืม่ต้องมี
บุคลิกภาพดีที่
สะท้อนออกใหเ้ห็น
ถึงความพร้อมที่จะ
ให้บรกิาร 

3) พนักงาน
ผสมเครือ่งดื่ม
ต้องมีหัวใจของ
การใหบ้ริการ
หรือจิตบริการ 
(Service 
Mind) 

4) มีบุคลิกที่ดี 
แต่งตัวสะอาด
เรียบร้อยดูเป็น
มิตร มีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีกับลูกค้า เพื่อ
สร้างบรรยากาศที่
ดีในการท างาน
และสร้าง
บรรยากาศที่ด ี
6) ชอบกล่าว
ทักทายด้วยความ
เป็นมิตรกบัลูกค้า
ได้เป็นอย่างดเีข้า
ใจความ
หลากหลายของ
ลูกค้าได ้

2.5 ปฏิบัติงาน
ด้านการปกป้อง
เด็กที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกจิ
ท่องเที่ยว 

- - - - 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ): เปรียบเทียบสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนกับคุณลกัษณะอัน 
      พึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิแจกแจงรายละเอียดทั้ง 4 ด้าน  
 

พนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิ 
สมรรถนะร่วม
วิชาชีพการ
ท่องเที่ยว
อาเซียน 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
ด้านวิชาชีพ 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ด้านการปฏิบัตงิาน 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ด้านมนุษย
สัมพันธ์ 

2. สมรรถนะทั่วไป 
2.6 จัดการและ
แก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งใน
สถานการณ์ 
ต่าง ๆ 

- 6) พนักงานผสม
เครื่องดืม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าที่เกิดข้ึนระหว่าง
การปฏิบัตงิาน และ
สามารถสะทอ้นปัญหา
หาทางแก้ไขร่วมกัน 
7) พนักงานผสม
เครื่องดืม่สามารถ
ปฏิบัติงานภายใต้
ความกดดัน ตลอดจน
การควบคุม
สถานการณ์ให้ดีได้ใน
กรณีที่เกิดความกดดัน
และปญัหาต่าง ๆ 
ขณะปฏิบัติงาน 
รวมทั้งการรับมอืใน
กรณีที่เกิดปญัหาไม่ว่า
จะเป็นลกูค้าต าหนิ
หรือลูกค้าต้องการขอ
ความช่วยเหลือ 

- - 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ): เปรียบเทียบสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนกับคุณลกัษณะอัน 
      พึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิแจกแจงรายละเอียดทั้ง 4 ด้าน  
 

พนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิ 
สมรรถนะร่วม
วิชาชีพการ
ท่องเที่ยว
อาเซียน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ด้านวิชาชีพ 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ด้านมนุษย
สัมพันธ์ 

2. สมรรถนะทั่วไป 
2.7 ส่งเสรมิการ
บริการและ
สินค้า 

5) พนักงานผสม
เครื่องดืม่ต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
เสริ์ฟและการ
แนะน าเครื่องดืม่
ให้กับลูกค้าได้
อย่างเหมาะสมกบั
โอกาสต่าง ๆ 

- - - 

2.8 พัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับ
ท้องถ่ินใหเ้ป็น
ปัจจุบัน 

 1) พนักงานผสม
เครื่องดืม่จะตอ้งมี
ความ
กระตือรือร้นใน
การเรียนรูง้าน
เพื่อพฒันางาน
ของตนเอง 

  

2.9 อ่านและ
ตีความวิธีใช้ 
ค าสั่ง และ
แผนผังเบือ้งต้น 

- - - - 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ): เปรียบเทียบสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนกับคุณลกัษณะอัน 
      พึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิแจกแจงรายละเอียดทั้ง 4 ด้าน  
 

พนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิ 
สมรรถนะร่วม
วิชาชีพการ
ท่องเที่ยว
อาเซียน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ด้านวิชาชีพ 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ด้านมนุษย
สัมพันธ์ 

2. สมรรถนะทั่วไป 
2.10 ให้การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น
ได ้

- - - - 

2.11 ด าเนิน
ธุรกรรมด้าน
การเงินส าหรบั
การขายสินค้า
และบริการ 

- 11) พนักงานผสม
เครื่องดืม่ต้อง
สามารถ
ปฏิบัติงานด้าน
การเงินได้ และ
ตรวจสอบเงินที่
จะสง่ต่อไปยงั
เคาน์เตอร์ และ
ปฏิบัติงานด้าน
การเงินอย่าง
รอบคอบ 

- - 

2.12 บริการ
อาหารและ
เครื่องดืม่ 

3) พนักงานผสม
เครื่องดืม่ต้องมี
ความรู้และความ
เช่ียวชาญเกี่ยวกับ
ประเภทของ
เครื่องดืม่ และการ
จัดเครื่องดื่ม 

- - - 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ): เปรียบเทียบสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนกับคุณลกัษณะอัน 
      พึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิแจกแจงรายละเอียดทั้ง 4 ด้าน  
 

พนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิ 
สมรรถนะร่วม
วิชาชีพการ
ท่องเที่ยว
อาเซียน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ด้านวิชาชีพ 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ด้านมนุษย
สัมพันธ์ 

2. สมรรถนะทั่วไป 
2.12 บรกิาร
อาหารและ
เครื่องดืม่ 

การผสมเครื่องดื่ม
ที่ถูกต้อง ตลอดจน
การตรวจเครื่องดื่ม
สูตรมาตรฐาน 
ต่าง ๆ 
5) พนักงานผสม
เครื่องดืม่ต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
เสริ์ฟและการ
แนะน าเครื่องดืม่
ให้กับลูกค้าได้
อย่างเหมาะสมกบั
โอกาสต่าง ๆ 

   

 9) พนักงานผสม
เครื่องดืม่ต้องมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการงานบริการ 
และการให้บริการ
กับลกูค้า 

- - - 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ): เปรียบเทียบสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนกับคุณลกัษณะอัน 
      พึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิแจกแจงรายละเอียดทั้ง 4 ด้าน  
 

พนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิ 
สมรรถนะร่วม
วิชาชีพการ
ท่องเที่ยว
อาเซียน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ด้านวิชาชีพ 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ด้านมนุษย
สัมพันธ์ 

2. สมรรถนะทั่วไป 
2.13 จัดเตรียม
และใหบ้ริการ
เครื่องดืม่ที่ไม่ใช่
แอลกอฮอล ์

4) พนักงานผสม
เครื่องดืม่ต้องมี
ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับการผสม
เครื่องดืม่ประเภทที่มี
แอลกอฮอลห์รือไม่มี
แอลกอฮอล์ หรือการ
ผสมเครือ่งดื่มตาม
รายการค าสั่งของ
ลูกค้าได ้

- - - 

2.14 ด าเนินการ
ประสานงาน
ระหว่างห้องครัว
และพื้นทีบ่รกิาร 

 - - - 

2.15 ท าความ
สะอาดบาร์และ
พื้นที่บริการ
อาหาร 

7) พนักงานผสม
เครื่องดืม่ต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ดูแลอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การปฏิบัตงิาน 
สามารถตรวจนับ
สินค้าอุปกรณ์ที่ใช้ 

- - - 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ): เปรียบเทียบสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนกับคุณลกัษณะอัน 
      พึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิแจกแจงรายละเอียดทั้ง 4 ด้าน  
 

พนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิ 
สมรรถนะร่วม
วิชาชีพการ
ท่องเที่ยว
อาเซียน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ด้านวิชาชีพ 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ด้านมนุษย
สัมพันธ์ 

2. สมรรถนะทั่วไป 
2.15 ท าความ
สะอาดบาร์และ
พื้นที่บริการ
อาหาร 

ในการปฏิบัตงิาน 
ตลอดจนการรักษา
ความสะอาด
เครื่องมือเครื่องใช้
ต่าง ๆ 

- - - 

3. สมรรถนะตามหน้าที่ 
3.1 เตรียมการ
และเสิร์ฟ
ค็อกเทลได้ 

2) พนักงานผสม
เครื่องดืม่ต้องมี
ความรู้ด้านการ
ให้บรกิารการเตรียม
อุปกรณ์หรอื
เครื่องดืม่ตรวจเช็ค
ของให้เตม็พรอ้มอยู่
ตลอดเพือ่พรอ้มต่อ
การบริการ 

- - - 

3.2 จ าหน่าย
เครื่องดืม่สรุา 
แอลกอฮอล์ใน
พื้นที ่

4) พนักงานผสม
เครื่องดืม่ต้องมี
ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับการผสม
เครื่องดืม่ประเภท 
ที่มีแอลกอฮอล ์

- - - 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ): เปรียบเทียบสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนกับคุณลกัษณะอัน 
      พึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิแจกแจงรายละเอียดทั้ง 4 ด้าน  
 

พนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิ 
สมรรถนะร่วม
วิชาชีพการ
ท่องเที่ยว
อาเซียน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ด้านวิชาชีพ 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ด้านมนุษย
สัมพันธ์ 

3.2 จ าหน่าย
เครื่องดืม่สรุา 
แอลกอฮอล์ใน
พื้นที ่

หรือไมม่ีแอลกอฮอล์ 
หรือการผสม
เครื่องดืม่ตาม
รายการค าสั่งของ
ลูกค้าได ้

- - - 

3. สมรรถนะตามหน้าที่ 
3.3 สามารถใช้
เครื่องใช้และ
เครื่องอ านวย
ความสะดวกใน
บาร ์

7) พนักงานผสม
เครื่องดืม่ต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ดูแลอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การปฏิบัตงิาน 
สามารถตรวจนับ
สินค้าอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การปฏิบัตงิาน 
ตลอดจนการรักษา
ความสะอาด
เครื่องมือเครื่องใช้
ต่าง ๆ 

- - - 

 
 ตารางที่ 4.11 แสดงผลคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของพนักงานผสมเครือ่งดื่มเพศหญิงทัง้ 4 
ด้าน เมื่อเปรียบเทียบกับสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน พบว่า ในภาพรวมมีความ
สอดคล้องกัน แต่เมื่อพิจารณาตามแต่ละสมรรถนะกับคุณลกัษณะอันพึงประสงค์แต่ละด้าน พบว่า
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ประเด็นสมรรถนะหลักมีความสอดคลอ้งกบัคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบทั้ง 4 ด้าน แต่สมรรถนะ
ทั่วไป และสมรรถนะตามหน้าที่ไม่มีความสอดคล้องครบทั้ง 4 ด้าน ดังต่อไปนี้  
 สมรรถนะหลัก มีความสอดคล้องกบัคุณลักษณะอันพงึประสงค์ ดังนี้  
  1.1 ท างานร่วมกับผูร้่วมงานและลกูค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า มีความสอดคล้อง 
3 ด้าน คือ การปฏิบัติงาน คุณธรรมจริยธรรม และมนุษยส์มัพันธ์ 
  1.2 สามารถท างานท่ามกลางความหลากหลายของวัฒนธรรม พบว่า มีความสอดคล้อง 
1 ด้าน คือ การปฏิบัติงาน 
  1.3 รู้และปฏิบัติตามสุขอนามัยในที่ท างานและระเบียบความปลอดภัย 1.4 สุขอนามัย
ในที่ท างานและระเบียบความปลอดภัย 1.5 ปฏิบัติตามระเบยีบปฏิบัติด้านสุขลักษณะในสถานที่
ท างาน และ 1.6 รักษามาตรฐานความรู้ด้านอุตสาหกรรมการบริการอย่าง พบว่า มีความสอดคล้อง 2 
ด้าน คือ วิชาชีพ และการปฏิบัติงาน 
 สมรรถนะทั่วไป มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพงึประสงค์ ดังนี ้
  2.1 สื่อสารทางโทรศัพท์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 2.5 ปฏิบัติงานด้านการปกป้องเด็กที่
เกี่ยวข้องกบัธุรกจิท่องเที่ยว 2.9 อ่านและตีความวิธีใช้ ค าสั่งและแผนผังเบื้องต้น 2.10 ให้การปฐม
พยาบาลเบื้องต้นได้ และ 2.14 และด าเนินการประสานงานระหว่างห้องครัวและพื้นที่บริการ พบว่า 
ไม่มีค าตอบทีส่อดคล้องกบัคุณลักษณะอันพงึประสงค์ใดเลย 
  2.2 สื่อสารภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติการได้ และ 2.3 สนทนาภาษาอังกฤษในระดับ
ปฏิบัติการได้ 2.7 ส่งเสริมการบริการและสินค้า 2.12 บริการอาหารและเครื่องดื่ม 2.13 จัดเตรียม
และใหบ้ริการเครื่องดืม่ที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ และ 2.15 ท าความสะอาดบาร์และพื้นทีบ่รกิารอาหาร 
พบว่า มีความสอดคล้อง 1 ด้าน คือ วิชาชีพ 
  2.4 เริ่มบทสนทนาและพฒันาสัมพันธภาพที่ดีกบัลูกค้าได้ พบว่า มีความสอดคล้อง 3 
ด้าน คือ การปฏิบัติงาน คุณธรรมจริยธรรม และมนุษยสมัพนัธ์ 
  2.6 จัดการและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ 2.8 พัฒนาความรู้
เกี่ยวกับทอ้งถ่ินใหเ้ป็นปัจจุบัน และ 2.11 ด าเนินธุรกรรมด้านการเงินส าหรบัการขายสินค้าและ
บริการพบว่ามีความสอดคล้อง 1 ด้าน คือ การปฏิบัติงาน 
 สมรรถนะตามหน้าที่ ทั้ง 3 ข้อ คือ 3.1 เตรียมการและเสริ์ฟค็อกเทลได้ 3.2 จ าหน่าย
เครื่องดืม่สรุา แอลกอฮอล์ในพื้นที่ 3.3 สามารถใช้เครื่องใช้และเครื่องอ านวยความสะดวกในบาร์ 
พบว่า มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพงึประสงค์เพียง 1 ด้านเท่านั้น คือ วิชาชีพ ส่วนอีก 3 ด้าน 
คือ การปฏิบัติงาน คุณธรรมจริยธรรม และมนุษยส์ัมพันธ์ ไม่มีค าตอบทีม่ีความสอดคล้องเลย 
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ตารางที่ 4.12: สรปุสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซยีนเทียบกับคุณลกัษณะอันพึงประสงค์
ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญิง (N=20) 

 
สมรรถนะร่วมวิชาชีพการ

ท่องเที่ยวอาเซียน 
คุณลักษณะอัน 

พึงประสงค์ 
ด้านวิชาชีพ 

คุณลักษณะอัน 
พึงประสงค์ 
ด้านการ

ปฏิบัติงาน 

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ด้านมนุษย์
สัมพันธ์ 

1. สมรรถนะหลัก     
1.1 ท างานร่วมกับ
ผู้ร่วมงานและลูกค้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

-    

1.2 สามารถท างาน
ท่ามกลางความ
หลากหลายของวัฒนธรรม 

-  - - 

 1.3 รู้และปฏิบัติตาม
สุขอนามัยในที่ท างานและ
ระเบียบความปลอดภัย 

  - - 

1.4 สุขอนามัยในที่ท างาน
และระเบียบความ
ปลอดภัย 

  - - 

1.5 ปฏิบัติตามระเบียบ
ปฏิบัติด้านสุขลกัษณะใน
สถานที่ท างาน 

  - - 

1.6 รักษามาตรฐานความรู้
ด้านอุตสาหกรรมการ
บริการอย่างต่อเนื่อง 

  - - 

2. สมรรถนะทั่วไป     
2.1 สื่อสารทางโทรศัพท์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- - - - 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ): สรุปสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนเทียบกบัคุณลักษณะอัน 
    พึงประสงค์ของพนกังานผสมเครื่องดื่มเพศหญิง (N=20) 
 

สมรรถนะร่วมวิชาชีพการ
ท่องเที่ยวอาเซียน 

คุณลักษณะอัน 
พึงประสงค์ 
ด้านวิชาชีพ 

คุณลักษณะอัน 
พึงประสงค์ 
ด้านการ

ปฏิบัติงาน 

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ด้านมนุษย์
สัมพันธ์ 

2. สมรรถนะทั่วไป     
2.2 สื่อสารภาษาอังกฤษ
ในระดับปฏิบัติการได ้

 - - - 

2.3 สนทนาภาษาอังกฤษ
ในระดับปฏิบัติการได้ 

 - - - 

2.4 เริ่มบทสนทนาและ
พัฒนาสมัพันธภาพที่ดีกับ
ลูกค้าได ้

-    

2.5 ปฏิบัติงานด้านการ
ปกป้องเดก็ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจทอ่งเที่ยว 

- - - - 

2.6 จัดการและแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 

-    

2.7 ส่งเสรมิการบรกิาร
และสินค้า 

 - - - 

2.8 พัฒนาความรู้เกี่ยวกบั
ท้องถ่ินใหเ้ป็นปัจจุบัน 

-  - - 

2.9 อ่านและตีความวิธีใช้ 
ค าสั่ง และแผนผงัเบือ้งต้น 

- - - - 

2.10 ให้การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได้ 

- - - - 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ): สรุปสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนเทียบกบัคุณลักษณะอัน 
    พึงประสงค์ของพนกังานผสมเครื่องดื่มเพศหญิง (N=20) 
 

สมรรถนะร่วมวิชาชีพการ
ท่องเที่ยวอาเซียน 

คุณลักษณะอัน 
พึงประสงค์ 
ด้านวิชาชีพ 

คุณลักษณะอัน 
พึงประสงค์ 
ด้านการ

ปฏิบัติงาน 

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ด้านมนุษย์
สัมพันธ์ 

2. สมรรถนะทั่วไป     
2.11 ด าเนินธุรกรรมด้าน
การเงินส าหรบัการขาย
สินค้าและบริการ 

-  - - 

2.12 บรกิารอาหารและ
เครื่องดืม่ 

 - - - 

2.13 จัดเตรียมและ
ให้บรกิารเครื่องดื่มที่ไม่ใช่
แอลกอฮอล ์

 - - - 

2.14 ด าเนินการ
ประสานงานระหว่าง
ห้องครัวและพื้นทีบ่รกิาร 

- - - - 

2.15 ท าความสะอาดบาร์
และพื้นทีบ่รกิารอาหาร 

 - - - 

3. สมรรถนะตามหน้าที ่     
3.1 เตรียมการและเสริ์ฟ
ค็อกเทลได้ 

 - - - 

3.2 จ าหน่ายเครือ่งดื่มสุรา 
แอลกอฮอล์ในพื้นที ่

 - - - 

3.3 สามารถใช้เครื่องใช้
และเครือ่งอ านวยความ
สะดวกในบาร ์

 - - - 
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 ตารางที่ 4.12 แสดงผลค าตอบคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดืม่เพศ
หญิงในโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครที่มเีฉพาะพนักงานผสมเครื่องดืม่เพศหญิงปฏิบัติงาน พจิารณา
ทั้ง 4 ด้าน เมื่อเปรียบเทียบกับสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน พบว่า มีความสอดคล้อง
กันในบางข้อ แต่เมื่อพิจารณาตามแต่ละสมรรถนะ พบว่า บางสมรรถนะไมม่ีความสอดคล้องกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบทัง้ 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
 สมรรถนะหลัก พบว่า มีค าตอบที่เหมอืนกัน ดังนี้  
  1.1 ท างานร่วมกับผูร้่วมงานและลกูค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า มีความสอดคล้อง 
3 ด้าน คือ การปฏิบัติงาน คุณธรรมจริยธรรม และมนุษยส์มัพันธ์ 
  1.2 สามารถท างานท่ามกลางความหลากหลายของวัฒนธรรม พบว่า มีความสอดคล้อง 
1 ด้าน คือ การปฏิบัติงาน 
  1.3 รู้และปฏิบัติตามสุขอนามัยในที่ท างานและระเบียบความปลอดภัย 1.4 สุขอนามัย
ในที่ท างานและระเบียบความปลอดภัย และ 1.5 ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติด้านสุขลักษณะในสถานที่
ท างาน พบว่า มีความสอดคลอ้ง 2 ด้าน คือ วิชาชีพ และการปฏิบัติงาน  
  1.6 รักษามาตรฐานความรู้ด้านอุตสาหกรรมการบริการอย่างต่อเนื่อง พบว่า ไม่มี
ค าตอบที่สอดคล้องเลย 
 สมรรถนะทั่วไป พบว่า มีค าตอบที่เหมือนกันเป็นบางข้อ ดังนี้  
  2.1 สื่อสารทางโทรศัพท์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 2.5 ปฏิบัติงานด้านการปกป้องเด็กที่
เกี่ยวข้องกบัธุรกจิท่องเที่ยว 2.9 อ่านและตีความวิธีใช้ ค าสั่งและแผนผังเบื้องต้น 2.10 ให้การปฐม
พยาบาลเบื้องต้นได้ และ 2.14 และด าเนินการประสานงานระหว่างห้องครัวและพื้นที่บริการ พบว่า 
ไม่มีค าตอบทีส่อดคล้องกบัคุณลักษณะอันพงึประสงค์ใดเลย 
  2.2 สื่อสารภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติการได้ 2.3 สนทนาภาษาอังกฤษในระดับ
ปฏิบัติการได้ 2.7 ส่งเสริมการบริการและสินค้า 2.12 บริการอาหารและเครื่องดื่ม 2.13 จัดเตรียม
และใหบ้ริการเครื่องดืม่ที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ และ 2.15 ท าความสะอาดบาร์และพื้นทีบ่รกิารอาหาร 
พบว่า มีความสอดคล้อง 1 ด้าน คือ วิชาชีพ 
  2.4 เริ่มบทสนทนาและพฒันาสัมพันธภาพที่ดีกบัลูกค้าได้ ทีส่อดคล้องกบัคุณสมบัติอัน
พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน คือ ปฏิบัติงาน คุณธรรมจริยธรรม และมนุษยสัมพันธ์ 
  2.6 จัดการและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ 2.8 พัฒนาความรู้
เกี่ยวกับทอ้งถ่ินใหเ้ป็นปัจจุบัน และ 2.11 ด าเนินธุรกรรมด้านการเงินส าหรบัการขายสินค้าและ
บริการ พบว่า มีความสอดคลอ้ง 1 ด้าน คือ การปฏิบัติงาน 
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 สมรรถนะตามหน้าที่ พบว่า มีค าตอบที่เหมือนกันเพียง 1 ข้อ คือ  
  3.1 เตรียมการและเสริ์ฟค็อกเทลได้ มีความสอดคล้องกบัคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.2 จ าหน่ายเครือ่งดื่มสุรา แอลกอฮอล์ในพื้นที่ และ 3.3 สามารถใช้เครื่องใช้และเครื่องอ านวยความ
สะดวกในบาร์ เพียง 1 ด้านเท่านั้น คือ วิชาชีพ   
 



บทที่ 5 
สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  
 งานวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักผสมเครือ่งดื่มเพศหญงิ กรณีศึกษา
โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครที่มเีฉพาะพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิปฏิบัติงาน” มีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญิงของโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานคร และ 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณลกัษณะอันพงึประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศ
หญิงของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครกบักรอบกรอบมาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพการทอ่งเที่ยว
อาเซียน (ASEAN Common Competency Standard for Tourism Professionals – ACCSTP) 
ในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม และบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมของประเทศ
สมาชิกอาเซียน  
 การวิจัยในครัง้นี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กลุ่มเปูาหมายที่ใช้ใน
การวิจัย คือ พนักงานผสมเครือ่งดื่มเพศหญิงแผนกบาร์โรงแรมทีม่ีพนักงานผสมเครื่องดืม่เพศหญิง
ล้วนปฏิบัติงานทั้งหมด 3 แห่ง โดยเลอืกแบบเจาะจง (Purposive sampling) และใช้วิธีสัมภาษณ์ 
เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ที่ให้ข้อมูลตามคุณสมบตัิที่นักวิจัยก าหนดไว้มีทั้งหมด 20 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างโดยใช้แนวค าถามจาก
ประเด็นคุณลักษณะอันพงึประสงค์ ประกอบด้วย 2 ส่วนส าคัญ ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้
สัมภาษณ์ และส่วนที่ 2 คือคุณลักษณะลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดืม่ มีทั้งสิ้น 4 
ด้าน ประกอบด้วย (1) ความรู้ในวิชาชีพของพนักผสมเครื่องดื่ม (2) ความสามารถในการปฏิบัตงิาน 
(3) คุณธรรมจริยธรรม และ (4) มนุษยสัมพันธ์ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 สรปุข้อมลูการสัมภาษณ์พนักงานผสมเครื่องดืม่เพศหญิงของโรงแรมในเขตกรงุเทพมหานคร
ที่มีเฉพาะพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญิงปฏิบัติงาน จ านวนทั้งหมด 20 คน สามารถน ามาสรปุ
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี ้
 5.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใหส้ัมภาษณ์ ทั้งนี้พนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิ จ านวน 20 คน  
พบว่า อายุโดยเฉลี่ย 23 ปี มีจ านวน 4 คน อายุ 22 และมากกว่า 30 ปีข้ึนไป มีจ านวนผู้ตอบทีเ่ท่ากัน 
คือ 3 คน และอายุ 24 ปี 25 ปี และ 27 ปี มีจ านวนผู้ตอบที่เท่ากัน คือ 2 คน จะเห็นได้ว่ากลุม่
แรงงานในสาขาวิชาชีพการผสมเครื่องดื่ม ซึง่กลุ่มประชากรเพศหญิงนั้น มีช่วงอายุ 20 กลางขึ้นไป  
ซึ่งเป็นช่วงวัยที่เพิง่ส าเรจ็การศึกษา หรือเริ่มต้นท างานช่วงตน้ ๆ ในอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวและ
โรงแรม เพื่อหาประสบการณ์และตอ้งการความท้าทายใหม่ ๆ ในการประกอบอาชีพ 
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 ด้านการศึกษา พบว่า ส าเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาตรี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
95 และส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 โดยวุฒิการศึกษาของ
พนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงินั้น คือ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องหรอืสายบริการที่ใกลเ้คียง 
ซึ่งเคยเรียนเนื้อหาวิชาและมีองค์ความรูเ้บื้องต้นกับวิชาชีพพนักงานผสมเครื่องดื่มอยู่แล้ว รวมถึงมี
ความเข้าใจระบบการท างานบรกิารของสายงานโรงแรม เนือ่งจากผ่านการฝกึงานด้านบริการตาม
เงื่อนไขของสถาบันการศึกษามาก่อน จงึท าใหม้ีความเข้าใจการปฏิบัตงิานและสนใจในการเรียนรู้หา
ประสบการณ์เพิ่มเตมิในวิชาชีพการผสมเครื่องดืม่  
 ด้านอายุงาน พบว่า มีอายุงานโดยเฉลี่ย 1-2 ปี มีจ านวน 8 คน เป็นกลุม่พนักงานผสม
เครื่องดืม่เพศหญงิที่เพิ่งจบการศึกษาและมีความสนใจในลักษณะการปฏิบัตงิานการผสมเครื่องดื่มเป็น
ส่วนตัว จึงเลือกสมัครงานในต าแหน่งพนกังานผสมเครือ่งดื่ม ส าหรบัอายุงานระหว่าง 3-4 ปี จ านวน 
2 คน เป็นกลุ่มพนกังานผสมเครื่องดื่มทีม่ีความรักในงานบรกิารของวิชาชีพพนักงานผสมเครือ่งดื่ม 
เนื่องจากเป็นสายงานด้านบริการที่มีการปฏิสมัพันธ์และให้บริการต่อลูกค้าโดยตรง และเป็นสายงาน
หนึ่งของโรงแรมที่สามารถสร้างความประทับใจให้กบัลูกค้าและเป็นตัวแทนภาพลักษณ์ด้านบริการ
ของโรงแรม ส่วนอายุงาน 5-6 ปี จ านวน 4 คน และอายุงานมากกว่า 6 ปี จ านวน 2 คน เป็นกลุ่ม
พนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิที่อยู่ในต าแหน่งงานระดบัหวัหน้างาน มีความรับผิดชอบดูแลความ
เรียบร้อยของการให้บริการเครือ่งดื่ม และมีวุฒิภาวะในการแก้ไขปัญหาทีเ่กิดข้ึนเกี่ยวกับใหบ้รกิาร
ด้านเครื่องดืม่ อีกทั้งมีความรักในอาชีพการผสมเครื่องดื่ม พร้อมทั้งมีการพฒันาความรู้ด้านวิชาชีพ
พนักงานผสมเครื่องดื่มเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้สูม่าตรฐานสากล 
 5.1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนกังานผสมเครือ่งดื่มเพศหญงิของโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานคร มีดงันี ้
  5.1.2.1 ด้านความรู้ในวิชาชีพ สามารถสรุปผลการวิจัยออกได้เป็น 9 คุณลักษณะ ดังนี้  
   1) พนักงานผสมเครื่องดื่มต้องทราบข้อควรในการปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในการ
ท างานของการผสมเครื่องดื่ม กล่าวคือ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 
เช่น มาตรฐานในการปฏิบัติงานและบริการ การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานและดูแลความ
เรียบร้อยหลงัจากปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐาน 
   2) พนักงานผสมเครื่องดื่มต้องมีความรู้ด้านการใหบ้ริการการเตรียมอุปกรณ์หรือ
เครื่องดืม่ ตรวจเช็คของให้เต็มพร้อมอยู่ตลอด เพื่อพร้อมตอ่การบริการ กล่าวคือ การจัดเตรียมสต๊อก
เครื่องดืม่ให้พร้อมกับการใหบ้รกิาร ท าการตรวจนบัเครื่องมอื -อุปกรณ์และสินค้าเครื่องดื่มรายวันเพื่อ
ปูองกันการสูญหาย รวมไปถึงการเตรียมการเบิกอปุกรณ์ต่าง ๆ การดูแลความสะอาดบริเวณพื้นทีก่็
เป็นความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานทางด้านให้บริการ 
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   3) พนักงานผสมเครื่องดื่มต้องมีความรู้และความเช่ียวชาญเกี่ยวกับประเภทของ
เครื่องดืม่ และการจัดเครื่องดื่มการผสมเครื่องดื่มที่ถูกต้อง ตลอดจนการตรวจเครื่องดื่มสูตรมาตรฐาน
ต่าง ๆ กล่าวคือ มีความรู้ในการผสมเครื่องดื่มประเภทหลกัที่เป็นพื้นฐานตามสูตรมาตรฐาน สามารถ
ผสมเครือ่งดื่มตามค าสั่งและตอบข้อซักถามเรื่องเครื่องดื่มใหก้ับลกูค้าได้ 
   4) พนักงานผสมเครื่องดื่มต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผสมเครื่องดืม่ประเภทที่
มีแอลกอฮอล์หรือไม่มีแอลกอฮอล์ หรือการผสมเครือ่งดื่มตามรายการค าสั่งของลกูค้าได้ กล่าวคือ 
ความรู้ทางด้านสูตรของการผสมเครือ่งดื่มในอัตราส่วนต่าง ๆ ของเครื่องดื่มแต่ละชนิด และมีทกัษะใน
การผสมเครื่องดื่มในแต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มทีม่ีส่วนผสมแอลกอฮอล์หรือไม่มสี่วนผสมของ
แอลกอฮอล์ในอัตราส่วนของตามมาตรฐานหรอืตรงต่อความต้องการของลกูค้า 
   5) พนักงานผสมเครื่องดื่มต้องมีความรูเ้กี่ยวกับการเสริ์ฟและการแนะน าเครื่องดืม่
ให้กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสมกับโอกาสต่าง ๆ กล่าวคือ เทคนิคการแนะน าเครือ่งดื่มตามความ
ต้องการและถูกใจลูกค้า ความสามารถในการวิเคราะห์แยกแยะหรือเสริ์ฟเครื่องดื่มทีเ่หมาะสมกับ
สถานการณ์หรือโอกาส เช่น ลกูค้าเป็นวัยรุ่น ลูกค้าเป็นผูห้ญิง ลูกค้าเป็นผู้ชาย ลูกค้าเป็นคนมีอายุ จะ
มีความชอบเครื่องดื่มแตกต่างกัน 
   6) พนักงานผสมเครื่องดื่มต้องมีความรู้ด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) กล่าวคือ ความรู้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษมีความส าคัญมากในการใช้
สื่อสารกบัลกูค้าชาวต่างชาติ 
   7) พนักงานผสมเครื่องดื่มต้องมีความรูเ้กี่ยวกับการดูแลอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน สามารถตรวจนบัสินค้าอปุกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัตงิาน ตลอดจนการรกัษาความสะอาด
เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ กล่าวคือ การดูแลความเรียบร้อยหลังการปฏิบัตงิานในแต่ละวันกส็ าคัญ การ
ตรวจนับสินค้า การจัดเกบ็ การรกัษาความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ส าคัญมากเพราะเป็น
มาตรฐานของทางโรงแรม 
   8) พนักงานผสมเครื่องดื่มต้องมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอรพ์ื้นฐาน เพราะในบาง
กรณีต้องใช้ในการสรปุยอดในแต่ละวัน ซึ่งต้องสรปุผ่านระบบคอมพิวเตอร์ กล่าวคือ พนักงานควรมี
ความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเพื่อระบบบญัชี สต๊อกสินค้า การ
รับจ่ายเงินถอน การตรวจสอบใบเสร็จ และการสรปุยอดขายในแต่ละวันให้ตรงกับสินค้าที่ขายออกไป 
   9) พนักงานผสมเครื่องดื่มต้องมีความรู้ความเข้าใจในการงานบริการ และการ
ให้บรกิารกบัลูกค้า กล่าวคือ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการท างานการผสมเครื่องดื่ม คือ การมจีิตบริการ 
มีความใส่ใจรายละเอียดของลูกค้า ซึ่งเป็นคุณสมบัติอย่างแรกที่ส าคัญของการท างารบริการในโรงแรม 
นั้นคือการต้องบรกิารลูกค้าให้ได้รบัความประทบัใจ 
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 สรปุผลจากผู้ให้ข้อมลู จ านวน 20 คน ส่วนใหญ่เห็นว่า คุณลักษณะอันพงึประสงค์ด้าน
ความรู้วิชาชีพที่มีความส าคัญมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ พนักงานผสมเครื่องดื่มต้องมีความรู้และ
ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับประเภทของเครื่องดืม่ และการจัดเครื่องดื่มการผสมเครือ่งดื่มที่ถูกต้อง 
ตลอดจนการตรวจเครือ่งดื่มสูตรมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 85 และพนกังานผสมเครือ่งดื่มต้องมี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัการผสมเครื่องดืม่ประเภทที่มีแอลกอฮอลห์รือไมม่ีแอลกอฮอล์ หรือการผสม
เครื่องดืม่ตามรายการค าสัง่ของลูกค้าได้ คิดเป็นรอ้ยละ 85 รองลงมา คือ พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้อง
มีความรู้ด้านการให้บริการการเตรียมอุปกรณ์หรือเครื่องดืม่ตรวจเช็คของใหเ้ต็มพร้อมอยู่ตลอดเพื่อ
พร้อมต่อการบริการ คิดเป็นร้อยละ 75  และพนักงานผสมเครื่องดื่มต้องมีความรู้ความเข้าใจในการ
งานบรกิาร และการให้บริการกับลูกค้า คิดเป็นรอ้ยละ 75 และพนักงานผสมเครื่องดื่มต้องมีความรู้
เกี่ยวกับการดูแลอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถตรวจนับสินค้าอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการรักษาความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ คิดเป็นรอ้ยละ 70 ตามล าดับ โดยให้เหตุผล
ที่สอดคลอ้งกันทั้ง 3 กลุ่ม ว่าพนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องมีความรู้ในการให้บริการ มีความเช่ียวชาญใน
การผสมเครื่องดื่ม ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ ทั้งประเภทที่มีแอลกอฮอลห์รือไม่
มีแอลกอฮอล์ และต้องมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลอปุกรณ์เครือ่งมือ เครื่องใช้ ตลอดจนมีการจัดเตรียม
พื้นที่ท างาน ตรวจสอบสต๊อกสินค้าได ้
 จาการวิเคราะห์ข้อมูลตามโครงสร้างต าแหนง่งานแล้วนั้น มทีัศนะที่แตกต่างกันในข้อ
รายละเอียดเกี่ยวกับคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครือ่งดื่ม ซึง่พบว่า ความเห็นส่วน
ใหญ่ของพนกังานระดับหัวหน้างานเป็นประเด็นส าคัญมากทีสุ่ด คือ พนักงานผสมเครื่องดื่มต้องมี
ความรู้และความเช่ียวชาญเกี่ยวกบัประเภทของเครื่องดืม่ และการจัดเครื่องดืม่การผสมเครื่องดืม่ที่
ถูกต้อง ตลอดจนการตรวจเครื่องดืม่สูตรมาตรฐาน ประเด็นรองลงมาและให้ความส าคัญเท่า ๆ กัน 
คือ พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผสมเครือ่งดื่มประเภททีม่ีแอลกอฮอล์
หรือไมม่ีแอลกอฮอล์ หรือการผสมเครื่องดืม่ตามรายการค าสั่งของลูกค้าได้  
 พนักงานผสมเครื่องดื่มต้องมีความรูเ้กี่ยวกับการเสริ์ฟและการแนะน าเครือ่งดื่มให้กับลูกค้า
ได้อย่างเหมาะสมกับโอกาสต่าง ๆ พนักงานผสมเครื่องดืม่ตอ้งมีความรู้ด้านการสือ่สาร
ภาษาต่างประเทศ )ภาษาอังกฤษ(  และพนักงานผสมเครื่องดื่มต้องมีความรู้ความเข้าใจในการงาน
บริการ และการใหบ้ริการกบัลกูค้า ซึ่งมีความสอดคล้องกับการให้ข้อมูลของกลุม่พนักงานระดบั
ปฏิบัติการ  
  5.1.2.2 ความสามารถในการปฏิบัติงาน สามารถสรุปผลการวิจัยออกได้เป็น 15 
คุณลักษณะ ดังนี้ 
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  1) พนักงานผสมเครื่องดื่มจะต้องมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งานเพื่อพฒันางาน
ของตนเองอยู่สม่ าเสมอ กล่าวคือ ต้องรู้จกัเรียนรูก้ารปฏิบัตงิานจรงิตามความเหมาะสมของแต่ละ
สถานการณ์ และกระตือรือร้นในการเรบีนรู้พฒันาวิชาชีพใหไ้ด้ระดับมาตรฐานสากล 
  2) พนักงานผสมเครื่องดื่มต้องสามารถปฏิบัตงิานได้ทุกช่วงเวลา กล่าวคือ ต้องมีความ
พร้อมในการปฏิบัติงานทัง้ตอนเช้าหรือตอนกลางคืน ต้องสามารถสลับสับเปลี่ยนตารางการท างานได้
ตามความเหมาะสม 
  2) พนักงานผสมเครื่องดื่มต้องมีความรบัผิดชอบตอ่งาน และสามารถปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมาย กล่าวคือ พนักงานต้องท างานได้อย่างเต็มศักยภาพ บางกรณีอาจจะมีการยืนท างาน
เป็นเวลายาวนาน ในบางกรณีตามความเหมาะสม พนกังานจึงต้องมีความพรอ้มในการปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมาย 
  3) การเปน็พนักงานผสมเครื่องดืม่จะต้องมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานทั้งในเรื่องของ
การผสมเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ เพื่อให้สามารถบริการตรงความต้องการของลูกค้าได้ กล่าวคือ ต้อง
มีความรู้และความสามารถในการผสมประเภทเครื่องดืม่ได้จริง จ าแนกประเภทเครื่องดืม่ได้ และ
บริการเครื่องดื่มตามใบสั่งงานที่ก าหนดไว้ 
  4) พนักงานผสมเครื่องดื่มต้องเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิงานอยู่ตลอดเวลา 
กล่าวคือ ความอดทนในการปฏิบัติงาน การเตรียมตัวปฏิบัตงิานต้องมีความพร้อมตลอดเวลาเพือ่ให้
ลูกค้าเกิดความประทับใจ  
  5) พนักงานผสมเครื่องดื่มสามารถแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้าที่เกิดข้ึนระหว่างการ
ปฏิบัติงาน และสามารถสะทอ้นปญัหาน้ัน หาทางแก้ไขร่วมกัน กล่าวคือ พนักงานต้องเรียนรู้วิธีการ
รับมอืกับปัญหาที่เกิดข้ึน เช่น ลูกค้าต้องการเครื่องดื่มที่มีความเฉพาะ พนักงานก็ต้องสามารถตอบ
ความต้องการของลูกค้าให้ไดร้ับความประทบัใจ และกล้าสะท้อนปัญหาทีเ่จอกับเพื่อนร่วมงานหรือ
หัวหน้างานเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการบริการใหลู้กค้าได้รบับรกิารทีป่ระทับใจ 
  6) พนักงานผสมเครื่องดื่มสามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดัน ตลอดจนการควบคุม
สถานการณ์ให้ดีได้ ในกรณีทีเ่กิดความกดดันและปัญหาต่าง ๆ ขณะปฏิบัติงาน รวมทัง้การรับมือใน
กรณีที่เกิดปญัหา ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าต าหนหิรือลูกค้าต้องการขอความช่วยเหลือ กล่าวคือ การท างาน
ภายใต้ความต้องการที่หลากหลายของลกูค้า พนักงานต้องมคีวามอดทนใช้สติในการแกป้ัญหา
สถานการณ์เฉพาะหน้า หลีกเลี่ยงการไม่ให้เกิดปัญหาเพราะต้องค านึงถึงการใหบ้ริการลกูค้าเป็นหลัก 
  7) พนักงานผสมเครื่องดื่มสามารถท างานได้ท่ามกลางความหลากหลายของ 
เช้ือชาติ ประเพณี และวัฒนธรรม ตลอดจนปฏิบัตงิานได้ท่ามกลางความแตกต่างของช่วงอายุวัย 
กล่าวคือ พนักงานจะต้องมีการปฏิบัติงานกบัคนหลากหลาย จึงต้องมทีัศนคติที่ดีต่อการบรกิารและ
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เพื่อร่วมงาน นอกจากนั้นการสร้างความเป็นมิตรแสดงออกถึงการมีน้ าใจ ช่วยเหลือตอ่เพื่อนร่วมงาน
เป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อบรรยากาศในการท างาน 
  8) พนักงานผสมเครื่องดื่มต้องมีลลีาหรือศิลปะในการผสมเครื่องดื่ม กล่าวคือ การผสม
แบบมลีีลาเป็นการเพิ่มเตมิเรื่องของบริการให้แกลู่กค้า แต่ความต้องการที่แท้จริงของลกูค้า คือการ
ได้รับเครือ่งดื่มที่รสชาติถูกใจมากกว่า 
  9) พนักงานผสมเครื่องดื่มต้องมีความกระตือรือร้นในการท างานตลอดเวลา และ
สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงแรมให้ได้ตามมาตรฐาน กล่าวคือ รักษาเวลาในการเข้ามา
ปฏิบัติงานให้ตรงต่อเวลาเป็นตามกฎระเบียบของโรงแรม ตลอดจนปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งจากที่หัวหน้าสัง่งานหรือภายในความรับผิดชอบตามหน้าที่หรอืความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
เต็มที ่
  11) พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องสามารถปฏิบัติงานด้านการเงินได้ และตรวจสอบเงินที่
จะสง่ต่อไปยงัเคาน์เตอร์ และปฏิบัติงานด้านการเงินอย่างรอบคอบ กล่าวคือ การตรวจสอบใบเสรจ็ 
เงินรบั -เงินทอนก่อนส่งตอ่ไปยังเคาร์เตอร์ และการปิดยอดขายประจ าวันกับออร์เดอร์ทีอ่อกไปตอ้ง
ตรงกัน 
  11) พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องมีบุคลิกภาพดี ที่สะท้อนออกให้เห็นถึงความพรอ้มทีจ่ะ
ให้บรกิาร กล่าวคือ การแต่งการสุภาพ เรียบร้อย มีทัศนคตทิี่ดีในการใหบ้รกิาร บุคลิกภาพย้ิมแย้ม 
แจ่มใส่ การรอยยิม้ และมมีารยาทที่ดีในการกล่าวค าทักทายเพื่อแสดงออกถึงความพร้อมในการ
ให้บรกิาร 
  12) สามารถท างานเป็นทีม กล่าวคือ พนักงานต้องมีความรบัผิดชอบตอ่หน้าที่และ
สามารถท างานเป็นทีม ปรับตัวและเรียนรู้ความแตกต่าง พรอ้มที่จะรบัฟังความคิดเห็นของหัวหน้า
และเพือ่นร่วมงานเพื่อให้การปฏิบัติงานส าเร็จลลุ่วงเป็นไปตามมาตรฐาน  
  13) พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องกล้าทีจ่ะยอมรบัฟังความคิดเห็นจากคนอื่น 
ขณะเดียวกันต้องรูจ้ักน าสิ่งที่ตนผิดพลาดไปปรับปรงุตนเองให้ดีข้ึน กล่าวคือ การเคารพและเช่ือฟัง
ค าสั่งของหัวหน้างานหรือรับฟังผู้ที่มปีระสบการณ์ปฏิบัติงานมากก่อน พรอ้มทีจ่ะรับฟงัความคิดเห็น
ของหัวหน้างานในกรณีทีเ่กิดข้อผิดพลาด จะท าใหส้ามารถน ามาปรบัปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานให้
ช านาญมากข้ึน 
  14) พนักงานผสมเครื่องดืม่สามารถสร้างความประทับใจใหก้ับลูกค้าได้ และพร้อมเป็น
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กบัองค์กรเสมอ กล่าวคือ การผสมเครือ่งดืม่ที่มีความเป็นพิเศษแตกต่างไปนั้น เป็น
ความสามารถของพนักงานผสมเครื่องดื่มที่มีความเช่ียวชาญด้านเทคนิคการผสม หรือความรู้ลกึ ซึ่งใน
การเลือกประเภทเครื่องดืม่ในแต่ละชนิดมาผสมกันสามารถสร้างความประทับและเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะให้กบัโรงแรม 
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  15) พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกบัเพื่อนพนักงานได้ กล่าวคือ 
การสร้างบรรยากาศการท างานทีเ่ข้าอกเข้าใจเพือ่นร่วมงานและหัวหน้า มทีัศนคติที่ดีซึ่งกันและกัน 
กล้าทีจ่ะยอมรับฟังความคิดเห็นจากคนอื่น ๆ แล้วน ามาปรบัปรงุพฒันาตนเองให้ดีข้ึน  
 สรปุผลจากการศึกษาผู้ให้ข้อมลู จ านวน 20 คน ส่วนใหญ่เหน็ว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านความรู้วิชาชีพที่มีความส าคัญมากทีสุ่ด 3 ล าดับแรก ได้แก่ พนักงานผสมเครื่องดื่มสามารถสร้าง
ความประทบัใจให้กับลูกค้าได้ และพร้อมเป็นภาพลักษณ์ที่ดใีห้กับองค์กรเสมอ คิดเป็นร้อยละ 70 
รองลงมา คือ พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องมีความกระตอืรือรน้ในการท างานตลอดเวลา และสามารถ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงแรมให้ได้ตามมาตรฐาน คิดเปน็ร้อยละ 55 และพนักงานผสมเครือ่งดื่ม
สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดัน ตลอดจนการควบคุมสถานการณ์ให้ดีได้ในกรณีที่เกิดความ
กดดันและปญัหาต่าง ๆ ขณะปฏิบัติงาน รวมทัง้การรับมือในกรณีที่เกิดปญัหา ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า
ต าหนิ หรือลูกค้าต้องการขอความช่วยเหลือ คิดเป็นร้อยละ 50 ตามล าดับ โดยให้เหตุผลทีส่อดคลอ้ง
กันทั้ง 3 กลุ่ม ว่าพนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องท างานภายใต้ความกดดันและรบัมือกับการแก้ปญัหา
ขณะปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน โดยค านึงถึงการใหบ้รกิารและสร้างความประทบัใจแกลู่กค้าและ
รักษาภาพลักษณ์ของวิชาชีพและโรงแรม 
 จากการวิเคราะห์ข้อมลูจ าแนกตามโครงสร้างต าแหนง่งานแล้วนั้น พบทัศนะที่แตกต่างกัน
ในข้อรายละเอียดของคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครือ่งดื่ม สรุปได้ว่า ผู้ให้ข้อมูลใน
ระดับหัวหน้างานในเรื่องของคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิ ด้าน
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัตงิาน ที่เป็นประเด็นส าคัญมากที่สุด คือ พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้อง
มีความรับผิดชอบต่องาน และสามารถปฏิบัติงานตามที่ไดร้บัมอบหมาย ซึง่มีความสอดคล้องกับการ
ให้ข้อมูลของกลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ รองลงมาและใหค้วามส าคัญเท่ากัน คือ พนักงานผสม
เครื่องดืม่จะตอ้งมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งาน เพือ่พัฒนางานของตนเอง พนกังานผสม
เครื่องดืม่สามารถปฏิบัตงิานภายใต้ความกดดัน ตลอดจนการควบคุมสถานการณ์ให้ดีได้ ในกรณีที่เกิด
ความกดดันและปัญหาต่าง ๆ ขณะปฏิบัตงิาน รวมทั้งการรบัมือในกรณีที่เกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็น
ลูกค้าต าหนหิรือลูกค้าต้องการขอความช่วยเหลือ ส าหรบักลุม่พนักงานระดับปฏิบัติงานให้ข้อมลูใน
ประเด็นส าคัญที่สุด คือ พนักงานผสมเครื่องดืม่สามารถสร้างความประทับใจให้กบัลกูค้าได้ และพร้อม
เป็นภาพลกัษณ์ที่ดีให้กบัองค์กรเสมอ รองลงมา คือ พนักงานผสมเครือ่งดื่มต้องมีความกระตือรือร้น
ในการท างานตลอดเวลา และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงแรมให้ได้ตามมาตรฐาน 
  5.1.2.3 คุณธรรม จริยธรรม สามารถสรปุผลการวิจัยออกได้เป็น 4 คุณลักษณะ ดังนี้ 
   1) พนักงานผสมเครื่องดื่มต้องยึดหลักความยุติธรรมไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน 
กล่าวคือ เรียนรู้การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และรบัผิดชอบในหน้าที่ ไม่ควรเอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน  
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   2) พนักงานผสมเครื่องดื่มต้องมีความอดทน และซื่อสัตย์ตอ่ตนเอง ตลอดจนเพื่อน
ร่วมงาน กล่าวคือ รบัผิดชอบตอ่หน้าที่ของตนเองอย่างตรงไปตรงมา ทั้งเรื่องความตรงต่อเวลา มี
ความอดทนต่อการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างดทีี่สุด 
   3) พนักงานผสมเครื่องดื่มต้องมีหัวใจของการให้บริการหรือจิตบรกิาร (Service 
Mind) กล่าวคือ มีทัศนคติที่ดีต่องานบรกิารและการปฏิบัติงาน มีจิตใจใหบ้ริการ  
   4) พนักงานผสมเครื่องดื่มต้องปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชนส์่วนตน และเคารพเช่ือฟงัค าสั่งของหัวหน้างานตลอดจนเพื่อนร่วมงาน กล่าวคือ สร้าง
ประโยชนส์่วนรวมในทีมเป็นสิ่งที่ส าคัญ กล่าวคือ ซื่อสัตย์สจุริตต่อการปฏิบัติงามตามที่ได้รบั
มอบหมายให้ดทีี่สุด ทั้งจากทีห่ัวหน้างานหรือภายในความรบัผิดของตนเอง โดยค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และมีความเคารพเช่ือฟงัค าสั่งของหัวหน้างาน 
 สรปุผลจากการศึกษาผู้ให้ข้อมลู จ านวน 21 คน ส่วนใหญ่เหน็ว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านจริยธรรมทีม่ีความส าคัญมากทีสุ่ด 3 ล าดับแรก ได้แก่ พนักงานผสมเครื่องดื่มต้องยึดหลักความ
ยุติธรรมไมเ่อาเปรียบเพือ่นร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 61 รองลงมา ได้แก่ พนักงานผสมเครือ่งดื่มตอ้งมี
ความอดทน และซื่อสัตย์ต่อตนเอง ตลอดจนเพือ่นร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 55 และพนักงานผสม
เครื่องดืม่ต้องมีหัวใจของการให้บริการหรือจิตบรกิาร (Service Mind) คิดเป็นร้อยละ 55 และ
พนักงานผสมเครื่องดื่มต้องปฏิบัตงิานโดยค านึงถึงประโยชนส์่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
เคารพเช่ือฟังค าสัง่ของหัวหน้างาน คิดเป็นร้อยละ 31 ตามล าดับ โดยให้เหตุผลทีส่อดคล้องกันทัง้ 3 
กลุ่มว่า พนักงานผสมเครื่องดื่มตอ้งมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าทีค่วามรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีหัวใจในการ
ให้บรกิาร มีน้ าใจ ไมเ่อาเปรียบ เอื้อเฟื่อเผื่อแผ่แก่เพื่อนร่วมงาน   
 จากการวิเคราะห์ข้อมลูจ าแนกตามโครงสร้างต าแหนง่งานแล้วนั้น มีความเห็นที่แตกต่างกัน
ในข้อรายละเอียดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดืม่ สรปุได้ว่า ผู้ให้ข้อมลูในระดบั
หัวหน้างานในเรื่องของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครือ่งดื่มเพศหญิง ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ทีเ่ป็นประเด็นส าคัญมากทีสุ่ด คือ พนักงานผสมเครื่องดื่มต้องยึดหลักความยุติธรรมไม่เอา
เปรียบเพื่อนร่วมงาน รองลงมา คือ พนักงานผสมเครื่องดื่มตอ้งมีหัวใจของการใหบ้ริการหรือจิต
บริการ (Service Mind) ส าหรับกลุม่พนักงานระดบัปฏิบัตงิานให้ข้อมูลในประเด็นส าคัญที่สุด คือ 
พนักงานผสมเครื่องดื่มต้องมีความอดทน และซื่อสัตย์ต่อตนเอง ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน รองลงมา 
และให้ความส าคัญที่เท่ากัน คือ พนักงานผสมเครือ่งดื่มต้องยึดหลักความยุติธรรมไมเ่อาเปรียบเพือ่น
ร่วมงาน พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องมหีัวใจของการให้บริการหรือจิตบรกิาร (Service Mind) และ 
พนักงานผสมเครื่องดื่มต้องปฏิบัตงิานโดยค านึงถึงประโยชนส์่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
เคารพเช่ือฟังค าสัง่ของหัวหน้างาน 
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  5.1.2.4 มนุษย์สัมพันธ์ สามารถสรุปผลการวิจัยออกได้เป็น 8 คุณลักษณะ ดังนี้ 
   1) เอาใจเขามาใส่ใจเรา กล่าวคือ พื้นที่การท างานผสมเครื่องดื่ม ต้องมีการจัดสรร
หน้าที่ภายในแผนก เพือ่ให้การบริการลูกค้าราบรื่น ดังนั้นพนักงานผสมเครื่องดื่มต้องแสดงความ
ช่วยเหลือ เกื้อกลูซึ่งกันและกัน ตลอดจนช่วยกันแก้ไขปญัหาเพื่อใหง้านบรรลุตามเปูาหมาย  
   2) พนักงานผสมเครื่องดื่มสามารถเข้ากับผู้อื่นได้ กล่าวคือ ความสุภาพอ่อนน้อม
ถ่อมตนกับทัง้ลกูค้า เพื่อนร่วมงาน และหัวหน้า รวมถึงคนอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยการใหเ้กียรติและ
เคารพซึง่กันและกัน จะสร้างบรรยากาศในการท างาน 
   3) มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและคนอื่น กล่าวคือ พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องมีทัศนติที่
ดีต่องานบรกิารมีความภาคภูมิใจต่อวิชาชีพ ตลอดจนทัศนติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน สามารถท าให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยดี ยิ่งลักษณะงานสายบริการทั้งลูกคา้และผูท้ี่ท างานร่วมกันไปพร้อมกัน การ
ยอมรบัฟังความคิดเห็นของผู้อื่นจะสร้างประโยชน์ในการท างานเป็นทีม และจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อตัวเองท าให้ง่ายต่อการปฏิบัตงิานมากขึ้น และช่วยสร้างบรรยากาศในการท างานให้ราบรื่น 
   4) มีบุคลิกที่ดี แต่งตัวสะอาดเรียบร้อยดูเป็นมิตร มีปฏิสัมพนัธ์ที่ดีกับลกูค้า เพื่อ
สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานและสร้างบรรยากาศที่ดี กล่าวคือ บุคลิกภาพกเ็ป็นเรื่องทีส่ าคัญ
พนักงานจะต้องแต่งกายสะอาดเรียบรอ้ย ดูเป็นมิตรเพราะจะสร้างความน่าเช่ือถือ และสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะผูป้ฏิบัติงาน 
   5) สุภาพอ่อนน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใสดูอารมณ์ดี ไม่เคร่งขรมึ และยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นเป็นสิ่งทีส่ าคัญ กล่าวคือ พนักงานแสดงออกมาให้เห็นถึงความสุภาพอ่อนโยน มีจิตใจ
ทางด้านรักการให้บริการ ดูเป็นมิตร ดูหน้าพูดคุย และการมปีฏิสัมพันธ์กบัลกูค้าเป็นสิ่งส าคัญ สหีน้าที่
แสดงออกถงึความยิ้มแย้มและดูเป็นกันเอง แสดงออกถึงความยินดีที่พรอ้มจะให้บริการลกูค้าได้อย่าง
เต็มที ่
   6) ชอบกล่าวทักทายด้วยความเป็นมิตรกับลูกค้าได้เป็นอย่างดีเข้าใจความ
หลากหลายของลกูค้าได้ กล่าวคือ การยกมือไหว้และการกลา่วค า “สวัสดี ”ถือเป็นมารยาทที่ดีใน การ
ทักทายกบัลกูค้า  
   7) มีน้ าใจ คอยเป็นห่วงเป็นใยเพื่อนร่วมงานด้วยกันเอง กล่าวคือ การแสดงออกถึง
ความจริงใจและปรารถนาดีต่อเพือ่นร่วมงาน สร้างบรรยากาศในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้ การมีน้ าใจ 
เป็นห่วงเปน็ใยเพื่อนร่วมงาน มีความเป็นมิตรกับผู้คนรอบข้าง ขณะเดียวกันก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดี
กับเพือ่นร่วมงาน หรือหัวหน้างาน 
   8) รู้จักขอโทษ ขออภัยในความผิดพลาดทีเ่กิดข้ึน กล่าวคือ พนักงานผสมเครื่องดื่ม
ต้องปฏิบัตงิานภายใต้ภาวะการณ์ที่ต้องเผชิญหน้ากับความไม่ตรงต่อความต้องการของลกูค้า พนักงาน
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จึงควรรูจ้ักการกล่าว “ขอโทษขออ ภัย  ”ในความผิดพลาดที่เกิดข้ึน แม้ว่าบางกรณีอาจจะไม่ได้
ปฏิบัติงานผิดพลาดแต่ก็ต้องยอมรับเพื่อหลกีเลี่ยงไม่ให้เกิดปญัหา 
 สรปุผลจากการศึกษาผู้ให้ข้อมลู จ านวน 20 คน ส่วนใหญ่เหน็ว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านมนษุยสัมพันธ์ ที่มีความส าคัญมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ พนักงานผสมเครื่องดืม่ควรมีทัศนคติ
ที่ดีต่อตนเองและคนอื่น คิดเป็นร้อยละ 65 รองลงมา คือ พนักงานผสมเครื่องดื่มสามารถเข้ากับผู้อื่น
ได้ คิดเป็นร้อยละ 60 และพนักงานผสมเครือ่งดื่มควรมีบุคลกิที่ดี แต่งตัวสะอาดเรียบร้อยดูเป็นมิตร มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดกีับลูกค้า เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน คิดเป็นร้อยละ 50 ตามล าดับ โดยให้
เหตผุลทีส่อดคล้องกันทั้ง 3 กลุ่มว่า พนักงานผสมเครื่องดื่มต้องมีทัศนติที่ดีต่อวิชาชีพ บุคลิกภาพย้ิม
แย้มแจ่มใส เป็นมิตร แต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีความพร้อมต่อการใหบ้รกิาร และมีน้ าใจต่อเพื่อน
ร่วมงาน 
 จากการวิเคราะห์ข้อมลูจ าแนกตามโครงสร้างต าแหนง่งานแล้ว พบว่า มีความเห็นที่
สอดคล้องกันในข้อรายละเอียดของคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดืม่ คือ ด้าน
ความรู้วิชาชีพ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านมนุษย์สมัพนัธ์ ส่วนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
พนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิ ในทัศนะความคิดเห็นของระดับหัวหน้างานและระดับพนักงาน
ปฏิบัติงานที่ไมม่ีความสอดคล้องกันเลย คือ คุณลักษณะด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน  
 ผลสรปุนี้แสดงใหเ้ห็นว่า เมื่อพนกังานมรีะดบัช้ันของการท างานที่ต่างกัน การให้ความส าคัญ
กับคุณลักษณะอันพงึประสงค์กจ็ะแตกต่างกัน ตามภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบในบรบิทของงาน 
ทัศนะต่อคุณลักษณะอันพงึประสงค์ ด้านความสามารถในการปฏิบัติงานจึงแตกต่างกัน อีกทัง้
พนักงานที่อยู่ในระดับหัวหน้างานยงัมีความคาดหวังจากพนกังานในระดบัปฎิบัตงิานที่ต้องปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล 
 5.1.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนกังานผสมเครือ่งดื่มกับกรอบมาตรฐานสมรรถนะ
ร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Common Competency Standard for Tourism 
Professionals – ACCSTP)  
 ในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม และบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ของประเทศสมาชิกอาเซียนมกีรอบมาตรฐานสมรรถนะทัง้สิน้ 3 หลัก ได้แก่ สมรรถนะหลัก  
(Core Competency) สมรรถนะทั่วไป (Generic Competency) และสมรรถนะตามหน้าที่ 
(Functional Competency) โดยผลการวิเคราะห์ข้อมลูสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 ผลการวิจัยคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครือ่งดื่มเพศหญงิเปรียบเทียบกบั
สมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน พบว่า ในภาพรวมมีความสอดคล้องกัน แต่เมือ่พิจารณา
ตามแต่ละสมรรถนะกบัคุณลักษณะอันพงึประสงค์แต่ละด้าน พบว่า ประเด็นสมรรถนะหลกัมีความ
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สอดคล้องกบัคุณลักษณะอันพงึประสงค์ครบทั้ง 4 ด้าน แต่สมรรถนะทั่วไปและสมรรถนะตามหน้าที่
ไม่มีความสอดคลอ้งครบทั้ง 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
  5.1.3.1 สมรรถนะหลัก มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้  
   1) ท างานร่วมกบัผูร้่วมงานและลกูค้าได้อย่างมปีระสิทธิภาพ เห็นว่าคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ทีส่อดคลอ้งหลัก ๆ 3 ด้านส าคัญ คือ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ในประเด็นที่ว่า พนักงานผสมเครื่องดืม่ตอ้งมีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มีน้ าใจ 
คอยเป็นห่วงเป็นใยเพื่อนร่วมงาน สามารถท างานเป็นทีมและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัเพือ่น
ร่วมงานตลอดจนหัวหน้างาน ปฏิบัตงิานด้วยหลกัความยุติธรรม-ซื่อสัตย์ กล้าที่จะยอมรับฟงัความ
คิดเห็นจากผู้อื่นและพร้อมที่น าข้อผิดพลาดมาปรบัปรุงพฒันาตนเองให้ดีข้ึน มบีุคลิกภาพย้ิมแยม้
แจ่มใสเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
   2) สามารถท างานท่ามกลางความหลากหลายของวัฒนธรรม เห็นว่าคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ที่ความสอดคล้อง 1 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติงาน ในประเด็นที่ว่า พนักงานผสม
เครื่องดืม่ปฏิบัตงิานด้านบรกิารกบับุคคลที่มีความหลากหลายของเช้ือชาติ ประเพณี วัฒนธรรม 
ตลอดจนความแตกต่างของช่วงอายุ วัย การปรบัตัวให้เข้าใจความแตกต่างและยอมรับ จะท าใหม้ีการ
เรียนรู้ศึกษาข้อควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจด้านบริการ รวมถึงความ
พร้อมที่จะเรียนรู้การทักทายของชาติต่าง ๆ หรอืภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เพื่อสร้างความประทับใจ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 
   3) รู้และปฏิบัติตามสุขอนามัยในที่ท างานและระเบียบความปลอดภัย สุขอนามัยใน
ที่ท างานและระเบียบความปลอดภัย ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติด้านสุขลกัษณะในสถานที่ท างาน และ 
รักษามาตรฐานความรู้ด้านอุตสาหกรรมการบริการอย่างต่อเนื่อง เห็นว่าคุณลักษณะทีม่ีความ
สอดคล้อง 2 ด้าน คือ ด้านความรู้วิชาชีพ และด้านการปฏิบตัิงาน ในประเด็นที่ว่า พนักงานผสม
เครื่องดืม่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลอปุกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถท าการตรวจนับสินค้า 
อุปกรณ์การใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการรักษาความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม นอกจากนั้น พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องมคีวามรู้ความเข้าใจในงานบริการ รักษา
มาตรฐานการให้บริการในลักษณะงานบริการโรงแรม เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีให้กบัองค์กร 
 5.1.3.2 สมรรถนะทั่วไป มีความสอดคล้องกับคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ดังนี้ 
   1) สื่อสารทางโทรศัพท์ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ ปฏิบัติงานด้านการปกปูองเด็กที่
เกี่ยวข้องกบัธุรกจิท่องเที่ยว อ่านและตีความวิธีใช้ ค าสั่งและแผนผังเบือ้งต้น ให้การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได้ และด าเนินการประสานงานระหว่างหอ้งครัวและพื้นที่บริการ พบว่า ไม่มีประเด็นค าตอบ
ที่สอดคลอ้งกบัคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใดเลย 
   2) สื่อสารภาษาอังกฤษในระดบัปฏิบัติการได้ และสนทนาภาษาอังกฤษใน 
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ระดับปฏิบัติการได้ สง่เสรมิการบรกิารและสินค้า บริการอาหารและเครื่องดื่ม จัดเตรียมและให้บริการ
เครื่องดืม่ที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ และท าความสะอาดบาร์และพืน้ที่บรกิารอาหาร เห็นว่า มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ทีม่ีความสอดคลอ้ง 1 ด้าน คือ ด้านวิชาชีพ ในประเด็นที่ว่า พนักงานผสมเครือ่งดื่ม
ต้องการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า โดยเฉพาะต่างชาติ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในการ
โต้ตอบความต้องการกบัลูกค้า จงึเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างมาก นอกจากนั้น พนักงานผสมเครื่องดื่มต้องมี
ความรู้ความเช่ียวชาญในประเภทของเครื่องดืม่ ในการจัดเสริ์ฟและการแนะน าเครื่องดื่มใหก้ับลูกค้า
ได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการและโอกาสต่าง ๆ เช่น หากลูกค้าผูห้ญงิ ผู้ชาย เด็กวัยรุ่น คนมีอายุ 
จะมีความต้องการด้านรสชาติเครื่องดื่มที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกแนะน าสินค้าและบรกิารที่
ต้องการส่งเสริมการขายต้องมีความเหมาะสมกบัความต้องการ 
   4) เริ่มบทสนทนาและพัฒนาสัมพันธภาพที่ดีกบัลกูค้า เห็นว่า มีคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ทีม่ีความสอดคล้อง 3 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านคุณธรรม จริยธรรม ในประเด็น
ที่ว่า พนักงานผสมเครื่องดืม่มีความแสดงความพร้อมการใหบ้ริการ ด้วยการการสร้างบรรยากาศให้
ลูกค้ารูส้ึกเป็นกันเองด้วยการเริ่มบทสนทนา ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น และบรกิาร
เครื่องดืม่ให้ตรงกบัความต้องการเพือ่สร้างความประทบัใจ 
   5) จัดการและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ เห็นว่า มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ทีม่ีความสอดคลอ้ง 1 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติงาน ในประเด็นที่ว่า พนักงานผสม
เครื่องดืม่ปฏิบัตงิานภายใต้ความกดดันในสถานการณ์ทีห่ลากหลาย ดังนั้นการรับมอืในกรณีทีเ่กิด
ปัญหาไม่ว่าจะมาจากลกูค้าหรอืการท างานต้องสามารถทีจ่ะแก้ไขปัญหา และควบคุมสถานการณ์
เฉพาะหน้าขณะปฏิบัติงานใหเ้หมาะสม ตลอดจนกล้าสะท้อนปัญหาที่เกิดข้ึนกบัเพื่อนร่วมงานหรือ
หัวหน้างานเพื่อหาแก้ไขร่วมกัน 
   6) พัฒนาความรู้เกี่ยวกับท้องถ่ินใหเ้ป็นปัจจุบัน เห็นว่า มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ที่มีความสอดคล้อง 1 ด้าน คือ ด้านวิชาชีพ ในประเด็นที่ว่า พนักงานผสมเครื่องดื่มต้องมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้พัฒนา เพื่อน ามาปรับใช้ในงาน เพื่อพัฒนาวิชาชีพ เพื่อยกระดับกบั
มาตรฐานสากล เช่น การคิดค้นสูตรเครื่องดืม่ที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยมาเป็นส่วนผสมในการ
สร้างสรรค์เครื่องดืม่ใหม่ ๆ เพื่อสร้างจุดเด่นให้กับโรงแรม 
   7) ด าเนินธุรกรรมด้านการเงินส าหรบัการขายสินค้าและบรกิาร เห็นว่า มี 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทีม่ีความสอดคล้อง 1 ด้าน คือ ด้านปฏิบัติงาน ในประเด็นที่ว่า ความ
รอบคอบในการปฏิบัติงานด้านการเงิน ในการตรวจสอบเงินก่อนส่งให้กบัเคาน์เตอร์ หากเกิด
ข้อผิดพลาดพนกังานจะต้องเป็นผู้รบัผิดชอบ   
  5.1.3.3 สมรรถนะตามหน้าที่ มีความสอดคล้องกบัคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้ง 3 ข้อ 
ได้แก่ 1) เตรียมการและเสริ์ฟค็อกเทลได้ 2) จ าหน่ายเครือ่งดื่มสุรา แอลกอฮอล์ในพื้นที่ 3) สามารถใช้



109 

เครื่องใช้และเครือ่งอ านวยความสะดวกในบาร์ เห็นว่า มีความสอดคลอ้งกบัคุณลักษณะอันพงึ
ประสงค์ เพียงด้านวิชาชีพเท่านั้น ในประเด็นที่ว่า พนักงานผสมเครือ่งดื่มต้องมีความรู้ในการ
ให้บรกิารเครื่องดื่มทีม่ีส่วนผสมทั้งทีม่ีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ รวมถงึความรู้ในการเตรียม
ความพร้อมในการใหบ้ริการบริเวณเคาร์เตอร์การท างาน และมีการตรวจนับอุปกรณ์เครื่องมอืให้
พร้อมตอ่การปฏิบัติงาน ส่วนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงาน ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และด้านมนุษยส์ัมพันธ์ ไม่มีค าตอบที่ความสอดคลอ้ง 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย  
 งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยน าเอาผลกาการสมัภาษณ์เชิงลึกพนักงานผสม
เครื่องดืม่เพศหญงิ เกิดข้อค้นพบของคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของพนกังานผสมเครือ่งดื่มเพศหญิง
ของสถานประกอบการในกรงุเทพมหานคร เทียบกบัเกณฑส์มรรถนะข้ันพื้นฐานของบุคคลที่ประกอบ
วิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (Asian Common Competency Standard for Tourism 
Professionals–ACCSTP) โดยผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 5.2.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนกังานผสมเครือ่งดื่มเพศหญงิกบัมาตรฐานวิชาชีพ 
สาขาพนักงานผสมเครือ่งดื่ม (Bartender)  
 ผลการวิจัยแสดงใหร้ายละเอียดคุณสมบัติ (Certificate Level) ของบุคคลากรด้านการ
โรงแรม ต าแหน่งพนกังานผสมเครือ่งดื่ม (Bartender) เพศหญิง มีช่วงอายุ 22-30 ปี เป็นส่วนใหญ่ 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อมูลสถิติของ กองพัฒนามาตรฐานบุคคลากรด้านการทอ่งเที่ยว กรมการ
ท่องเที่ยว (2561) ตามข้อมูลจ านวนบุคลากรด้านการท่องเทีย่วเที่ยวอาเซียน ในช่วงอายุ 21-30 ปี 
(แบ่งเพศ) มีจ านวน เพศหญิง 1,339 คน เพศชาย 284 คน แสดงใหเ้ห็นว่าพนักงานอาชีพภาคบริการ
ด้านการท่องเที่ยวส่วนใหญเ่ป็นเพศหญิง นอกจากนั้นหากพจิารณาลงไปในรายละเอียดของบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวอาเซียนทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐานรบัรองอาเซียน แยกตามแผนกบริการอาหารและ
เครื่องดืม่ (แบ่งเพศ) คือ หญงิ 11 คน และชาย 7 คน (กรมการท่องเที่ยว, 2561) แสดงให้เห็นว่า
พนักงานโรงแรมเพศหญงิให้ความสนใจงานทางด้านการใหบ้ริการเครื่องดื่มด้วยการวัดระดบัและ
ยกระดับความเช่ียวชาญในสายงาน เพื่อให้ได้รับมาตรฐานวิชาชีพอาเซียน ตามผลการวิจัยน้ียังแสดง
ให้เห็นว่า พนักงานผสมเครื่องดืม่เพศหญงินั้น มีคุณลักษณะตามเกณฑ์กรมพฒันาฝมีือแรงงาน สาขา
พนักงานผสมเครื่องดื่ม (Bartender) เกี่ยวกบัความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการประกอบอาชีพ
พนักงานผสมเครื่องดื่มสะท้อนให้เห็นถึง คุณสมบัติที่เหมาะสมในการเป็นพนักงานด้านการผสม
เครื่องดืม่ สาระส าคัญของงานด้านบริการเครื่องดื่ม ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการท างาน 
เตรียมอปุกรณ์เครือ่งมอืเครือ่งใช้ในงานบริการเครื่องดื่ม ผลการศึกษาน้ีสอดคล้องกับการเก็บข้อมลู
โดยการสมัภาษณ์และการศึกษาของ พิสิษฐ์ ศรีเนตร์ (2552) ที่ว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
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พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรมต้องมีความเหมาะสมด้านความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งการทกัษะการเตรียมพื้นทีบ่ริการในบาร์ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดืม่ประเภทต่าง ๆ และ
การท าความสะอาดบาร ์
 ในส่วนคุณลักษณะทางการอธิบายและแนะน าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม การผสมและ
ให้บรกิารเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ และพฒันางานบริการเพือ่สร้างความประทับใจให้แกลู่กค้า ผล
การศึกษาน้ี สอดคลอ้งกบัการเกบ็ข้อมลูโดยการสัมภาษณ์และการศึกษาของ นิตินันท์ ศรีสุวรรณ 
(2551) และณัฐกานต์ รุ่งเรื่อง, กรรณิการ์ ศรีไชยโยรกัษ์, ธีระพล คุณบุราณ, โชติกา นาคประสูติ และ
ปริชญา อุดมผล (2562) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา สาขาวิชา
การโรงแรม ในด้านองค์ประกอบความสามารถในการประยกุต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดืม่ 
ความสามารถในการปรับตัวทางเทคโนโลยี การวางตัวเหมาะสมกบักาลเทศะ คุณสมบัติของผู้
ให้บรกิารที่ดี และความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ตลอดจนคุณสมบัติในการด าเนินธุรกรรมทาง
ธุรกิจบริการและค านวณต้นทุน ก็เป็นส่วนหนึ่งในมาตรฐานวิชาชีพต าแหน่งพนักงานผสมเครื่องดื่ม
ด้วยเช่นเดียวกัน 
 5.2.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนกังานผสมเครือ่งดื่มเพศหญงิ ในทัศนะความคิดเห็น
ของระดบัหัวหน้างานกับระดับพนักงานปฏิบัติงาน 
 จากการศึกษา พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์พนักงานผสมเครื่องดืม่เพศหญิง ทัง้ 4 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านวิชาชีพ ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้าน
มนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้ข้อมูลระดบัหัวหน้างาน และระดับปฏิบัติงาน มีความสอดคล้องกันใน
สาระส าคัญและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบัติงาน แต่มีบางประเด็นลกัษณะอันพึงประสงค์ที่
ระดับหัวหน้างานให้ความส าคัญมากกว่าพนักงานระดับปฏิบัติงาน คือ  
  1) พนักงานผสมเครื่องดื่มต้องทราบข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในการท างาน 
ประเด็นนี้ สะทอ้นให้เห็นถึงพนกังานระดับหัวหน้างานมีความคาดหวังจากพนักงานในระดับ
ปฏิบัติการ เข้าใจเกี่ยวกบัมาตรฐานงานที่ได้ท าการช้ีแจงไว้ รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบระดับ
หัวหน้างานต้องมีการตรวจเช็คดูแลความประพฤติของพนกังานที่ปฏิบัตงิานด้วย 
  2) พนักงานผสมเครื่องดื่มจะต้องมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งานเพื่อพฒันางาน
ของตนเอง ประเด็นนี้ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงพนกังานระดับหัวหน้างาน มีความต้องในการส่งเสริมพนกังาน
ระดับปฏิบัติงานเรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็ว มีความคล่องตัวในการท างานภายใต้ความรบัผิดชอบของ
ตนเอง และพัฒนาความเช่ียวชาญ ช านาญในงานให้มีคุณภาพย่ิงข้ึน 
  3) พนักงานผสมเครื่องดื่มต้องเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิงานอยู่ตลอดเวลา 
ประเด็นนี้ สะทอ้นให้เห็นถึงความคาดหวังด้านการบริหารและการประเมินคุณภาพพนักงานของระดับ
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หัวหน้างาน ที่มีต่อพนักงานระดับปฏิบัติงาน ในความพรอ้มต่องานที่ได้รบัมอบหมายตามความ
ยืดหยุ่นของเวลา เมื่อหน่วยงานมีการรอ้งขอ  
  4) พนักงานผสมเครื่องดื่มต้องมีความรบัผิดชอบตอ่งาน และสามารถปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมาย ประเด็นนี้ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงพนักงานระดับหัวหน้างาน มีการประเมินพฤติกรรมการ
ท างานของพนกังานระดับปฏิบัติ ในความรับผิดชอบหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถปฏิบัติ
ได้อย่างลุล่วงได้ด้วยดีตามเวลาที่ก าหนด 
 รายละเอียดสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า ต าแหน่งงานระดบัหัวหน้างานมทีัศนะเชิงบรหิารงาน
บุคคลใหเ้ป็นตามมาตรฐานของหน่วยงานหรือองค์กร เกี่ยวกับคุณลักษณะของพนักงานผสมเครื่องดืม่
ที่พึงประสงค์ ซึ่งแตกต่างจากต าแหน่งงานระดบัพนักงานปฏิบัติงานจะสะท้อนทัศนะเชิงการ
ปฏิบัติงาน แนวทางสภาพปัญหาในหน้าที่ความรบัผิดชอบในงาน 
 5.2.3 สมรรถนะข้ันพื้นฐานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว (ASEAN Common 
Competency Standards for Tourism Professional: ACCSTP) สาขาที่พัก (Hotel Service) 
แผนกอาหารและเครือ่งดื่ม ต าแหนง่พนักงานผสมเครื่องดืม่ (Bartender) เปรียบเทียบกบัคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของพนกังานผสมเครือ่งดื่มเพศหญิงในเขตกรงุเทพมหานคร สามารถจ าแนกตาม
สมรรถนะข้ันพื้นฐาน ดังมรีายละเอียดต่อไปนี ้
  1) สมรรถนะหลักของบุคลากรโรงแรม แผนกอาหารและเครื่องดื่ม การปฏิบัตงิานตาม
กฎระเบียบด้านสุขลักษณะในสถานที่ท างาน รกัษามาตรฐานอุตสาหกรรมการบริการและท างาน
ร่วมกับผู้อื่นท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบั ราตรญีา  
ขาวกลิบ (2561) วิจัยในเรื่องมาตรฐานอาชีพของผู้ปฏิบัตงิานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มของ
ธุรกิจโรงแรมในจงัหวัดภูเก็ต พบว่า ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพช้ันที่ 1 มาก
ที่สุด นั้นคือ มาตรฐานอาชีพในการปฏิบัตงิานกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าได้ ปฏิบัติงานใน
สภาพแวดล้อมทีม่ีความหลากหลายได้ ท าตามระเบียบด้านสุขลักษณะในทีท่ างาน ท าความสะอาด
และจัดระเบียบพื้นที่ใหบ้รกิารอาหารได้ ความสามารถด้านการสือ่สารทางโทรศัพท์และการ
ปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นได้ ตามล าดับ ส่วนความคิดเห็นต่อมาตรฐานอาชีพช้ันที่ 2 
ผลการวิจัย พบว่า สามารถสร้างบทสนทนาเพื่อพฒันาและสร้างความสมัพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ดูแล
รักษาการบรกิารลูกค้าให้ได้มาตรฐาน และใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดื่มอย่างมปีระสิทธิภาพ 
ตามล าดับ ส าหรบัมาตรฐานอาชีพช้ันที่ 3 พบว่า ความสามารถในการน ามาตรฐานความปลอดภัยไป
ใช้ในการปฏิบัติงาน และด าเนินงานเกี่ยวกับการขายหน้าร้านได้    
  2) สมรรถนะทั่วไป การยกระดบัศักยภาพใหบุ้คลากรมีศักยภาพตามข้อก าหนดร่วม
อาเซียน สมรรถนะของบุคคลากรวิชาชีพผสมเครื่องดื่ม ต้องมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลในการ
จัดการแก้ไขปญัหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ความเช่ียวชาญในวิชาชีพ ทักษะที่จ าเป็นในการเป็นบุคลากร
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วิชาชีพที่ได้มาตรฐานเดียวกับบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวของประเทศอื่นในกลุ่มประเทศเศรษฐกจิ
อาเซียน โดยเฉพาะทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียนอื่น และภาษาที่สามในการสื่อสาร 
สอดคล้องกบังานวิจัย ณัฐฤดี สินทิพยส์มบูรณ์ และดาราวรรณ ไศลมณี (2557) ท าการศึกษาเกี่ยวกบั
มาตรฐานฝมีือแรงงานของบุคลากรวิชาชีพโรงแรมในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ที่ว่าก าลังคนที่มี
ทักษะแรงงานที่มฝีีมอื และเป็นแรงงานทีม่ีมาตรฐาน มีคุณลกัษณะของก าลงัคนของอาเซียนทีส่ าคัญ 
ได้แก่ ทักษะการแก้ปญัหา ทักษะการคิด ทักษะการร่วมมือ ทักษะการสื่อสาร และทักษะคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี ระดับทกัษะในการพูดภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐานในการปฏิบัตงิานมีจ าเป็นในการเป็น
บุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวได้อย่างมืออาชีพ ท าใหส้มรรถนะข้ันพื้นฐานของบุคคลากรทีป่ระกอบ
วิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน ต าแหนง่พนักงานผสมเครื่องดื่ม (Bartender) สอดคล้องกับความ
คิดเห็นของ ทิพย์วดี โพธ์ิสทิธิพรรณ (2558) ที่ว่า ภาษาอังกฤษมีความส าคัญมากในการท างานของ
บุคคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว ถึงแม้ถึงแมบุ้คลากรวิชาชีพท่องเที่ยวของไทยจะมจีิตบริการ ยิ้มแย้ม
แจ่มใส สุภาพออ่นโยน และทกัษะการท างานด้านอื่น ๆ ที่ด ี
  3) สมรรถนะหน้าที่ การพฒันาความรู้อปุกรณ์เครื่องมือเครือ่งใช้ การบริการอาหารและ
เครื่องดืม่ เตรียมการความพร้อมการเสริ์ฟค๊อกเทลและเครื่องดื่มไม่ใช่แอลอกอฮอล์ บุคลากรวิชาชีพ
ท่องเที่ยวในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ซึ่งสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ ฉลองศรี พมิลสมพงศ์ 
(2553) ที่นิยามความหมายหน้าที่ของพนกังานผสมเครือ่งดืม่ไว้ว่า คนที่มีหน้าที่ผสมเครื่องดืม่ตาม
ค าสั่งของแขก ใหบ้ริการเครื่องดืม่แก่แขกที่เคาน์เตอรบ์าร์ตอ้งมีความรูเ้กี่ยวกับเครื่องดื่มทกุชนิด 
ตลอดจนมีความรู้ความสามารถในการผสมเครื่องดืม่ เตรียมเครื่องมือของใช้ การเก็บรักษาเครื่องดืม่
และความสะอาดของบาร์ เป็นต้น และสอดคล้องกบั ทวี ไพรโสภา (2552) ที่กล่าวไว้ว่า หน้าที่
โดยทั่วไปของพนักงานผสมเครื่องดื่มนอกเหนอืการท างานเกีย่วกับแขกในด้านการต้อนรับและการ
ผสมเครือ่งดื่มตามความต้องการของแขกแล้ว บาร์เทนเดอรม์ีหน้าที่ต้องท าประจ าวัน   
 ผลจากการวิจัยครัง้นี้ ได้พบประเด็นที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการไม่ปรากฏผลของคุณลักษณะ
ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญิงในด้านใดเลย ในมาตรฐานสมรรถนะทั่วไปของบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวแห่งอาเซียน แผนกอาหารและเครื่องดื่ม ต าแหน่งพนักงานผสมเครื่องดื่ม (Bartender) ซึ่ง
สามารถอภิปรายผล ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้   
  1) สื่อสารทางโทรศัพท์ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ กล่าวคือ สมรรถนะทั่วไปด้านการสื่อสาร
ทางโทรศัพท์กบัลกูค้าในการจอง หรือตอบค าถามต่าง ๆ ของลูกค้า โดยส่วนมากเป็นลักษณะขอบข่าย
ของพนักงานต้อนรับห้องอาหาร ดังนั้นหน้าทีห่ลักของพนักงานผสมเครือ่งดื่มมีการสื่อสารกบัลูกค้าที่
บริเวณหน้าบาร์ จึงไมจ่ าเป็นต้องใช้การสื่อสารทางโทรศัพท์ 
  2) ปฏิบัติงานด้านการปกปูองเด็กทีเ่กี่ยวข้องกบัธุรกจิท่องเทีย่ว กล่าวคือ บรเิวณพื้นที่
การใหบ้ริการแผนกบาร์ในโรงแรม จะมีการก าหนดอายุของผู้ใช้บริการทีเ่ป็นผู้ใหญ่เป็นหลัก ดังนั้น
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พนักงานผสมเครื่องดื่มจึงไม่มสี่วนเกี่ยวข้องในประเด็นการปฏิบัติงานกับเด็ก เนื่องจากกฎหมายและ
กฎระเบียบของโรงแรม เดก็ไม่ได้รับอนุญาตใหเ้ข้าไปในสถานที่ดังกล่าว 
  3) อ่านและตีความวิธีใช้ ค าสั่งและแผนผงัเบื้องต้น กล่าวคือ หน้าที่ความรับผิดชอบของ
พนักงานผสมเครื่องดื่ม ปฏิบัตงิานการให้บริการเครื่องดื่มกบัลูกค้าหน้าเคารเ์ตอรบ์าร์ จึงท าให้
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดืม่เพศหญิงไม่ได้เกี่ยวกบัความสามารถในการ
ตีความวิธีใช้ ค าสั่ง และแผนผงัเบื้องต้น 
  4) ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ กล่าวคือ พนักงานผสมเครื่องดื่มตอ้งค านึงถึงด้าน
สุขลักษณะความปลอดภัยในการบรกิารเครื่องดื่มให้กบัลูกคา้เป็นส าคัญ หากเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาด
มาก่อนเกิดข้ึน ตามระเบียบปฎิบัติของพนกังาน พนักงานผสมเครื่องดืม่ต้องมีเรียกขอความช่วยเหลือ
จากเจ้าหน้าของโรงแรมที่มสี่วนรับผิดชอบโดยตรง ดังนั้นคุณลักษณะที่เกี่ยวกับความสามารถในการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นจงึไม่ได้ถูกกล่าวถึง แต่เป็นข้อคิดที่ดีว่า หน่วยงานหรือโรงแรมควรมีการฝึกปฐม
พยาบาลเบื้องต้นให้กบัพนักงานผสมเครื่องดื่ม และสร้างความตระหนกัในการให้ความช่วยเหลือผูปุ้วย
หรือบาดเจ็บในกรณีฉุกเฉินได้ เพราะอาจเป็นการช่วยลดความบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตของผู้ประสบภัย
ก่อนที่จะได้รับการรักษา 
  5) ด าเนินการประสานงานระหว่างห้องครัวและพื้นที่บริการ กล่าวคือ แผนกบาร์
โรงแรมใหบ้รกิารเกี่ยวกับการผสมเครือ่งดื่ม ทัง้แบบผสมแอลกอฮอล์และไม่ผสมแอลกอฮอล์เป็นหลัก 
จึงไม่มกีารจัดเสิร์ฟอาหารภายในบรเิวณพื้นที่ท างาน ดังนั้นพนักงานผสมเครื่องดื่มจึงไมจ่ าเป็นต้อง
ประสานงานระหว่างห้องครัวและพื้นที่บริการ  
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญิงของสถาน
ประกอบการโรงแรมในกรงุเทพมหานคร ท าใหท้ราบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านต่าง ๆ ของ
พนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิ มีข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยเพื่อหน่วยงานภาครัฐทีเ่กี่ยวข้องด้าน
การพัฒนาคุณภาพทักษะแรงงานกลุ่มธุรกจิการบริการและท่องเที่ยว สถานประกอบการโรงแรม และ
สถาบันการศึกษา และข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป ดังต่อไปนี้ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะที่ไดจ้ากการวิจัย  
 ผลการวิจัยครั้งนี้ช้ีให้เห็นถึงคุณลกัษณะที่ส าคัญของพนกังานผสมเครือ่งดื่มเพศหญิงในการ
ปฏิบัติงานระดับมาตรฐานอาชีพ ต้องมอีงค์ประกอบหลัก คือ ความรู้ในเรื่องของเครื่องดืม่ประเภท
ต่าง ๆ ความเช่ียวชาญในการผสมเครือ่งดื่มตามสูตรมาตรฐาน ความสามารถในการเตรียมอุปกรณ์
เครื่องใช้พร้อมในการใหบ้รกิาร ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และความรู้ความเข้าใจใน
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การบริการ ดังนั้นคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของต าแหนง่พนักงานผสมเครื่องดื่มที่กล่าวมานี้ สามารถ
น าไปใช้เพื่อเสนอแนะสู่การพฒันาในด้านต่าง ๆ ดังนี ้
  1) ด้านพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
  หน่วยงานของรัฐบาลที่มหีน้าทีส่่งเสริมพฒันาศักยภาพด้านแรงงานในอุตสาหกรรม
บริการและท่องเที่ยวน าไปใช้เป็นเกณฑ์วางแผนพฒันาศักยภาพแรงงานในกลุ่มบริการอาหารและ
เครื่องดืม่ สาขาพนักงานผสมเครื่องดืม่เพศหญิง เพื่อยกระดบัมาตรฐานทักษะแรงงานวิชาชีพ โดยการ
ส่งเสริมกลุ่มพนกังานระดับปฏิบัติงานใหม้ีการเข้าอบรม ทดสอบ เพื่อให้ในอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
เดียวกันประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน 
  2) ด้านการคัดเลือกบุคลากร 
  สถานประกอบการโรงแรมสามารถน าผลการศึกษาคุณลกัษณะที่ได้มาช่วยในการ
ก าหนดคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพผสมเครือ่งดื่ม และสร้างแบบทดลองงาน
ในการวัดความสามารถของบุคลากรต าแหนง่พนักงานผสมเครื่องดื่มเพื่อให้องค์กรได้พนักงานที่มี
องค์ประกอบทั้งด้านความรู้ ทกัษะ คุณธรรมจริยธรรมและทศันคติที่เหมาะสม 
  3) ด้านการจัดหลักสูตร 
  สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านการผสมเครือ่งดืม่ น าผลศึกษาจากเกณฑ์
มาตรฐานสมรรถนะไปเพื่อพฒันาหลักสูตรและเนื้อหาการสอน ให้ได้ก าลังคนทีม่ีทักษะแรงงานที่มี
องค์ประกอบด้านความรู้ ด้านทักษะการปฏิบัตงิาน ด้านการท างานร่วมกบัผู้อื่น ด้านจิตบริการ และ
เน้นทักษะการสือ่สารด้านภาษาอังกฤษส าหรบัใช้ประโยชน์ในการปฏิบัตงิานและการใหบ้รกิารด้าน
เครื่องดืม่ อีกทัง้ยังเป็นการสร้างบุคลากรสายวิชาชีพผสมเครื่องดื่มเพศหญิงให้มีอัตราเพิม่ขึ้น 
เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
 งานวิจัยฉบับนี้ เป็นเพียงการศึกษาเฉพาะพนกังานผสมเครือ่งดื่มเพศหญงิของสถาน
ประกอบการโรงแรมในกรงุเทพมหานคร และเป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เฉพาะผู้ประกอบอาชีพ
ผสมเครือ่งดื่มเท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมลูทีส่มบูรณ์ทกุมิติ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปเกี่ยวกับ
การศึกษาคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของพนกังานผสมเครือ่งดื่ม คือ  
  1) ควรใช้การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณควบคู่ โดยท าการส ารวจความคิดเห็นของลูกค้าต่อ
พนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิ เพื่อให้ได้ข้อมูลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนกังานเครื่องดื่มที่
เป็นไปตามคาดหวังจากผูร้ับบริการ  
  2) เก็บรวบรวมข้อมูลจากหัวหน้าแผนกและหัวหน้าฝุายบุคคล เพื่อทราบมาตรฐาน
เกณฑ์การคัดเลอืกพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญงิและกระบวนการฝกึอบรมก่อนการเริ่มปฏิบัติงาน
การผสมเครื่องดื่ม 
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ภาคผนวก ก 
แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในงานวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญิงของสถาน 
ประกอบการโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการ 
การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร .สุชาดา เจริญพันธ์ศิริกุล  
 
ข้อมูลประกอบการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมืองานวิจัย ประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1. เพ่ือวิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญิงของสถาน
ประกอบการโรงแรม ในเขต กรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญิงของ
สถานประกอบการโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 
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แบบตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือวิจัย 
เรื่อง  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญิงของสถานประกอบการโรงแรม ในเขต 
กรุงเทพมหานคร 

 
ค าชี้แจง: การหาความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ ขอให้ท่านตรวจสอบข้อค าถามที่ใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการสัมภาษณ์ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ ในกรณีท่านมีความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงนิยามและข้อค าถามแต่ละข้อ โปรดเขียนข้อเสนอแนะของท่านลงในช่องข้อเสนอแนะ 
หรือท่านอาจให้ข้อเสนอแนะโดยตรงแก่ผู้วิจัย เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยในการน าไปใช้พิจารณา
ปรับปรุงต่อไป ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเป็นอย่างสูง 
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การวิจัยเรื่อง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มเพศหญิงของสถานประกอบการ
โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ค าถามในการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ 

 
ประเด็นค าถาม ข้อเสนอแนะ 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์  

สถานที่ท างาน  
ต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ  

ระยะเวลาในการท างาน  

สถานประกอบการมีเกณฑ์ในการพิจารณาในการรับ
พนักงานผสมเครื่องดื่มอย่างไร 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่ม
ในด้านความรู้ในวิชาชีพควรเป็นอย่างไร 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่ม
ในด้านความสามารถในการปฏิบัติการควรเป็น
อย่างไร 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่ม
ในด้านคุณธรรมและจริยธรรมควรเป็นอย่างไร 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานผสมเครื่องดื่ม
ในด้านมนุษย์สัมพันธ์ควรเป็นอย่างไร 

 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
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ภาคผนวก ข 
บทสัมภาษณ์พนักงานผสมเครื่องดื่ม 

 
พนักงานผสมเครื่องดื่มคนที่ 1 
 ฉันอายุ 27 จบปริญญาตรีทางด้านการโรงแรม ระหว่างเรียนสนใจทางด้านการบริการ แต่ว่า
พอมาท างานได้มีโอกาสมาท างานทางด้านเครื่องดื่ม จึงท าให้มีโอกาสได้เรียนรู้การท างานทางด้านการ
ผสมเครื่องดื่ม ปัจจุบันก็ท างานที่นี่มาแล้วกว่า 4 ปี ช่วงแรกเข้ามาท างานก็ตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยคิด
ว่าจะท างานทางด้านการผสมเครื่องดื่ม แต่เมื่อมีโอกาสได้มาเรียนรู้งานพอได้ปฏิบัติงานจริงก็รู้สึกชอบ
เพราะว่าเป็นงานที่พบปะกับผู้คนเจอกับลูกค้าโดยตรงและมีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืน ๆ ช่วงแรกก็เป็นการ
เรียนรู้งานจากคนที่เคยปฏิบัติงานเดิมมาอยู่แล้ว ก็ได้รับการถ่ายทอดและฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตั้งแต่
การผสมเครื่องดื่ม การเรียกชื่อเครื่องดื่มต่าง ๆ ข้อควรในการปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในการท างาน
ของการผสมเครื่องดื่มหรือการให้บริการการเตรียมอุปกรณ์หรือเครื่องดื่มตรวจเช็คของให้เต็มพร้อม
อยู่ตลอดเพ่ือพร้อมต่อการบริการ การจ าแนกประเภทเครื่องดื่มต่าง ๆ พอได้ปฏิบัติงานทุกวันมันก็จ า
เร็วขึ้น และการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารก็เป็นสิ่งที่ส าคัญมากเพราะใช้สื่อสารกับลูกค้า
ชาวต่างชาติ โดยพื้นฐานชอบงานบริการอยู่แล้วก็เลยท าให้การปฏิบัติงานทางด้านนี้จึงไม่เป็นปัญหา
มากเท่าที่ควร ด้านการปฏิบัติงานทุก ๆ สิ่งก็ส าคัญเหมือนกัน แต่สิ่งหนึ่งที่ส าคัญมากก็ คือการที่จะ
สามารถปฏิบัติงานได้ทุกช่วงเวลา ตัวของพนักงานเองจะต้องเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นทั้งตอนเช้าหรือว่าตอนกลางคืนก็ต้องมีการสลับปรับเปลี่ยนที่เหมาะสม 
ความสามารถในการผสมเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ หรือว่าการปฏิบัติงานตามใบสั่งของแต่ละวันก็มี
ความส าคัญเหมือนกัน แต่ว่าสิ่งเหล่านี้พอปฏิบัติไปเรื่อย ๆ ก็จะท าให้ช านาญมากข้ึนและส่วนการใช้
คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประเภทนี้ไม่ค่อยได้ใช้มากเพราะว่าเป็นงานบริการที่ปฏิบัติกับลูกค้าโดยตรง
จะมีใช้บ้างแต่ก็ไม่ได้มีความเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษ ส่วนทางด้านคุณธรรมจริยธรรมเราก็ใช้หลักใจ
เขาใจเราสิ่งใดที่เราไม่ชอบเราก็จะไม่ปฏิบัติต่อผู้อื่นแบบนั้น เช่น การแสดงความรู้สึกไม่พอใจโดยตรง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ ความยุติธรรมไม่เอาเปรียบเพ่ือนร่วมงาน ห้ามการเอาเปรียบคนอ่ืน การไม่
รับผิดชอบต่องาน เป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ เป็นต้น ทางด้านมนุษย์สัมพันธ์ ก็คล้ายกับด้านคุณธรรม
จริยธรรม เมื่อเอาใจเขามาใส่ใจเรา เราก็จะสามารถท างานกับผู้อ่ืนได้ ท างานท่ามกลางความแตกต่าง
กับคนอ่ืนได้ มีทัศนคติท่ีดีต่อตนเองและคนอ่ืน เมื่อมีทัศนคติที่ดีก็จะช่วยสร้างบรรยากาศในการ
ท างานให้ราบรื่นขึ้น 
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พนักงานผสมเครื่องดื่มคนที่ 2 
 หนูอายุ 24 ปี เรียนจบปริญญาตรีมาก็เข้าท างานในโรงแรมในต าแหน่งพนักงานผสม
เครื่องดื่มทันทีปัจจุบันก็ท างานมาแล้วกว่า 2 ปี คุณลักษณะของการท างานบริการในโรงแรมอย่างแรก
ที่ส าคัญ คือ ต้องบริการลูกค้าให้มีความประทับใจ ส าหรับพนักงานผสมเครื่องดื่มก็ถือว่าเป็นการ
บริการลูกค้าประเภทหนึ่ง ที่ต้องให้ความส าคัญ เพราะว่าพนักงานผสมเครื่องดื่มเกิดการปฏิสัมพันธ์
กับลูกค้าโดยตรง และก็เป็นภาพลักษณ์ของโรงแรมในส่วนหนึ่ง ดังนั้นการเตรียมตัวส าหรับการ
ปฏิบัติงานจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งการรู้ประเภทของเครื่องดื่มการจัดเครื่องดื่มการผสมเครื่องดื่ม
ให้กับลูกค้าได้อย่างตรงตามความต้องการ หรือการเสิร์ฟเครื่องดื่มให้กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสมกับ
โอกาสต่าง ๆ มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า เพราะแสดงให้เห็นถึงการ
เตรียมพร้อมที่ดี การดูแลอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีความสะอาดเรียบร้อยก็เป็นสิ่งที่ส าคัญ
ถัดไป ส่วนด้านการปฏิบัติงานของพนักงานผสมเครื่องดื่มเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้กันได้ จากการ
ปฏิบัติงานจริงและมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานทั้งในเรื่องของการผสมเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ ให้
ตรงต่อความต้องการของลูกค้าไม่จ าเป็นต้องผสมตามสูตรที่ท าต่อกันมา และสิ่งหนึ่งที่ส าคัญก็คือการ
ปฏิบัติงานให้ได้ทุกช่วงเวลา เพราะว่างานบริการในสถานประกอบการโรงแรมเป็นการปฏิบัติงาน 24 
ชั่วโมง โรงแรมไม่มีเวลาเปิดปิด ดังนั้นจึงต้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าได้แล้วก็ควรจะมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานบ้างเพราะว่าในบางกรณีต้องใช้ในการสรุป
ยอดในแต่ละวันภาษาอังกฤษก็ควรจะมีไว้สื่อสารในระดับพ้ืนฐานที่สื่อสารกับลูกค้าให้รู้ เป็นต้น ส่วน
ทางด้านคุณธรรมหรือจริยธรรมสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือการไม่เอาเปรียบเพ่ือนร่วมงาน ต้องมีความ
รับผิดชอบในหน้าที่มีความอดทนและซ่ือสัตย์ต่อตนเองและเพ่ือนร่วมงาน สิ่งที่ส าคัญที่ควรปฏิบัติ 
มากที่สุดเพราะเมื่อซื่อสัตย์ต่อทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะท าให้ ไม่เกิดการเอาเปรียบคนอ่ืน ส่วนด้าน
มนุษย์สัมพันธ์การท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นสิ่งที่ส าคัญท่ีสุดเพราะ จะสามารถท าให้การปฏิบัติงาน 
เป็นไปได้ด้วยดี ยิ่งเป็นงานบริการด้วยแล้วต้องบริการทั้งลูกค้าและผู้ที่ท างานร่วมกัน ไปพร้อมพร้อม
กัน ความสุภาพอ่อนน้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนแล้วก็สร้างประโยชน์ส่วนรวมในทีมก็เป็นสิ่งที่
ส าคัญเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะท าให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อตัวเองท าให้ง่ายต่อการปฏิบัติงานมากขึ้น 
 
พนักงานผสมเครื่องดื่มคนที่ 3 
 ท างานที่นี่มาแล้วกว่า 6 ปี ปัจจุบัน อายุ 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ตอนนี้ท างาน
ในต าแหน่งรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นหัวหน้าพนักงาน Font Bar ดูแลความเรียบร้อย บริเวณบาร์
เครื่องดื่ม ของโรงแรม ในความคิดเห็นส่วนตัว ทางด้านคุณลักษณะที่ส าคัญของพนักงานผสม
เครื่องดื่ม ไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรู้ในวิชาชีพ ความสามารถในการปฏิบัติงานทาง ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ์หรือบุคลิกโดยส่วนตัวแล้วคิดว่า มีความส าคัญทั้งหมด ในด้านวิชาชีพ
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ของพนักงานผสมเครื่องดื่มสิ่งที่ส าคัญคือ การจ าแนกการแบ่งประเภทหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
หรือการให้บริการ ของพนักงานผสมเครื่องดื่ม หรือการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องในหน้าที่ไม่ว่าจะเป็น 
การขาย ก็มีความส าคัญไม่แพ้กัน การเตรียมพร้อมก่อนการปฏิบัติงานและการดูแลความเรียบร้อย
หลังการปฏิบัติงานในแต่ละวันก็ส าคัญเหมือนกัน ความรู้พื้นฐานในการจ าแนกในการรักษาในการ
ปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานก็เป็นสิ่งที่พนักงานผสมเครื่องดื่มเองทุกคนต้องปฏิบัติให้ได้เหมือนกัน 
ทางด้านการปฏิบัติงานของพนักงานผสมเครื่องดื่มสิ่งที่ส าคัญที่สุด คือการสื่อสารกับลูกค้าหรือการ
ให้บริการกับลูกค้าได้อย่างประทับใจ การเตรียมตัวการปฏิบัติงานจริง ต้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา 
เพ่ือให้ลูกค้า เกิดความประทับใจ สิ่งที่ส าคัญท่ีสุดคือท าให้ลูกค้า มีความสุข ต่อการได้รับบริการของ
พนักงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาศัยจากความสามารถ ในด้านต่าง ๆ ของการปฏิบัติงานของตัวพนักงานผสม
เครื่องดื่ม ทางด้านคุณธรรมหรือจริยธรรม ของพนักงาน จะต้องเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองได้เป็นอย่างดี ทางด้านมนุษยสัมพันธ์หรือบุคลิกพนักงานจะต้องมี
บุคลิกที่ดีท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความปฏิสัมพันธ์ ที่ดีกับลูกค้า เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน
และสร้างบรรยากาศท่ีดี โดยรวมในพ้ืนที่ของโรงแรม ทั้งหมดนี้ จึงมองว่าพนักงานที่เข้ามาท างานตรง
นี้จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องต่าง ๆ ให้อย่างเหมาะสม ในทุก ๆ ด้านของการให้บริการส าหรับ
พนักงานผสมเครื่องดื่ม หรือการเป็นบาร์เทนเดอร์ของโรงแรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หัวใจของการ
ให้บริการ เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด 
 
พนักงานผสมเครื่องดื่มคนที่ 4 
 พ่ึงเรียนจบทางด้านการโรงแรม ปัจจุบันอายุ 23 ปีประสบการณ์ท างานยังไม่ถึงปีท ามา
ประมาณ 6 เดือนกว่า ๆ ก็ปฏิบัติงานในต าแหน่งพนักงานผสมเครื่องดื่มบริเวณบาร์กับโรงแรม โดย
พ้ืนฐานที่เรียนทางด้านการโรงแรมมาจึงท าให้มีความพร้อมในการให้บริการกับลูกค้าจึงมองว่าการ
ให้บริการที่ดีที่สุดจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญท่ีสุด ของพนักงานผสมเครื่องดื่ม ดังนั้นความรู้ทางด้านวิชาชีพหรือ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน จึงให้ความส าคัญในเรื่องของการบริการขั้นพ้ืนฐานข้อควรในการ
เรียนรู้สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในการบริการเครื่องดื่มให้กับลูกค้า การแนะน าเครื่องดื่มและ
การเสิร์ฟเครื่องดื่มที่เหมาะสมกับโอกาสต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรค านึงถึงเป็นอย่างแรกส่วนในเรื่องของ
การเตรียมพร้อมการเบิกอุปกรณ์ การตรวจนับสินค้าก็มีล าดับความส าคัญที่ลดน้อยลงมา เพราะว่าใน
ส่วนหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ ไม่ได้ดูแลทางด้านนั้นเป็นหลัก ส่วนทางด้านความสามารถในการปฏิบัติงานสิ่ง
ที่ส าคัญคือการท างานภายใต้ความกดดันสามารถควบคุมสถานการณ์ให้ดีที่สุด เพราะว่าเป็นสิ่งส าคัญ
ในการที่จะปฏิบัติงานในสถานการณ์ท่ีเกิดปัญหาขึ้น และต้องสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
ท างานได้ ส่วนการผสมแบบมีลีลาตรงนี้คิดว่าไม่ส าคัญมาก เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่มีความต้องการ
ทางด้านการดื่มเครื่องดื่มมากกว่าการรับชมความตื่นเต้น ส่วนทางด้านคุณธรรมจริยธรรม คิดว่าสิ่ง
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ส าคัญ คือ การรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองอย่างตรงไปตรงมา ทั้งในเรื่องของการตรงต่อเวลามี
ความอดทนต่อหน้าที่การงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย อย่างกระตือรือร้นตลอดจนการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของโรงแรมให้ได้ตามมาตรฐาน และมนุษยสัมพันธ์จะต้องเป็นคนที่ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นปฏิบัติงานกับผู้อื่นได้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและมีความ
เคารพเชื่อฟังค าสั่งของหัวหน้างาน เพราะว่าหัวหน้างานมีประสบการณ์ท างานมากกว่าผู้ที่เพ่ิงเข้ามา
ปฏิบัติงาน เพราะว่าจะท าให้ได้เรียนรู้งานจากในทีม และน ามาปฏิบัติงานได้จริง โดยสรุปแล้วคิดว่า
การท างานในการเป็นพนักงานผสมเครื่องดื่ม สิ่งที่ส าคัญคือการต้องเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็น 
ต่าง ๆ และเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงตามความเหมาะสมของแต่ละสถานการณ์ เพื่อสะสม
ประสบการณ์ในการท างานให้เพ่ิมข้ึน 
 
พนักงานผสมเครื่องดื่มคนที่ 5 
 ปัจจุบันอายุ 23 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์บัณฑิต ทางด้านสาขา
การจัดการท่องเที่ยวและบริการ ปัจจุบันก็เพ่ิงเริ่มท างานที่นี่ ยังไม่ครบ 1 ปี ได้ประมาณ 6 เดือน ใน
ต าแหน่ง พนักงานผสมเครื่องดื่ม บริเวณด้านหน้า ให้บริการ ให้กับ ลูกค้า ที่เข้ามาพักในโรงแรม ใน
ระหว่างที่เรียนอยู่ ก็ได้มีโอกาสเรียนรู้ภาคปฏิบัติ ทางด้านการบริการทางด้านโรงแรม จึงมีโอกาสได้
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่สมัยเรียนและก็ฝึกงาน ดังนั้นจึงท าให้เข้าใจและคุณลักษณะที่ดีหรือที่น่าพึงประสงค์
ของพนักงานผสมเครื่องดื่มสิ่งที่ส าคัญ คือ ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานและการจัดการ ข้อควร
ปฏิบัติและไม่ปฏิบัติในการปฏิบัติงานของพนักงานผสมเครื่องดื่ม และการน าเสนอบริการและสินค้าก็
เป็นสิ่งส าคัญ ความสามารถในการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษกับลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติก็ส าคัญ 
ทางด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาในโรงแรมเป็นชาวต่างชาติ 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน จึงมีความจ าเป็น เพ่ือใช้ในการสื่อสารกับลูกค้าและการสนทนาทั่วไป ส่วนใน
เรื่องของการผสมเครื่องดื่ม ก็ต้องมีความยืดหยุ่นพิเศษส าหรับลูกค้าของแต่ละคน ที่มีความต้องการไม่
เหมือนกัน แต่ก็ต้องมีความรู้พ้ืนฐานในการผสมเครื่องดื่มประเภทหลักท่ีเป็นพ้ืนฐาน และอีกเรื่องที่
ส าคัญมาก ๆ ที่ต้องรับผิดชอบ คือการรับเงินจากลูกค้า ตรวจสอบเงินที่จะส่งต่อไปยังเคาน์เตอร์ 
เพราะถ้าเกิดว่าจ านวนเงินไม่ครบตัวพนักงานเองจะต้องเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบ ดังนั้นจึงต้องมีความ
รอบคอบต่อเรื่องของเงิน ส่วนทางด้านคุณธรรมหรือจริยธรรมคิดว่าการปฏิบัติงานทางด้านงานบริการ 
ทัศนคติที่ดีต่องานบริการ ถือเป็นสิ่งที่ส าคัญท่ีสุด เนื่องจากปฏิบัติงานทางด้านการให้บริการกับลูกค้า 
ตลอดจนความซื่อสัตย์สุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ทางด้านมนุษยสัมพันธ์จ าเป็น
จะต้องปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน ทั้งเพ่ือนร่วมงานหัวหน้างาน ให้เป็นไปอย่างเป็นกันเอง เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อตนเอง ต่อการให้บริการของโรงแรม และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด 
ทั้งจากที่หัวหน้าสั่งงานหรือภายในความรับผิดชอบของตนเอง 
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พนักงานผสมเครื่องดื่มคนที่ 6 
 หนูเรียนจบมหาลัยในระดับปริญญาตรี ในสาขาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม อายุ 
25 ปี มีประสบการณ์ท างาน ประมาณ 4 ปี มีโอกาสได้ท างานตั้งแต่ช่วงใกล้ที่จะส าเร็จการศึกษา ใน
ต าแหน่งบาร์เทนเดอร์ (พนักงานผสมเครื่องดื่ม) และก็ชอบการปฏิบัติงานทางด้านการให้บริการ จึง
ท าให้ชอบเรียนรู้งานทางด้านงานให้บริการ ส าหรับการเป็นพนักงานผสมเครื่องดื่มในด้านความรู้
วิชาชีพ พนักงานผสมเครื่องดื่มจะต้องมีความรู้ขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานส าคัญมาก การเตรียม
ความพร้อมของการปฏิบัติงาน ผสมเครื่องตามสูตรมาตรฐาน การปฏิบัติงานที่ควรปฏิบัติและสิ่งที่ไม่
ควรปฏิบัติในการให้บริการ หรือ จัดเตรียมเครื่องดื่มเอาไว้เพ่ือให้บริการลูกค้า ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม  เพราะจะสามารถผสมเครื่องดื่มตามสั่งและตอบค าถามข้อซักถามให้กับลูกค้าได้ และเป็น
การตรวจสอบจ านวนเครื่องดื่มให้เพียงพอในแต่ละวันด้วย ด้านความรู้หรือความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานผสมเครื่องดื่ม ด้วยการปฏิบัติงานในโรงแรมทุกคนจะต้องสามารถท างานได้
ทุกช่วงเวลา ขึ้นอยู่กับการสลับตารางงานกับเพ่ือนร่วมงาน และให้ความส าคัญกับการเสิร์ฟเครื่องดื่มที่
มีแอลกอฮอล์ให้กับลูกค้า เนื่องจากประเทศไทยมีกฎหมายในการควบคุมการจ าหน่ายเครื่องดื่มที่ผสม
แอลกอฮอล์ เพ่ือรักษามาตรฐานของโรงแรม การปฏิบัติงานจึงต้องมีความระมัดระวังในเรื่องดังกล่าว 
ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการสื่อสารส าหรับลูกค้า และความสามารถในการผสมเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ 
พนักงานจะต้องมีพ้ืนฐานในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้ ส่วนในเรื่องของการผสมแบบลีลามี
ความส าคัญน้อย เพราะโรงแรมไม่ได้ชูเป็นจุดเด่นของการให้บริการ ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
สิ่งที่ส าคัญส าหรับพนักงานผสมเครื่องดื่ม ต้องมีความอดทน มีจิตใจที่ให้บริการ มีทัศนคติที่ดี ในการ
ให้บริการและการปฏิบัติงาน ตลอดจนทัศนคติท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมงาน รับผิดชอบต่อหน้าที่ให้ดีที่สุด ถือ
ว่าเป็นความซื่อสัตย์ของพนักงานผสมเครื่องดื่มต่อการปฏิบัติงาน ด้านมนุษยสัมพันธ์ พนักงานผสม
เครื่องดื่ม ในฐานะเป็นผู้ให้บริการหรือท างานทางด้านการให้บริการ พนักงานจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดี กับลูกค้ากับเพ่ือนร่วมงานกับหัวหน้าและก็คนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน 
สามารถท างานได้ท่ามกลางความหลากหลายของเชื้อชาติหรือช่วงอายุเพราะต้องพบเจอกับลูกค้าที่มี
ความแตกต่างกันออกไป และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย จากหัวหน้าหรือความต้องการของ
ลูกค้าให้ดีที่สุด 
 
พนักงานผสมเครื่องดื่มคนที่ 7 
 ปัจจุบันหนูท างานที่นี่มาแล้วประมาณปีกว่า ตอนนี้อายุ 24 ปีก็จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีท าในต าแหน่งพนักงานผสมเครื่องดื่ม คุณลักษณะของการท างานในต าแหน่งนี้ในด้าน
วิชาชีพหรือว่าความรู้คิดว่า พวกความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการท างานการผสมเครื่องดื่ม หรือว่าการ
ให้บริการการจัดเก็บ การเตรียมอุปกรณ์ หรือว่าข้อควรที่ปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติ คิดว่าเป็นสิ่งที่
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สามารถเรียนรู้ในการปฏิบัติงานได้ในทุกวันแต่ว่าหนูคิดว่าจะให้ความส าคัญกับเรื่องของการสื่อสาร
มากกว่าเพราะว่าส่วนมากลูกค้าท่ีเข้ามาในโรงแรมจะเป็นชาวต่างชาติหนูจึงคิดว่าภาษาอังกฤษถือว่ามี
ความส าคัญมากในการสื่อสารกับลูกค้าเพราะว่าเราจะรับออเดอร์จากลูกค้ามา แล้วก็น ามาบริการ
ลูกค้าได้อย่างตรงตามความต้องการของลูกค้า เพราะว่าถ้าไม่สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ คิดว่าการ
สื่อสารระหว่างพนักงานเองกับตัวลูกค้าก็จะเกิดปัญหาได้ ในส่วนเรื่องของการจ าแนกประเภท
เครื่องดื่มต่าง ๆ เราก็ต้องมีความรู้เพ่ือในการบริการลูกค้าได้รู้ว่าลูกค้าต้องการเครื่องดื่มประเภทไหน 
ในด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน ในส่วนนี้ก็ยังมีความคิดว่าภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อสารกับลูกค้ามี
ความส าคัญมาก เพราะว่าเราใช้สื่อสารกับลูกค้าโดยตรง ส่วนในเรื่องการผสมเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ 
ถ้าเรามีความรู้พ้ืนฐานอยู่แล้วก็สามารถผสมประเภทเครื่องดื่มต่าง ๆ ได้ ในขณะเดียวกันเราก็ต้อง
ท างานภายใต้ความกดดันและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ในเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นงานที่
พบปะกับลูกค้าโดยตรง ดังนั้นจึงคิดว่าการท างานในลักษณะนี้จึงต้องมีความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยและต้องท างานได้ทุกช่วงเวลาด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนทางด้านคุณธรรม
จริยธรรม หนูคิดว่าทุกส่วนมีความส าคัญหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรงต่อเวลาการซื่อสัตย์การมีความ
อดทนการรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อเพ่ือนร่วมงานต่อสถานที่ท างานต่อลูกค้ามีความส าคัญทั้งหมด
เพราะว่าเป็นการปฏิบัติงานทางด้านการบริการ เราจึงต้องรับผิดชอบต่อคนอ่ืนและก็ลูกค้าเพ่ือสร้าง
ความประทับใจให้กับคนอ่ืน ๆ เพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของโรงแรมต่อไป สุดท้ายในด้านมนุษยสัมพันธ์ 
หนูมีความคิดว่าด้วยการที่ท างานทางด้านบริการมนุษยสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก ๆ เพราะว่าจะ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องการแต่งกายการมีกิริยามารยาทที่ดี รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น ถือว่าอ่อนน้อมถ่อมตนท างานกับผู้อ่ืนได้ เชื่อฟังค าสั่งหรือข้อปฏิบัติของหัวหน้าหรือ
กฎระเบียบ ของโรงแรมให้ได้ไปเป็นตามมาตรฐาน จะสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพที่ดีของพนักงาน 
ด้วยเช่นเดียวกัน หนูจึงคิดมีความเห็นว่าการท างานประเภทการให้บริการจะต้องเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 
พัฒนาตัวเอง เพ่ือสร้างความประทับใจให้กับผู้อ่ืนหรือลูกค้าอยู่ตลอดเวลา 
 
พนักงานผสมเครื่องดื่มคนที่ 8 
 ปัจจุบันอายุ 27 ก็เป็นพนักงานผสมเครื่องดื่มของโรงแรม มาแล้วกว่า 2 ปี โดยส่วนตัวแลว้
เป็นคนชอบท างานทางด้านการให้บริการ ยิ่งเป็นพนักงานผสมเครื่องดื่มยิ่งต้องเจอลูกค้าโดยตรง ก็ยิ่ง
ต้องให้ความส าคัญกับการบริการเป็นอย่างยิ่ง ส่วนในด้านความรู้ด้านวิชาชีพของพนักงานผสม
เครื่องดื่มนั้นคิดว่าทุกส่วนมีความส าคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเตรียมตัวผสมเครื่องดื่ม การ
เตรียมอุปกรณ์ การดูแลอุปกรณ์ การเปิด–ปิดบาร์ การรักษาความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ มี
ความส าคัญมากเพราะว่าโรงแรมเป็นโรงแรม 5 ดาว จึงต้องให้ความส าคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากและ
ส าหรับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษก็มีความส าคัญมากท่ีสุด เพราะว่าต้องใช้สื่อสารกับลูกค้า ส่วน
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ทางด้านความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานก็ยังคิดว่าภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อสารกับลูกค้ามี
ส่วนส าคัญมาก ในการให้บริการรองลงมาที่ส าคัญไม่แพ้กันก็คือการท างานภายใต้ภาวะกดดันแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และท างานได้ทุกช่วงเวลาเพราะว่าบางครั้งความต้องการของลูกค้าแตกต่างกัน 
บางครั้งเจอลูกค้าที่มีความต้องการเยอะก็จะเหนื่อยหน่อย เราก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ซ่ึงมันก็
ถือว่าเป็นความกดดัน ที่พนักงานต้องเผชิญและเรียนรู้มัน ในกรณีท่ีปัญหาบางอย่างที่เราแก้ไม่ได้จริง 
ๆ หัวหน้างานก็จะเข้ามาช่วยดูแลและก็สอนงานเรียนรู้งานจากการปฏิบัติงาน ในด้านความสามารถใน
การผสมเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ ก็เป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้จากการปฏิบัติงานต่อยอดจากความรู้พ้ืนฐานที่มี
อยู่ไม่ว่าจะเป็นการผสมเครื่องดื่มประเภทที่มีแอลกอฮอล์หรือไม่มีแอลกอฮอล์ หรือการผสมเครื่องดื่ม
ตาม Order ใบสั่งงาน มีความส าคัญรองลงมา เนื่องจากงานดังกล่าวนั้น ไม่ได้อยู่ในส่วนที่ ปฏิสัมพันธ์
กับลูกค้าโดยตรง ทางด้านคุณธรรมหรือจริยธรรมไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ความอดทนการปฏิบัติงานมาท างานให้ตรงต่อเวลาก็มีความส าคัญมากเพราะว่า
งานในส่วนนี้เป็นงานการให้บริการพนักงานทุกคนต้องมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการมีความภาคภูมิใจต่อ
งานที่ท าอยู่ ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบให้ได้มาตรฐานและสามารถท างานเป็นทีมได้ไม่เอาเปรียบ
เพ่ือนร่วมงานเป็นต้น ด้านมนุษยสัมพันธ์ ต้องท างานเป็นทีมได้ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้มีความสุภาพ
อ่อนน้อมถ่อมตนฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และความคิดเห็นของลูกค้าเปิดโอกาสให้คนอ่ืนแสดงความ
คิดเห็นและน ามาปรับปรุงวิธีการท างานของตนเอง เรื่องบุคลิกภาพก็เป็นเรื่องที่ส าคัญพนักงานจะต้อง
แต่งตัวสะอาดเรียบร้อยดูเป็นมิตรเพราะจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับพนักงานและเพ่ือนร่วมงาน 
ปฏิบัติงานได้ท่ามกลางความแตกต่างของช่วงอายุวัย มีปัญหาอะไรก็คุยกันภายในทีมแก้ไขปัญหากัน
ได้อย่างตรงจุด 
 
พนักงานผสมเครื่องดื่มคนที่ 9 
 ท างานอยู่ในบาร์ที่โรงแรมแห่งนี้ ก็ประมาณ 7 ปีแล้ว ตอนนี้อายุราว ๆ 36 ปีคะ  ไม่ได้จบ
ตรงคุณวุฒิอย่างที่เค้าเรียนกันในปัจจุบันนะ อันนี้หมายความว่าเป็นวุฒิปริญญาตรีสาขาอ่ืน ๆ อาศัย
ว่าความชอบส่วนตัว แล้วก็เก็บประสบการณ์ต่าง ๆ จากการท างานที่แหละ ที่โชคดี คือ ได้รับการ
สนับสนุนจากโรงแรมให้ไปอบรมเพ่ิมเติมเป็นระยะ ๆ ท าให้เรามีข้อมูลที่ทันสมัยตลอดเวลา ถ้าถามถึง
คุณลักษณะหรือสิ่งที่ควรมีของคนท างานบาร์โรงแรม โดยเฉพาะพนักงานผสมเครื่องดื่ม ก็แน่นอน
แหละเหมือนทั่วไปก็ในเรื่อความตรงต่อเวลา ละเอียดรอบคอบ มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ 
บ้าง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ใส่ใจรายละเอียดของลูกค้า เพราะว่าแต่ละรายจะมีความชอบไม่เหมือนกัน 
ถ้าส่วนตัวก็มองว่าน่าจะสร้างความประทับใจให้ลูกค้าอีกทางหนึ่ง ส่วนรายละเอียดอ่ืน ๆ ควรพอรู้บ้าง 
เช่น การตรวจสอบของ ใบเสร็จต่าง ๆ การจ าแนกประเภทเครื่องดื่ม ฯลฯ แต่ก็สามารถเรียนรู้ใน
ระหว่างการท างานได้คะ เรื่องทักษะสิ่งที่ควรมีเป็นอันดับต้น ๆ ก็น่าจะเป็นเรื่องการผสมเครื่องดื่ม 
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การสื่อสารภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนี่แหละ แต่ถ้าได้ภาษาอ่ืน ๆ ด้วย ก็จ าท าให้เรา
กว้างไกลมากขึ้น เก่งหรือไม่เก่งก็ไม่ส าคัญนะ อย่างที่พ่ีบอกทุกอย่างสามารถเรียนรู้ได้ อีกท้ังจะต้องมี
ความกระตือรือร้นด้วยนะ เราไม่สามารถท างานคนเดียวได้ ต้องรู้จักการท างานเป็นทีม ปรับตัวและ
เรียนรู้ความแตกต่าง เพราะคนเราไม่เหมือนกัน เราจะท าอย่างไรให้เกิดผลส าเร็จร่วมกันคือสิ่งที่ส าคัญ 
ตลอดจนการเคารพกติกาของการท างาน องค์กรด้วย เพราะถ้าเราไม่มีระเบียบวินัยหรือเคารพกติกา 
รวมถึงควรมองโลกในแง่ดีหรือมีทัศนคติที่ดีต่อทุก ๆ อย่าง มีจะเป็นแรงผลักเราให้ท างานได้อย่างมี
ความสุข 
 
พนักงานผสมเครื่องดื่มคนที่ 10 
 หนูเพิ่งจบใหม่คะ ก็จบจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลแห่งหนึ่ง อายุประมาณ 22 ปี ฝึกงานก็ฝึกใน
บาร์นี่แหละคะ เพราะว่าหนูชอบตั้งแต่ ม.ปลายแล้ว แล้วก็มีโอกาสศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองบ้าง มี
งานนิทรรศการก็ไปเดินเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมตลอดคะ ที่หนูเรียนเป็นวิชาโท ที่มหาวิทยาลัยชอบ 
มาก ๆ ค่ะ ที่ตอนฝึกงานก็ได้ท าในสิ่งที่ตัวเองชอบก็ท าได้ดี และที่ส าคัญได้รับโอกาสดี ๆ จะที่ฝึกงาน
ให้หนูกลับมาท างานที่นี่อีก หนูก็ทุ่มเทกับการท างานและมีความสุขมากคะ เรื่องความรู้ก็ควรจะต้องมี
ความรู้อย่างรอบด้าน เช่น ประเภทเครื่องดื่ม จัดสต๊อก ท าบัญชี เป็นต้น อันนี้ก็อาศัยระยะเวลาและ
ประสบการณ์คะ ทักษะก็แน่นอนแหละผสมเครื่องดื่มต่าง ๆ ให้รสชาติคงที่ รวมถึงเรื่องจิตบริการ ใส่
ใจรายละเอียดลูกค้า เพราะคนเรามีความหลากหลาย รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
องค์กรของเราด้วยคะ หนูมีคิดว่าหนูมองโลกในแง่ดีตลอดคะ ตามที่หนูบอกคนเรามีหลายหลายเรา
ต้องยอมรับ ปรับตัวแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ได้ ส่วนเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการท างานก็เป็นสิ่ง
ที่ส าคญัมาก เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ หนูเชื่อ
ว่าคนเราสามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองได้เสมอคะ และอยากฝากบอกน้อง ๆ หรือคนที่สนใจท างาน
สายนี้ไม่ต้องกังวลว่าเราจะจบตรงสายหรือไม่ เราต้องมั่นใจว่า ถ้าเรารักหรือชอบอะไรเราจะท าสิ่งนั้น
ได้ดีคะ 
 
พนักงานผสมเครื่องดื่มคนที่ 11 
 ปัจจุบันอายุ 29 ก็เรียนจบทางด้านการโรงแรมมาแล้วก็เข้ามาท างานทางด้านการบริการใน
โรงแรมแต่ว่าพึ่งมีประสบการณ์ท างานทางด้าน ต าแหน่งพนักงานผสมเครื่องดื่มมาปีกว่า ๆ ก่อนหน้า
ท างาน ในโรงแรมเหมือนกันแต่อยู่ในต าแหน่งดูแลทางด้านอาหารมาก่อนเครื่องดื่ม แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่
ส าคัญและเชื่อมโยงกันในการท างานทางด้านโรงแรมคือหัวใจของการให้บริการ เพราะว่าพนักงานที่
ปฏิบัติงานในโรงแรมนั้น ทุกคนจะต้องให้บริการลูกค้าให้ดีที่สุดและโดยส่วนตัวแล้วชอบงานทางด้าน
บริการจึงไม่มีปัญหาในการเปลี่ยนงานมาเป็นพนักงานผสมเครื่องดื่มจากเดิมที่เคยเป็นพนักงานที่ดูแล
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ทางด้านอาหาร จริง ๆ แล้วงานทางให้บริการมันได้ใช้ศักยภาพที่ตัวเราเองมีเพราะว่าเราต้องเจอลูกค้า
หลากหลายแต่เราก็ต้องให้บริการทุกคนให้เท่าเทียมกัน ถ้าถามว่าความรู้ในวิชาชีพของพนักงานผสม
เครื่องดื่มนั้น สิ่งหนึ่งคือมีโอกาสได้พบปะกับลูกค้าโดยตรงมากขึ้น ดังนั้นการสื่อสารกับลูกค้าจึงให้
ระดับความส าคัญมาก เพราะว่าเราต้องสื่อสารกับลูกค้าให้รู้เรื่องรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรและไม่
ต้องการอะไร ส่วนในเรื่องความรู้ในการจ าแนกประเภทเครื่องดื่ม การตรวจเครื่องดื่มสูตรมาตรฐาน
ต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้ในการปฏิบัติงานรวมไปถึงการเตรียมการเบิกอุปกรณ์ต่าง ๆ การดูแล
ความสะอาดบริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงานก็เป็นความรู้พื้นฐานอยู่แล้วในการปฏิบัติงานทางด้านให้บริการ 
ส าหรับพนักงานผสมเครื่องดื่ม ส่วนในด้านความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานผสมเครื่องดื่ม
นั้นคิดว่า จะต้องปฏิบัติงานได้ในกรณีที่เกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นลูกค้าต าหนิหรือลูกค้าต้องการขอความ
ช่วยเหลือมันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่พนักงานจะต้องดูแลลูกค้าได้และให้บริการลูกค้าได้ ส่วนในเรื่อง
การผสมเครื่องดื่มในประเภทต่าง ๆ ก็ต้องมีความรู้และสามารถผสมประเภทเครื่องดื่มได้จริง จ าแนก
ประเภทเครื่องดื่มได้ อย่างเช่น ค็อกเทลที่ใส่แอลกอฮอล์ หรือม็อกเทลที่ไม่ได้ใส่แอลกอฮอล์ แต่ว่าจะ
มีส่วนผสมที่คล้ายกับค็อกเทล จัดเตรียมเครื่องดื่มตามใบสั่งงานที่ก าหนดเอาไว้ ในส่วนนี้เมื่อ
ปฏิบัติงานไปเรื่อย ๆ ก็จะเกิดความช านาญมากข้ึน ส่วนในเรื่องการผสมเครื่องดื่มแบบมีลีลาไม่ได้ให้
ความส าคัญมากเพราะว่าโรงแรมไม่ได้มีโชว์ในการผสมเครื่องดื่มแบบมีลีลา แต่ว่าถ้าพนักงานคนไหน
ท าได้ก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกับพนักงานคนนั้นเพราะว่ามีทักษะติดตัว ด้านคุณธรรมจริยธรรมตัว
พนักงานเองจะต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายดูแลรับผิดชอบงานประจ าวัน
ของบาร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือกฎระเบียบของโรงแรมสูงสุดมีทัศนคติท่ีดีต่อการให้บริการ
เพราะว่างานในโรงแรมเป็นงานให้บริการกับลูกค้าโดยตรง พนักงานเองก็จะต้องมีความกระตือรือร้น
ในการเรียนรู้งานเพ่ือพัฒนางานของตนเองให้มีความส าคัญมากขึ้น ส่วนในด้านมนุษยสัมพันธ์สิ่งหนึ่งที่
ส าคัญที่สุดเลยคือบุคลิกภาพของตัวพนักงานจะต้องมีบุคลิกภาพท่ีดีสะท้อนออกให้เห็นถึงความพร้อม
ที่จะให้บริการกับลูกค้าอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้พนักงานเองจะต้องท างานเป็นทีมได้ไว้เนื้อเชื่อใจกับ
พนักงานคนอ่ืนๆ เพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะสร้างบรรยากาศในการท างานให้ดีขึ้นน่าท างานมากข้ึน
เพราะว่าเราให้บริการกับลูกค้าแล้วเราเองก็ต้อง ให้บริการกับเพื่อนพนักงานด้วยเช่นเดียวกัน มันเป็น
การให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกันซึ่งเป็นเรื่องที่ดีในการท างานในทีมเดียวกัน แต่ถ้าบางครั้งมีกรณี
ที่เกิดปัญหาขึ้นในที่ท างานพนักงานทุกคนจะต้องร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นโดยรับ
ฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนทั้งหัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงาน และสะท้อนปัญหานั้นหาทางแก้ไขร่วมกัน 
ทุกคนสามารถ พูดหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างตรงไปตรงมาเพ่ือที่จะสร้างบรรยากาศในทีมให้มี
ความเป็นครอบครัวเมื่อทุกคนไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วการท างานก็จะง่ายมากขึ้นจะสามารถบริการให้กับ
ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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พนักงานผสมเครื่องดื่มคนที่ 12 
 อายุ 22 ปี จบปริญญาตรีทางด้านการท่องเที่ยว และการโรงแรมท างานที่นี่มา 1 ปีกับอีก 1 
เดือน เป็นคนที่ชอบพูดคุยกับคนอ่ืน ชอบการสนทนากับผู้คนจึงคิดว่าการเป็นพนักงานผสมเครื่องดื่ม
เราได้ใช้ทักษะในสิ่งที่เราชอบประกอบกับการบริการจึงท าให้ได้เรียนรู้จากการเป็นพนักงานผสม
เครื่องดื่มและพัฒนาทักษะของตัวเองมากข้ึน เพราะว่าพนักงานผสมเครื่องดื่มจะต้องพูดคุยกับลูกค้า 
และให้บริการกับลูกค้าได้ทุกวัน หรือทุกครั้งที่ลูกค้าเข้ามาสั่งเครื่องดื่ม ส่วนในด้านความรู้ด้านวิชาชีพ
มีความคิดเห็นว่าเนื่องจากตัวเองชอบสื่อสารอยู่แล้ว จึงคิดว่าสิ่งที่ส าคัญในการสื่อสารกับลูกค้า
โดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษจึงเป็น ปัจจัยส าคัญท่ีใช้ในการสื่อสาร
เพราะว่าเรา ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารกับลูกค้า ความรู้ขั้นพ้ืนฐานและการจ าแนก
เครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ ก็มีความส าคัญไม่แพ้กับการสนทนาหรือสื่อสารกับลูกค้าเพราะว่าพนักงาน
ผสมเครื่องดื่มที่ดีต้องมีความรู้ในเครื่องดื่มอย่างน้อยที่สุดคือพ้ืนฐาน หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานผสมเครื่องดื่ม ส่วนด้านการดูแลเก็บรักษาตรวจเช็คเครื่องดื่มหรืออุปกรณ์ การท าความ
สะอาดบริเวณพ้ืนที่ให้บริการ หรือพ้ืนที่สั่งเครื่องดื่มตลอดจนพื้นที่ปฏิบัติงาน และการรู้จักแยกแยะ
เครื่องดื่มที่เหมาะสมกับโอกาส ตัวอย่าง ลูกค้ามีความเมามากแล้วเครื่องดื่มท่ีเสิร์ฟหลังจากนั้นก็
อาจจะลดปริมาณแอลกอฮอล์ลงมา เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้ก็มีความส าคัญ ที่จะไปเสริมให้ ความรู้ทาง
วิชาชีพของพนักงานมีความเป็นมาตรฐานมากขึ้น ส่วนทางด้านความสามารถในการปฏิบัติงานของ
พนักงานนั้นภาษาอังกฤษก็ยังเป็นปัจจัยส าคัญในระดับแรกที่เราใช้สื่อสารกับลูกค้าประกอบกับตัวเอง
ชอบสื่อสารพูดคุยสนทนากับลูกค้าอยู่แล้วจึงคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นส่วนส าคัญในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน การใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานก็มีความส าคัญเพราะหลังจากปิดดบาร์หรือเคลียร์ความเรียบร้อย
จะต้องสรุปยอด ผ่านการใช้โปรแกรม Excel ในคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดท ารายงานยอดต่อไป การท างาน
ภายใต้ความกดดันและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็เป็นสิ่งที่ส าคัญมาก ในบางกรณีท่ีเครื่องดื่มไม่
ถูกใจลูกค้าลูกค้าอาจจะมาขอให้เปลี่ยนเครื่องดื่มหรือเปลี่ยนสูตรการผสม พนักงานก็จะต้องมีสติ
สามารถพูดคุยกับลูกค้าได้เพ่ือที่ผสมเครื่องดื่มให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า และในส่วนของการ
ตรวจเช็คใบสั่งงานใบสั่งต่าง ๆ การเสิร์ฟหรือสูตรผสมเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ ก็เป็นสิ่งที่ จะต้อง
ปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐานหรือความเหมาะสมในแต่ละกรณี ส่วนด้านคุณธรรมหรือจริยธรรมไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องการมีความอดทนการรับผิดชอบต่อหน้าที่การปฏิบัติงานของตัวเองให้ดีที่สุดการมีทัศนคติที่ดี
ต่อลูกค้าต่อเพ่ือนร่วมงานต่อหัวหน้างานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของที่ท างานล้วนแล้วแต่มี
ความส าคัญมากอย่างเท่า ๆ กันเพราะว่าทั้งหมดนี้จะท าให้พนักงานผสมเครื่องดื่ม มีความละเอียด
รอบคอบต่อการปฏิบัติงานของตัวเองส่วนด้านมนุษยสัมพันธ์สิ่งที่ส าคัญมากที่สุดเลยคือบุคลิกภาพ
ภาพลักษณ์ของพนักงานจะต้องแสดงออกให้เห็นถึงความพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าให้ดีที่สุดตลอดจน
การสามารถปฏิบัติงานที่ดี ต่อลูกค้าทุกคนและการมีความสุภาพอ่อนน้อมรับฟังความคิดเห็นของ
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ลูกค้าและเพ่ือนร่วมงานและหัวหน้างาน เพ่ือที่จะสามารถ น ามาปฏิบัติงานให้ดีที่สุดได้และจะท าให้
ตัวเราเองที่ปฏิบัติงานมีความสุขกับการท างานที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน 
 
พนักงานผสมเครื่องดื่มคนที่ 13 
 หนูอายุ 23 ปีจบปริญญาตรีทางด้าน การโรงแรม ปัจจุบันท างานเป็นพนักงานผสมเครื่องดื่ม
มากกว่า 1 ปีแล้วถ้าจ าไม่ผิด 1 ปีกับอีก 2 เดือน ถ้าถามว่าการเป็นพนักงานผสมเครื่องดื่มนั้นมีความ
จ าเป็นหรือความรู้ทางวิชาการที่ต้องท่องจ าเลยหรือไม่นั้นค าตอบคือไม่ใช่การเป็นพนักงานผสม
เครื่องดื่มจะต้องอาศัยการเรียนรู้ จากพ้ืนฐานที่มี และน าไปปฏิบัติงานจริงไม่มีทฤษฎีหรือหลักท่ีใช้ได้
กับทุกกรณีตรงนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของตัวเอง และการเรียนมาทางด้านการโรงแรมและมา
ปฏิบัติงานจริงที่โรงแรม ท าให้มีความคิดว่าการบริการและการสื่อสารเป็นสิ่งที่ส าคัญมากท่ีสุดของการ
ปฏิบัติงานทางด้านการโรงแรม สิ่งอื่นสามารถเรียนรู้ได้จากการปฏิบัติงานในส่วนของความเฉพาะของ
พนักงานผสมเครื่องดื่มในด้านความรู้ในวิชาชีพ อย่างที่บอกเอาไว้ว่าการสื่อสารในการปฏิบัติงานเป็น
สิ่งที่ส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานผสมเครื่องดื่มนั้นต้องพบปะกับลูกค้าในโรงแรมที่เป็น
ชาวต่างชาติความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับการปฏิบัติงานจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมากเพราะ
ต้องใช้สื่อสารกับลูกค้าในการรับออเดอร์ หรือความต้องการของลูกค้าในการขอความช่วยเหลือ หรือ
ขอรับบริการจากพนักงานส่วน ในเรื่องความรู้หรือทักษะในการเป็นพนักงานผสมเครื่องดื่มนั้น 
สามารถเรียนรู้ได้จากการปฏิบัติงานจริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเก็บรักษาเครื่องดื่ม การเบิกอุปกรณ์ 
การเตรียมอุปกรณ์ การท าความสะอาดอุปกรณ์ การดูแลพ้ืนที่การท างานให้มีความสะอาดเรียบร้อย
อยู่เสมอ หรือเทคนิคในการขายเทคนิคในการผสมเครื่องดื่มที่เหมาะสมกับลูกค้าให้ตรงต่อความ
ต้องการทั้งหมดล้วนแล้วแต่เรียนรู้ได้จากการปฏิบัติงานหรือให้หัวหน้างานสอนงานได้ แต่พนักงานเอง
ก็ต้องมีความรู้พ้ืนฐานในด้านการปฏิบัติงานในการเป็นพนักงานผสมเครื่องดื่มเบื้องต้นอยู่บ้างเพื่อให้
ง่ายต่อการปฏิบัติงาน ส่วนทางด้านการปฏิบัติงานของพนักงานนั้นการใช้ภาษาอังกฤษสนทนากับ
ลูกค้าก็ยังยืนยันว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญท่ีสุดเพราะเราจะเข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ เช่น ลูกค้าสั่งเครื่องดื่ม
ประเภทไหน ต้องการส่วนผสมของเครื่องดื่มอย่างไร เมื่อเราฟังออกพูดได้ก็จะสามารถสื่อสารกับ
ลูกค้าได้ และการปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันหรือการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ก็เป็นสิ่งที่ส าคัญไม่
แพ้กันเพราะเราจะต้องดูแลเทคแคร์ลูกค้าให้ดีที่สุด อีกอย่างหนึ่ง คือ เรื่องของการปฏิบัติงานได้ทุก
ช่วงเวลาในกรณีที่เพ่ือนร่วมงานหรือหัวหน้ามอบหมายให้ดูแลแทน จัดเวรได้พนักงานจะต้องมีความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน อยู่เสมอเพราะในส่วนจะต้องมีพนักงานให้บริการลูกค้าของโรงแรมอยู่
ตลอดเวลา ส่วนในเรื่องของการเก็บเงินจากลูกค้าการผสมเครื่องดื่มในประเภทต่าง ๆ ก็ยังเป็นสิ่งที่
พนักงานเองสามารถเรียนรู้ได้จากการปฏิบัติงานจึงมีความส าคัญในล าดับที่รองลงมา และในด้านของ
การผสมแบบมีลีลา โดยส่วนตัวแล้วคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้ก็จริงแต่ว่า
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ท้ายที่สุดแล้ว ลูกค้าต้องการเครื่องดื่มที่มีรสชาติถูกปากถูกใจลูกค้ามากเป็นที่สุด ส่วนที่เพ่ิมเติมมานั้น
เป็นเรื่องของการบริการให้ลูกค้าได้เห็นถึงความแตกต่างหรือตื่นเต้นมากกว่า ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ส าหรับการเป็นพนักงานผสมเครื่องดื่มนั้นจะต้องปฏิบัติงานที่มีทัศนคติท่ีดีต่องานบริการเพราะ
พนักงานผสมเครื่องดื่มถือว่าเป็นงานให้บริการอย่างนึงกับลูกค้า ฉะนั้นจะต้องมีหัวใจของการ
ให้บริการมี ทัศนคติที่ดีต่องานบริการ ต่อที่ท างานต่อเพ่ือนร่วมงาน และจะต้องมีความภาคภูมิใจ
ซื่อสัตย์ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา รับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ตลอดจนปฏิบัติตนเอง
ให้ได้ตามกฎระเบียบของโรงแรม หรือของส่วนงานให้ได้มากท่ีสุด เพ่ือรักษามาตรฐานภาพรวมของ
การปฏิบัติงานเอาไว้ และในส่วนทางด้าน มนุษยสัมพันธ์ หรือการมีปฏิสัมพันธ์ต่อเพ่ือนร่วมงานต่อ
หัวหน้างานหรือลูกค้าจะต้องสามารถท างานท่ามกลางความหลากหลายได้ทั้งเพศ ทั้งเชื้อชาติ เพราะ
งานให้บริการจะต้องพบเจอคนหลากหลายรูปแบบ และสิ่งหนึ่งที่ส าคัญพนักงานผสมเครื่องดื่มนั้น
จะต้องมีบุคลิกภาพท่ีดูดีหรือสร้างบุคลิกภาพที่เป็นมิตรกับทุกคน เพราะมันเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของ
พนักงานที่ท างานทางด้านการให้บริการ 
 
พนักงานผสมเครื่องดื่มคนที่ 14 
 ปัจจุบัน อายุ 30 ปีท างานที่โรงแรมได้ประมาณ 6 ปีแล้ว ก็เริ่มตั้งแต่ท างานเป็นพนักงาน
ผสมเครื่องดื่ม เรียนรู้งานมาเรื่อยปฏิบัติงานมาจนมีความช านาญมากขึ้น แล้วก็ได้มาเป็นหัวหน้าของ
พนักงานดูแลความเรียบร้อยบริเวณบาร์เครื่องดื่มและพนักงานผสมเครื่องดื่มทั้งหมดของบริเวณบาร์ 
ถ้าถามว่าอะไรคือความส าคัญของการเป็นพนักงานผสมเครื่องดื่มสามารถพูดได้อย่างชัดเจนเลยว่า
พนักงานผสมเครื่องดื่มนั้นจะต้องรักการให้บริการมีบุคลิกภาพท่ีดีมีความชัดเจนกล้าแสดงออกไม่เขิน
อายเวลาเจอลูกค้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ตลอดการท างานจะท าให้พนักงานผสมเครื่องดื่ม
ปฏิบัติงานได้ดีข้ึน เก่งขึ้นและสร้างความประทับใจ ให้กับลูกค้าได้ หรือดูแลลูกค้าได้เป็นอย่างดี ส่วน
ในเรื่องความรู้ในวิชาชีพพนักงานผสมเครื่องดื่มจะต้องมีความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานรู้สูตรการผสม
เครื่องดื่มต่าง ๆ สามารถผสมเครื่องดื่มให้ได้ตามมาตรฐาน เช่น ผสมน้ าเปล่า น้ าผลไม้ โซดา ไซรัป ใน
อัตราส่วนอย่างไร ส าหรับเครื่องดื่มแต่ละประเภทเป็นต้น และสิ่งที่ควรท าหรือไม่ควรท าในการ
ให้บริการ หรืออีกประการหนึ่งคือการมีความรู้ความเข้าใจในการบริการ ให้กับลูกค้า ได้เป็นอย่างดี
ส าหรับการปฏิบัติงานในด้านอ่ืน เช่น การตรวจนับเครื่องดื่ม ตรวจสต๊อกสินค้า การจัดเรียงให้ดู
สวยงาม การดูแลท าความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการท างานล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งพ้ืนฐานที่พนักงาน
เองต้องปฏิบัติให้ได้อยู่แล้ว แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งเพิ่มเติมข้ึนมาถ้าพนักงานคนใดสามารถรู้จักเทคนิคการ
แนะน าเครื่องดื่มหรือขายเครื่องดื่มให้กับลูกค้าได้อย่างถูกใจก็จะช่วยให้ สร้างความแตกต่างของ
พนักงานในแต่ละคน ในส่วนของความสามารถในการปฏิบัติงานตัวพนักงานเองนั้นจะต้องสามารถ
ผสมเครื่องดื่มในประเภทต่าง ๆ ได้ตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละประเภทเครื่องดื่มในแต่ละ
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ชนิด พนักงานเองจะต้องสามารถเรียนรู้การแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ในระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น 
ลูกค้ามีความต้องการเครื่องดื่มที่มีความเฉพาะ พนักงานเองก็จะต้องตอบความต้องการของลูกค้าให้ได้ 
เป็นต้น สิ่งเหล่านี้บางครั้งก็ก่อให้เกิดความกดดัน พนักงานเองก็ต้องเรียนรู้หาวิธีรับมือกับปัญหาที่
เกิดข้ึนหรือภายใต้ความกดดันที่เกิดข้ึน ส่วนในด้านจริยธรรมหรือคุณธรรม ตัวพนักงานจะต้องมีความ
รับผิดชอบมีความกระตือรือร้น ในการปฏิบัติงานของตัวเอง เพราะว่า สิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่จะท า
ให้ตัวพนักงานมีความอดทน ได้เรียนรู้ ในการปฏิบัติงาน และจะไปเสริม ให้ตัวพนักงานเองสามารถได้
รับค าชมจากหัวหน้างานได้ นอกจากนั้นการซื่อสัตย์สุจริตการมีทัศนคติที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงานต่อท่ี
ท างาน ต่องานที่ตัวเองท าอยู่นั้นก็เป็นสิ่งที่ส าคัญ เพราะว่าเมื่อพนักงานปฏิบัติงานได้ดีแล้วหัวหน้างาน
ก็จะเห็นแล้วก็จะรู้ว่าพนักงานคนนั้น สามารถพัฒนาต่อไปได้ นอกจากนั้นแล้ว พนักงานก็ยังต้องให้
ความส าคัญต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบของที่ท างาน อย่างเคร่งครัดอีกด้วย หรือที่เข้าใจกันอย่าง
ง่าย ๆ ว่าพนักงานเองจะต้องมีความรับผิดชอบต่อทุกส่วนที่ตนดูแลอยู่ ประเด็นสุดท้ายเรื่องมนุษย
สัมพันธ์มีความคิดเห็นว่าตัวพนักงานนั้นจะต้องท างานกับคนอื่น ๆ ได้อย่างให้ดีที่สุด ท างานบนความ
หลากหลายได้ เข้าอกเข้าใจเพ่ือนร่วมงานและหัวหน้างาน สิ่งเหล่านี้จะท าให้ตัวพนักงานทุกคนเองมี
ความรู้สึกว่าทุกคนต่างเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน กล้าที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นจากคนอื่นแล้ว
น ามาปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น บุคลิกภาพก็เป็นส่วนที่ส าคัญเพราะว่าตัวพนักงานเองนั้นจะดึงดูดลูกค้า
ให้เข้ามาสนใจจนสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีส าหรับพนักงาน
และโรงแรมด้วยเช่นเดียวกัน 
 
พนักงานผสมเครื่องดื่มคนที่ 15 
 ปัจจุบันหนูก็อายุ 26 ปีท างานที่นี่มาได้เกือบจะ 3 ปีแล้ว ปัจจุบันก็เป็นพนักงานผสม
เครื่องดื่มดูแลรับผิดชอบเรื่องเครื่องดื่มของบริเวณด้านหน้ารับลูกค้าของโรงแรมส าหรับลูกค้าที่เข้ามา
พักในโรงแรม หรือลูกค้าท่ีเข้ามาเพ่ือดื่มเครื่องดื่มอย่างเดียว โดยส่วนตัวแล้วมีความรู้สึกวา่ชอบงาน
ดังกล่าวมาก เพราะว่าตัวเองก็ชอบในเรื่องส่วนของการผสมเครื่องดื่ม ได้มีโอกาสลองเครื่องดื่ม
ประเภทต่าง ๆ (Test) และเรียนรู้การให้บริการอยู่แล้ว ดังนั้นจึงรู้สึกสนุกกับงานที่ท าอยู่ในปัจจุบัน 
ถ้าถามว่าความรู้ในวิชาชีพของการเป็นพนักงานผสมเครื่องดื่มนั้นมีอะไรที่ส าคัญบ้าง โดยส่วนตัวคิดว่า
พวกความรู้พ้ืนฐานของการให้บริการ ความรู้พ้ืนฐานของข้อควรที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ ความรู้
พ้ืนฐานเรื่องการแนะน าเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ ให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง การเตรียมตัวก่อนการ
เริ่มงานในแต่ละวันถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก เพราะว่าจะท าให้การปฏิบัติงานง่ายขึ้น มีความถูกต้อง
มากขึ้น เพราะว่าความรู้พื้นฐานในด้านหลังนี้ เป็นสิ่งที่เราได้ปฏิบัติทุกวันจนเป็นหน้าที่ ที่ขาดไม่ได้ 
ส่วนในเรื่องของการสื่อสารภาษาอังกฤษนั้นจริง ๆ ก็มีความส าคัญแต่เราพอจะมีความรู้เพื่อสื่อสารกับ
ลูกค้าได้ในระดับที่เข้าใจว่าลูกค้าสั่งเครื่องดื่มประเภทไหนมีความต้องการอะไรเพียงเท่านั้นก็เพียงพอ 
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แล้วก็ตัวพนักงานเองนั้นจะต้องเรียนรู้งานในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หรือปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดได้ ในด้านความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานผสมเครื่องดื่มนั้น พนักงานเองจะต้อง
ท างานได้อย่างเต็มที่ บางครั้งอาจจะต้องยืนนานหรือท างานเป็นเวลานาน ๆ ในบางกรณีตามความ
เหมาะสม พนักงานเองก็จะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติงานดังกล่าวให้ได้ สามารถท างานภายใต้
ความกดดันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยส่วนในเรื่องความสามารถในการผสมเครื่องดื่มประเภท
ต่าง ๆ ให้ได้ตามมาตรฐานรักษารสชาติมาตรฐานของเครื่องดื่มในการผสมในแต่ละครั้งให้ได้ ก็ถือว่า
เป็นสิ่งที่ควรจะต้องปฏิบัติให้ได้ ในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม สิ่งที่ส าคัญคือความอดทนต่อการ
ปฏิบัติงานความรับผิดชอบในหน้าที่การปฏิบัติงาน เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
ตัวพนักงานจะต้องปฏิบัติงานกับคนหลากหลาย จึงต้องมีทัศนคติหรือชอบบริการให้ดีมีทัศนคติที่ดีต่อ
เพ่ือนพนักงานด้วยกันอนอกจากนั้นแล้วการมีน้ าใจ การเป็นห่วงเป็นใยเพื่อนร่วมงาน หรือไม่เอา
เปรียบเพ่ือนร่วมงานก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องค านึงถึงด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนในด้านสัมพันธสภาพหรือ
มนุษย์สัมพันธ์ก็ต้องมีความเป็นมิตรกับผู้คนรอบข้าง อาจจะชอบกล่าวทักทายด้วยความเป็นมิตรกับ
ลูกค้าได้เป็นอย่างดีเข้าใจความหลากหลายของลูกค้าได้ สิ่งเหล่านี้ถึงเป็นสาเหตุหลัก ๆ หรือ
ความส าคัญหลัก ๆ ที่ต้องพิจารณาเป็นล าดับแรกของการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ในขณะเดียวกันก็ต้องมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน ทั้งพนักงานด้วยกันเองหรือหัวหน้างาน บางคนที่อารมณ์ไม่ดีพอถึง
เวลาปฏิบัติงานก็ต้องสามารถบริการได้อย่างเป็นมิตรกับลูกค้าและสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน
พนักงานได้ด้วยเช่นเดียวกัน 
 
พนักงานผสมเครื่องดื่มคนที่ 16 
 อายุ 22 ปีจบปริญญาตรี ทางด้านการโรงแรมมาจึงท าให้สามารถปฏิบัติงานทางด้านการ
ให้บริการได ้เพราะว่าเป็นพื้นฐานของการเรียนมาอยู่แล้วในเรื่องของการให้บริการ ตอนนี้ก็เป็น
พนักงานผสมเครื่องดื่มในสถานประกอบการโรงแรมท างานมาปีครึ่งได้แล้ว ถ้าจะถามว่าความรู้ใน
วิชาชีพของพนักงานในต าแหน่งพนักงานผสมเครื่องดื่มนั้นสิ่งใดที่มีความส าคัญคิดว่าพวก ความรู้
พ้ืนฐานในการเก็บรักษาเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ ความรู้พ้ืนฐานทางด้านการผสมเครื่องดื่มไม่ว่าจะ
เป็นการใส่เครื่องดื่มหรือวัตถุดิบประเภทไหนก่อนหลังอย่างไร ความรู้ทางด้านสูตรของการผสม
เครื่องดื่มในอัตราส่วนต่าง ๆ ของแต่ละชนิด แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ส าคัญมาก ๆ คือ ความรู้ทางด้านการ
ให้บริการให้กับแขกหรือลูกค้าที่เข้ามา การแยกแยะหรือเสิร์ฟเครื่องดื่มที่เหมาะสมกับสถานการณ์
หรือโอกาสก็ส าคัญ เช่น ลูกค้าเป็นวัยรุ่นลูกค้าเป็นผู้หญิงลูกค้าเป็นผู้ชาย ลูกค้าเป็นคนมีอายุก็มีความ
ต้องการเครื่องดื่มแต่ละอย่างที่แตกต่างกัน เป็นต้น การตรวจนับเครื่องมือและเครื่องดื่มก็มี
ความส าคัญ เพ่ือป้องกันการสูญหายของอุปกรณ์หรือเครื่องดื่มจะได้ไม่เกิดปัญหาในการตรวจนับ 
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สต๊อกสินค้าในแต่ละวัน ดังนั้นการเตรียมตัวหรือการเบิกของหรือการตรวจสต๊อกเครื่องดื่มก็เป็นสิ่งที่
จะต้องระวังไว้ เพราะถ้าของหายตัวพนักงานเองอาจจะต้องเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบ ดังนั้นจึงควร
หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านั้น ด้านความสามารถในการปฏิบัติงานนั้นคิดว่าตัวพนักงานจะต้อง
สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้ภาวะความกดดันอย่างเช่น ลูกค้าโวยวาย ไม่พอใจ พนักงานเองก็จะต้อง
หาทางแก้ไขปัญหา เช่น ผสมเครื่องดื่มให้ลูกค้าใหม่ เพ่ือตรงต่อความต้องการของลูกค้าหรืออ่อนน้อม
ถ่อมตน ขอโทษขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ทั้งที่บางครั้งอาจจะไม่ได้ปฏิบัติผิดก็ต้องยอมรับ 
เป็นต้น ส่วนเรื่องความสามารถในการผสมเครื่องดื่มประเภทอ่ืน ๆ ที่มีความแตกต่างกันออกไปก็มี
ความส าคัญ เพราะว่าเครื่องดื่มหรือประเภทของเครื่องดื่มอาจจะดูเหมือนกันแต่ความจริงแล้วมันมี
ความแตกต่างกันอยู่ตัวพนักงานเองก็ต้องมีความเชียวชาญหรือมีความรู้ในการผสมเครื่องดื่มในแต่ละ
ชนิดหรือแต่ละประเภท และปฏิบัติงานตามค าสั่งหรือใบสั่งที่ได้รับมอบหมายมา นอกจากนี้ ตัว
พนักงานเองก็ต้องสามารถ ใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานได้ เพราะว่าในแต่ละวันจะต้องสรุปยอด การขาย
เพ่ือรายงานให้ได้อย่างน้อยตัวพนักงานก็สามารถจะต้องใช้คู่โปรแกรม Word หรือ Excel เบื้องต้นได้ 
ในด้านคุณธรรมจริยธรรม การมีทัศนคติที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อที่ท างานต่องานที่ท าอยู่ เป็นการ
แสดงออกถึงความรู้สึกดี ๆ ต่อคนอ่ืนเป็นสิ่งที่พอจะแบ่งปันให้กับเพ่ือนร่วมงานให้มีความรู้สึกดี เช่น 
สามารถช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานได้อย่างทันทีและเต็มใจ เป็นต้น การตรงต่อเวลาก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะ
การข้ึนเวรนั้นจะแบ่งเป็นช่วงกะ ถ้าพนักงานคนใดคนหนึ่งมาสายก็จะท าให้เพ่ือพนักงานต้องอยู่เวร
เกินเวลาของตัวเขาไปอาจจะสร้างความไม่พอใจให้กับเพ่ือน ดังนั้นจึงต้องรักษาเวลาในการเข้ามา
ปฏิบัติงานให้ตรงต่อเวลาเป็นไปตามกฎระเบียบการเข้าท างานของโรงแรมและก็ไม่เป็นการเอาเปรียบ
เพ่ือนร่วมงานด้วย ด้านมนุษยสัมพันธ์เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่า ตัวพนักงานผสมเครื่องดื่มเราเองจะต้อง
มีความยินดีที่จะให้บริการกับลูกค้า ดังนั้นความสุภาพการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ
อาจจะยิ้มด้วยรอยยิ้มที่ดูสวยงามให้กับลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้ามีความรู้สึกดีหรือมีความรู้สึกรับรู้ได้ว่าตัว
พนักงานเอง พร้อมที่จะให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นพนักงานจะต้องเข้าใจประเพณีของ
ชาติต่าง ๆ ของลูกค้าซึ่งถือเป็นมารยาทที่ดีในการกล่าวทักทายกับลูกค้าได้ แต่ในบางครั้งเราก็จะ
ยึดถือการยกมือไหว้และกล่าวค าว่าสวัสดีพูดจากับลูกค้าเพ่ือสร้างสัมพันธภาพให้เกิดความคุ้นชินกัน
มากขึ้น ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างบุคลิกภาพท่ีดีให้กับพนักงานผสมเครื่องดื่มเอง 
 
พนักงานผสมเครื่องดื่มคนที่ 17 
 อายุ 28 ปี เป็นพนักงานผสมเครื่องดื่ม มาแล้ว ประมาณ 5 ปี จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว จริง ๆ คิดว่าการท างานทางด้านการให้บริการตัว
พนักงานเองจะต้องให้ความส าคัญกับทุก ๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการได้ให้ดีที่สุด ถ้าให้ความ
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คิดเห็นว่าทางด้านความรู้ในวิชาชีพของการเป็นพนักงานผสมเครื่องดื่มทุกอย่างมีความส าคัญหมด ไม่
ว่าจะเป็นความรู้ในการผสมเครื่องดื่ม ความรู้ในการให้บริการ ความรู้ในการเตรียมเครื่องดื่มตาม 
ออเดอร์ ความสามารถในการเชียร์ขายเครื่องดื่มตามที่ตั้งเอาไว้ การตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยให้
พร้อมทั้งในด้านการรักษาความสะอาดของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ การตรวจนับเครื่องดื่มการ
จัดเตรียมเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ ไว้ให้พร้อมเสมอส าหรับการให้บริการลูกค้า ทุกอย่างล้วนแล้วแต่มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง และแยกออกจากกันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความรู้ หรือทักษะของการปฏิบัติงาน
ในการเป็นพนักงานผสมเครื่องดื่มท่ีดี ในด้านความสามารถในการปฏิบัติงานจริง ๆ ทุกอย่างก็มี
ความส าคัญหมด ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาท่ีตัวพนักงานเองจะต้องสามารถสื่อสารกับลูกค้าให้ได้ 
เพราะว่าในกรณีที่พบเจอลูกค้าเป็นชาวต่างชาติก็จะสามารถสนทนากับลูกค้าได้ ทักษะหรือ
ความสามารถในการผสมเครื่องดื่มในแต่ละชนิด ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
หรือไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ตัวพนักงานเองนั้นก็ต้องสามารถ ผสมเครื่องดื่มในอัตราส่วนของ
เครื่องผสมให้ได้ตามมาตรฐานหรือตรงต่อความต้องการของลูกค้า การปฏิบัติหรือการเตรียมเสิร์ฟ
เครื่องดื่มให้ได้ตามใบสั่งในแต่ละวันก็ส าคัญ และยิ่งถ้าตัวพนักงานเองสามารถมีลีลาในการผสม
เครื่องดื่มได้ก็จะยิ่งสร้างความน่าสนใจให้กับลูกค้าได้จนบางครั้งลูกค้าอาจจะให้เงินพิเศษกับตัว
พนักงานที่มีความสามารถในการผสมเครื่องดื่มแบบมีลีลาได้ และในขณะเดียวกันนั้นก็ต้องสามารถ
ท างานภายใต้ปัญหาหรือความกดดันที่เกิดข้ึนได้เพราะลูกค้าก็มีความหลากหลายมีความต้องการที่ไม่
เหมือนกัน แต่พนักงานจะต้องมีความใจเย็นใช้สติในการแก้ปัญหามากกว่าใช้อารมณ์ เพราะเราต้อง
ค านึงถึงลูกค้าที่เราให้บริการเป็นหลัก ส่วนในด้านคุณธรรมจริยธรรม ตรงนี้มีความคิดว่ามันเป็นเรื่อง
ทั่วไปที่ทุกคนจะต้องค านึงถึงพฤติกรรมหรือการแสดงออกของตัวเอง เพื่อรักษาความรู้สึกของคนอ่ืน 
ต้องมีทัศนคติที่ดีต่อคนอ่ืน ทัศนคติต่องาน บริการทัศนคติที่ดีต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบ และควบคุม
ตนเองได้ต่อการรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเอง ก็จึงต้องตรงต่อเวลารักษาเวลาของตัวเองไม่ให้กระทบ
กับเพ่ือนร่วมงานหรือคนอ่ืน ด้านมนุษยสัมพันธ์มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ปฏิบัติงานเอง
ที่เป็นพนักงานผสมเครื่องดื่มหรือระดับหัวหน้าเพราะงานดังกล่าวของการเป็นพนักงานผสมเครื่องดื่ม
เป็นการพบปะกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในการสั่งเครื่องดื่มหรือพูดคุยแลกเปลี่ยนกับพนักงาน 
พนักงานผสมเครื่องดื่มเองนั้น จึงต้องมีบุคลิกภาพที่ดี มีความสร้างแรงดึงดูด ให้กับบุคคลอ่ืนได้อาจจะ
เป็นคนที่ดูยิ้มแย้มแจ่มใส ดูอารมณ์ดีไม่เคร่งขรึมหรือดูหน้าตึงจนเกินไป เพราะว่าอาจจะท าให้บุคลิก 
กับภาพท่ีแสดงออกมานั้นไม่ดูเป็นมิตรมากเท่าท่ีควรสิ่งเหล่านี้อาจจะแสดงออกได้จากการมีน้ าใจ
ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานลูกค้า แสดงออกถึงความจริงใจและปรารถนาดีต่อเพ่ือนร่วมงาน เป็นการเอา
ใจใส่ต่อคนอ่ืนนับว่าเป็นการสร้างความรู้สึกเป็นกันเองสร้างความอบอุ่นใจให้กับคนอ่ืนได้ด้วย อีกวิธี
หนึ่ง ดังนั้นแล้วจึงคิดว่าพนักงานเองจะต้องให้ความส าคัญในทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
เพราะว่าสิ่งที่เราปฏิบัติงานอยู่นั้นเป็นงานให้บริการเพ่ือให้ลูกค้าและคนอ่ืนรอบ ๆ พึงพอใจมากท่ีสุด 
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พนักงานผสมเครื่องดื่มคนที่ 18 
 ปัจจุบันอายุ 25 ปีเคยท างานทางด้าน ปรุงอาหารจากอาหารมาก่อนที่จะเป็นพนักงานผสม
เครื่องดื่มในปัจจุบันส าหรับการท างานหรือประสบการณ์ในการท างานในการเป็นพนักงานผสม
เครื่องดื่มนั้นก็เป็นมาแล้วกว่าประมาณ 1 ปีได้ จากการเปลี่ยนงานมาเป็นพนักงานผสมเครื่องดื่มนั้น
จริงๆ แล้วเรียนจบทางด้านคหกรรม แต่ว่าพอมีโอกาสได้มาเป็นพนักงานผสมเครื่องดื่มก็มีความสนใจ
จึงลองเข้ามาเรียนรู้งานทางด้านนี้จากการปฏิบัติงานจริงถ้าถามว่าความรู้ทางด้านวิชาชีพของการเป็น
พนักงานผสมเครื่องดื่มนั้นก็มีความคล้ายคลึงกับงานทางด้านอาหารจัดเตรียมอาหารเช่นเดียวกัน 
เพราะว่าพนักงานผสมเครื่องดื่มจะต้องมีความรู้ขั้นพ้ืนฐานในการผสมเครื่องดื่มทุกชนิดของเครื่องดื่ม
ประเภทต่าง ๆ ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ นี้เป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้จากการปฏิบัติงานจริงเหมือนกับการจัด
แต่งปรุงอาหารความจริงแล้วมันมีสูตรมาตรฐานของโรงแรมอยู่แล้วตัวพนักงานเองเพียงแค่สนใจ ใน
รายละเอียดของสูตรเครื่องดื่มให้ได้และปฏิบัติให้ได้ตามสูตรของเครื่องดื่ม การจัดเตรียมสต๊อก
เครื่องดื่มให้มีความพร้อมเสมอ เพื่อป้องกัน การขาดสต๊อกของสินค้า ในกรณีที่ลูกค้าต้องการ
เครื่องดื่มประเภทนั้น ๆ เราก็จะได้มีความพร้อมในการเสิร์ฟ เครื่องดื่มให้กับลูกค้าได้ พอมาเป็น
พนักงานผสมเครื่องดื่มแล้ว มันจึงมีงานที่เพ่ิมเติมข้ึนมานั่น คือ ตัวพนักงานเองจะต้องเป็นคนรู้จัก 
เชียร์ขายเครื่องดื่มของโรงแรม ต้องมีความรู้ในเทคนิคการขายให้ตรงใจต่อลูกค้า คือเราจะรู้ว่าลูกค้า
คนไหนชอบเครื่องดื่มแบบไหน เราก็อาจจะแนะน าเครื่องดื่มในประเภทนั้น หรือที่ใกล้เคียงให้กับ
ลูกค้าได้นอกจากนั้นแล้ว ตัวพนักงานเองจะต้องดูแลรักษาความสะอาดให้ดูสะอาดมาก เพราะว่า
สถานที่ปฏิบัติงานเป็นสถานที่ในโรงแรมทุกอย่างจะต้องดูสะอาด ดูให้ได้มาตรฐานกับโรงแรม ในด้าน
ความสามารถในการปฏิบัติงานของการเป็นพนักงานนั้น เมื่อปฏิบัติงานอยู่เป็นประจ าก็จะท าให้เกิด
ความช านาญในหน้าที่ของการปฏิบัติงานเราจะสามารถเรียนรู้การผสมเครื่องดื่มในแต่ละประเภทได้
ทั้งพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มน้ าผลไม้ ตัวพนักงานเองจะต้องสามารถ สื่อสารภาษาอังกฤษ
กับลูกค้าได้ในเกณฑ์ท่ีดีในระดับหนึ่ง เพราะว่าพนักงานผสมเครื่องดื่มนั้นออกมาพบปะหรือได้มีโอกาส
พูดคุยกับลูกค้ามากกว่าเป็นเบื้องหลังของการจัดเตรียมอาหารอยู่ในครัว อีกสิ่งหนึ่งที่ควรระวังก็คือ
การรับการจ่ายเงินการถอนเงิน ก็ต้องระวังให้ดี เพราะว่าการสรุปยอดในแต่ละวันจะต้องตรงตาม
สินค้าท่ีขายออกไป ในด้านคุณธรรมจริยธรรมตัวพนักงานเองจะต้องพร้อมต่อการปฏิบัติงานตรงต่อ
เวลา รับผิดชอบงานในพ้ืนที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเท่าท่ีจะดีได้ เพื่อลดปัญหาให้กับเพ่ือนร่วมงานคนอื่น
ตรงนี้มันเป็นความรับผิดชอบในหน้าที่การงานของตัวเองตัว พนักงานจึงจะต้องมีความอดทนต่อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งบางวันลูกค้าจะมีเยอะมากเราเองก็ต้องกระตือรือร้นต่อการปฏิบัติงานตรงนี้
เป็นส่วนส าคัญท่ีจะท าให้เราสามารถรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานได้มัน ส่วนด้านมนุษย์สัมพันธ์
พนักงานจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพที่ดี หรือบางคนอาจจะมีหน้าตาดี แต่บคุลิกภาพไม่ดี 
เราอาจจะต้องมาพัฒนาเรื่องบุคลิกภาพให้ดีขึ้น ดูเป็นคนที่มีจิตใจทางด้านรักการให้บริการดูเป็นมิตรดู
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หน้าพูดคุยด้วย พนักงานเองนั้นจะแสดงออกมาให้เห็นถึงความสุภาพความอ่อนโยน การกล่าวทักทาย
การกล่าวหรือขอบคุณกับลูกค้าทุกครั้งด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มและดูเป็นกันเอง และในส่วนส าหรับเพื่อน
ร่วมงานเราก็ต้องมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงาน การเคารพและเชื่อฟังค าสั่งจากหัวหน้างานก็เหมือนกับการ
รับฟังประสบการณ์จากผู้ที่ปฏิบัติงานมาก่อนเราเพ่ือให้เรามีความช านาญในการปฏิบัติงานที่มากขึ้น
นั่นเองสามารถท างานเป็นทีมได้ พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของหัวหน้างานในกรณีที่เราท าผิดหรือ
ปฏิบัติงานได้อย่างไม่เต็ม ศักยภาพ การเคารพและเชื่อฟังค าสั่งจากหัวหน้างานก็เหมือนกับการรับฟัง
ประสบการณ์จากผู้ที่ปฏิบัติงานมาก่อนเราเพื่อให้เรามีความช านาญในการปฏิบัติงานที่มากข้ึนนั่นเอง 
 
พนักงานผสมเครื่องดื่มคนที่ 19 
 หนูมาท างานที่นี่แผนกบาร์ได้ประมาณ 7-8 เดือนแล้วคะ หลังจบใหม่ ๆ เลย หนูไม่เคย
เรียนในมหาวิทยาลัยเลย แต่อาศัยความชอบส่วนตัว ตอนที่ตัดสินใจจะมาสมัครที่นี่ก็กังวลนะว่าจะท า
ได้ไหม เพราะเห็นหลาย ๆ คนมีประสบการณ์และเคยเรียนในระดับมหาวิทยาลัยมาบ้างแล้ว แต่ก็
นับว่าเป็นโอกาสที่ดีส าหรับหนูนะ เพราะทางโรงแรมให้โอกาสคะ หนูก็เลยจะใช้ศักยภาพตัวเองให้
เต็มที่เลย และที่ส าคัญหัวหน้า เพื่อนร่วมงานก็คอยสอนหนูเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การแยกประเภท
เครื่องดื่ม การตวง การจ าแนกประเภท การจัดของ ท าบัญชี สต๊อกของ วิธีการสังเกตลูกค้า รวมถึง
ทักษะชีวิตต่าง ๆ ช่วงเวลาก็ท าให้เรามีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพผสมเครื่องดื่มในทุก ๆ ด้านเลย รวมถึง
จิตวิทยาบริการด้วย ที่เราต้องใส่ใจกับลูกค้าทุก ๆ คน และพร้อมให้บริการกับทุกคนคะ ส่วนทักษะ
หนูว่าสิ่งที่จ าเป็นก็การผสมเครื่องดื่มให้อร่อย ถูกใจลูกค้า รักษามาตรฐาน การสื่อสารทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศคะ จ าเป็นอย่างมากคะ 
 
พนักงานผสมเครื่องดื่มคนที่ 20 
 พ่ีท างานที่นี่ก็นานแล้วนะก็ประมาณ 5 ปี แล้วก็...พ่ีก็ท างานในบาร์ผสมเครื่องดื่มมาตลอด 
พ่ีก็อาศัย learning by doing  สมัยก่อนไม่มีเรียนสาขานี้โดยตรง อาศัยว่าโรงแรมส่งไปเรียนเพ่ิมเติม
เป็นระยะ ๆ เรียนจบโท มาทางด้านสายบริหารธุรกิจ พี่ก็ได้เรียนรู้อะไรหลาย ๆ อย่างนะ ด้านแรก
ความรู้คงเรื่องวัฒนธรรมองค์กร ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่ม การท าบัญชี การตกแต่งร้าน เครื่องดื่ม ท า 
Stock เป็นต้น ทักษะก็ต้องปรับสูตรเป็น ลูกค้าบางคนก็ลดหวานบ้าง ขอเข้ม ๆ บ้าง หรือว่าลีลาใน
การผสมเครื่องดื่มก็จ าเป็นมาก ๆ นะ จะท าให้ลูกค้าประทับใจ ส่วนการสื่อสารส าคัญไม่ว่าจะเป็น
ทักษะการฟัง ศัพท์เทคนิค ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ก็เป็นสิ่งจ าเป็น ส่วนเรื่อง อ่ืน ๆ 
ก็ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ปรับตัวกับท่ีท างาน เพื่อนร่วมงาน ก็จะท าให้เราท างานอย่างมีความสุขแล้ว 
ทั้งนี้ถ้าเราพัฒนาตัวเองจนได้รับรองมาตรฐานสากลก็ท าให้เรายกระดับวิชาชีพของเรา 
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