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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเท ี่ยวและบริการในจังหวัดอุดรธานี 2) ศึกษาศักยภาพของบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเท ีย่วและบริการ 
ในจังหวัดอุดรธานี และ 3) ศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
เพ ื่อเพ ิ่มข ีดความสามารถในการแข ่งข ัน ดำเน ินการว ิจ ัยแบบผสม (Mixed Method) โดยใช ้ว ิธ ีการว ิจ ัยเช ิงค ุณภาพ 
(Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ได้แก่ โรงแรม/
อพาร์ตเม้นต์/รีสอร์ท ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วยผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์และผู้จัดการต้อนรับ
ส่วนหน้ารวมทั้งส ิ้น 46 คน ใช้การวิเคราะห์เน ื้อหา (Content Analysis) และใช้ว ิธ ีการวิจ ัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยการสอบถามกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ ความถี่  
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ t–test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) 
และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ LSD (Least significant difference) 
 ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
บริการในจังหวัดอุดรธานีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีความพึงพอใจด้าน
ลักษณะทางกายภาพมีมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ และที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ด้าน 
ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ  
 แนวทางในการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดอุดรธานี พบว่า ควรเพิ่มรอยยิ้ม
และการบริการที่ประทับใจ รองลงมาได้แก่ ควรมีความรู้หลากหลายด้านภาษาต่างประเทศ 
 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า ความต้องการพัฒนาศักยภาพตนเองของบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
และบริการในจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ พัฒนาศักยภาพด้านจิตวิทยาบริการ ภาษาตา่งประเทศ การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับงาน
บริการ และ บุคลิกภาพและการแสดงออกที่เหมาะสมควรปรับปรุงบุคลิกภาพและการแต่งกาย ทักษะในการตอบคำถาม 
และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความสามารถให้ข้อมูลได้อย่างแม่นยำ 
 
 
 
 
1หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยสันตพล 
2อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยสันตพล 
3ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสันตพล 
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 แนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดอุดรธาน ีพบว่า 3 

อันดับแรก คือ ควรยกระดับทักษะการให้บริการ/Service Mind ให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ประทับใจ มากที่สุด รองลงมา
ได้แก่ มีการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้ดียิ่งขึ้นและหลากหลาย และ สนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาดูงานทั้งใน
และต่างประเทศ  

 

คำสำคัญ : การพัฒนาบุคลากร, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ, ขีดความสามารถ ในการแข่งขัน 

 
Abstract 
 The objectives of this research were to 1 ) to study tourism’s satisfaction that affect to human 

resource in tourism and service industries in Udon thani province. 2 )  to study the ability of human 

resource in tourism and service industries in Udon thani province. And 3 )  to study suggestions on the 

system to human resource development in tourism and service industries in Udon thani province to 

increase the efficiency in competition. The research was conducted by mixed method in qualitative 

research by using in-depth Interview from the subjects were entrepreneur in tourism and service industries 

that compose of general manager, human resources manager and front office manager in the amount of 

4 6  sampling. This group was analysis by using content analysis. And the other group was choosing 

sampling by using quantitative research from tourist that travel to visit in Udon thani’s tourist attraction in 

4 0 0  subjects. The research instruments were a questionnaire. The analysis was finding frequency, 

percentage, average, standard deviation, T-Test, One-way ANOVA analysis, and LSD method. 

 The quantitative research found that; Tourism’s satisfaction that affect to human resource in 

tourism and service industries in Udon thani province shown that the respondent had satisfaction to 

human resource in tourism and service industries in Udon thani province in overall was good. When we 

considered in detail found that most of tourism had satisfied in physical appearance. The second was 

responding to service recipients and the less average was reliability.  

 The system in human resource development in tourism and service industries in Udon thani 

province found that to increase the service of smile and build a good impression in service. The second 

was knowledge in many foreign languages . Dressing and personality improvement. Problem solving and 

answering skill. And the ability of getting the accurate information in suggestion. 

 The qualitative research found that; the needs of self-potential development in tourism and 

service industries in Udon thani province was service mind, foreign languages, creating positive thinking 

with service, personality and assertion. 

 The system in human resource development in tourism and service industries in Udon thani 

province from quantitative sampling found that the sampling suggested system to personnel in tourism 

and service industries in Udon thani province in most of 3 ranks as following; Enhance service mind skill to 

be standardization and having a good impression. The second was improvement of foreign languages skill 

in several languages. Finally, personal supporting in domestic and overseas field trips. 
Keywords : Human Resource Development, Tourism and Service Industries, The Efficiency in Competition  
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1. บทนำ 
 การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มี
บทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะ
นอกจากจะสร้างรายได้โดยมีม ูลค ่าเป ็นอันดับหนึ่งของ
การค้าบริการรวมของประเทศแล้ว ยังเป็นอุตสาหกรรม 
ที่ก่อให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย อาทิ โรงแรมและ 
ท ี่พ ัก  ภ ัตตาคารร ้านอาหาร ร ้านจำหน ่ายของท ี่ระล ึก  
การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดการลงทุน การจ้าง
งาน และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น โดยในแต่ละปีสามารถ
สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศในรูปเงนิตราต่างประเทศปีละ
หลายแสนล้านบาท รวมท ั้งสร้างกระแสเงินหม ุนเว ียน
ภายในประเทศจากคนไทยเท ี่ยวไทยน ับแสนล้านบาท
เช่นเดียวกัน (แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาต ิพ.ศ. 2555 
– 2559 : 5) 
 จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลาง
การคมนาคมและการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทยในปัจจุบัน มีความสำคัญอย่างยิ่งในทาง
ประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของแหล่งอารยธรรมบ้าน
เชียง ซึ่งเป็นร่องรอยของอารยธรรมมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่ง
หนึ่งของโลก นอกจากนี้ อุดรธานียังมีแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติหลายแห่ง มีการทำหัตถกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ เช่น 
ผ้าขิด ชุมชนพื้นบ้านมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีเสน่ห์ตามแบบ
ฉบ ับช ุมชนไทยอีสาน ในเม ือง และตามสถานท ี่ต ่าง ๆ  
มีโรงแรมที่พ ักมากมาย และการคมนาคมสะดวกสบาย 
อ ุดรธาน ีจ ึงเป ็นหน ึ่งจ ังหว ัดท ี่น ักท ่องเท ี่ยวเด ินทางมา
ท่องเท่ียว และสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดเป็นจำนวนมาก  
 การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มี
บทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานี โดยในแต่
ละปี สามารถสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดเป็นจำนวนมาก ด้วย
อัตรานักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเท่ียวในประเทศไทยเพ่ิมจำนวนมาก
ขึ้นทุกป  ีทำให้ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ
บริการ เติบโตอย่างต่อเน่ือง ในขณะท่ีการก้าวเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 มีการเคล่ือนย้ายแรงงานเม่ือเปิด
เสรีอาเซียน ซึ่งส่งผลให้ตลาดแรงงานท่องเที่ยวไทยเปิดกว้าง
มากขึ้น แรงงานมีฝีมือสามารถเคลื่อนย้ายไปยังแหล่งที่ได้รับ
ค่าตอบแทนสูงกว่า ในขณะเดียวกันแรงงานต่างชาติสามารถ
เข้ามาแข่งขันในภาคการท่องเท่ียวของไทยได้เช่นกัน  

 จากเหตุผลดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงตระหนักถึง
ความสำค ัญ  และเล ็งเห ็นถ ึงความจำเป ็นในการพ ัฒนา
บุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเท ี่ยวและบริการใน
จังหวัดอุดรธานี และผลจากการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อจะได้
แนวทางในการพ ัฒนาบ ุคลากรด ้านอ ุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดอุดรธานีให้มีศักยภาพและ
ทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มี
ต ่อบ ุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเท ี่ยวและบริการ
จังหวัดอุดรธานี 
 2 . เพ ื่อ ศ ึกษ าศ ักยภาพของบ ุคลากรด ้าน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการจังหวัดอุดรธานี 
 3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 
3. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ข้อมูลทั่วไป 
ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
 

- เพศ  
- อายุ 
- สถานภาพ 
- อาชีพ 
- ระดับการศึกษา 
- รายได้ต่อเดือน 
- เขตที่พักอาศัย 

ปัจจัยด้านความพึงพอใจ 
ของนักท่องเที่ยว 
ที่มีต่อบุคลากร 

ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
และบริการ จังหวัดอุดรธานี 

 
- ด้านลักษณะทางกายภาพ  
- ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ  
- ด ้า น ก า ร ต อ บ ส น อ ง ต ่อ

ผู้รับบริการ  
- ด้านการให้ความมั่นใจ  
- ด้านความเอาใจใส ่
 

แนวทางการ 
พัฒนาบุคลากร 
ด้านอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยว 
และบริการ  
เพื่อเพิ่ม 

ขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน ความต้องการพัฒนาตนเอง 

ด้านศักยภาพของบุคลากร 
ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการในจังหวัดอุดรธานี 

 
- ด้านความรู ้
- ด้านทักษะ 
- ด้านทัศนคต ิ
- ด้านบุคลิกภาพ 
 

ข้อมูลทั่วไป 
ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 

- เพศ  
- อายุงาน  
- ตำแหน่งงาน 
- ระดบัการศึกษา 
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4. วิธีการดำเนินการวิจัย 
 4.1 การดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณ 
     4.1.1 ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดนิทางมาท่องเที่ยวตามสถานที่
ท่องเท่ียวต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี จำนวน 3,104,984 คน 

(กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2558)  
     4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ  

ในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี มีจำนวนท้ังส้ิน 400 ราย โดยคำนวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคำนวณของ Taro Yamane 

(อ้างถึงใน สมพล ทุ่งหว้า, 2553, หน้า 97-99)  

     4.1.3 การสุ่มตัวอย่าง โดยไม่ใช้หลักความ
น่าจะเป็น (Non Probability Sampling) โดยเลือกตัวอย่าง
ตามวัตถุประสงค์หรือแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

โด ยคณ ะผ ู้ว ิจ ัย จ ะพ ิจ ารณ าจ ากข ้อ จ ำก ัด ค ือ  เป ็น
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวตามสถานที่
ท ่องเท ี่ยวต่าง ๆ ในพื้นท ี่จ ังหวัดอ ุดรธานี ให ้เป ็นผู้ตอบ
แบบสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว ้โดยเลือกเฉพาะอำเภอที่มสีถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 8 

อำเภอ จาก 20 อำเภอ ในจังหวัดอุดรธานี 
 4.2 การดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ  
     ประชากร  ท ี่ใช ้ในการศ ึกษ าคร ั้งน ี้ ค ือ 

ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
บริการ ได้แก่ โรงแรม/อพาร์ตเม้นต/์รีสอร์ท ในพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี จำนวน 46 ราย จากจำนวน 90 ราย (สำนักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด, 2556) ไดข้ ้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ สมบูรณ์ ครบถ้วน ทั้งสิ้น 46 ราย ซึ่งคิดเป็นร้อย
ละ 63.01 ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ตามทฤษฎ ีของ Aaker, Kumar และ  Day (2001) โดย
กำหนดไว้อย่างน้อยในอัตราร้อยละ 20 ของกลุ่มตัวอย่าง 
 4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 

2 ส่วน คือ เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview Questions) และเครื่องมือวิจัย
เชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) สร้างขึ้น
จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ตลอดจนผสมผสาน
งานว ิจ ัยท ี่เก ี่ยวข ้อง โดยม ีการตรวจสอบค ุณภาพของ

เคร ื่องม ือความเท ี่ยงตรง (Validity) และความเช ื่อม ั่น 

(Reliability) เป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย โดยแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 2 ชุด  ได้แก่ 
     4.3.1 แบบสอบถามสำหรับนักท่องเที่ยวชาว
ไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี
จังหวัดอุดรธานี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

       ส ่วนท ี่ 1 ข ้อม ูลท ั่วไปของผ ู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็นลักษณะข้อคำถามแบบปลายเปิด และ
ล ักษณ ะแบบสอบถาม เป ็นแบบตรวจสอบรายการ  
ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา
สูงสุด รายได้ต่อเดือน และเขตที่พักอาศัย 

       ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านความพึงพอใจ
ของน ักท ่องเท ี่ยวท ี่ม ีต ่อบ ุคลากรด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการจังหวัดอุดรธานี ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

ประกอบไปด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ 

ด ้าน ค วามน ่า เช ื่อ ถ ือ ไว ้ว าง ใจ  ด ้าน ก ารตอบสนอ ง 
ต ่อผ ู้ร ับบริการ ด ้านการให ้ความม ั่นใจ และด ้านความ 

เอาใจใส ่

       ตอนท ี่ 3 เป ็นล ักษณะข ้อคำถาม
แบบป ล าย เป ิด  (Open ended Question) สอบ ถ าม
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เก ี่ยวก ับการพ ัฒนาบ ุคลากรด ้าน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดอุดรธานี 
     4.3.2 แบบคำถามใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก 

(In-depth Interview Questions) เป ็นล ักษณ ะคำถาม
แบบปลายเปิด (Open ended Question) และคำถามที่ใช้
ในการสัมภาษณ์เดี่ยว โดยมีสาระตรงกับวัตถุประสงค์และ
ครอบคล ุมกรอบแนวค ิด ในการว ิจ ัย  เพ ื่อ สอบถาม 

ผู้ประกอบการหรือผู้บรหิารในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
บริการ ได้แก่ โรงแรม/อพาร์ตเม้นต/์รีสอร์ท ในพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี  
 4.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     4.4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ใน
พื้นที่จังหวัดอุดรธานี และการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการหรือผู้
บริหารธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี  
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     4.4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็น
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากวารสาร บทความ ผลงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้อง และเอกสารวิชาการต่าง ๆ  

 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล 
     ว ิเคราะห ์ข ้อม ูลเช ิงปร ิมาณ  โดยสถ ิต ิเช ิง
บรรยาย หรือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

เพื่ออธิบายลักษณะ ของข้อมูลทั่วไปด้วยค่าสถิติพื้นฐาน 

ได้แก่ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean: Χ ) และ
ค ่าส ่วนเบ ี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation: S.D) 

และสถ ิต ิเช ิงอน ุมาน  (Inferential Statistics) ด ้วยการ
ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) 
     ก ารว ิเค ร าะห ์ข ้อ ม ูล ค ุณ ภ าพ ใช ้แ บ บ
ส ัมภาษณ ์เช ิงล ึก  (In–depth Interview) โดยใช ้คำถาม
แบบก ึ่ง โค รงส ร ้า ง  (The semi-structured interview) 

สำหรับผู้ประกอบการหรือผู้บริหารในอุตสาหกรรมบริการ 
ได้แก่ โรงแรม/อพาร์ตเม้นต/์รีสอร์ท ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี  
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการตีความจากข้อมูลที่
ได้ ตามกระบวนการวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูล (Content 

Analysis) รวมท ั้งสร ้างข ้อสรุปในการว ิจ ัยเป ็นข ้อความ
บรรยาย  (Descriptive) เพ ื่อ เช ื่อมโยงก ับแนวความค ิด 

ทฤษฎ ีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

5. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
มีสถานภาพโสด อาชีพพนักงาน/เจ้าหน้าที่บริษัท สำเร็จ
การศึกษาอยู่ในระดับต่ำกว่าปริญญาตร ีมีรายได้ระหว่าง 
10,001 – 20,000 บาท ส่วนใหญ่มีเขตที่พักอาศัยในจังหวัด
อุดรธานี 
 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อบุคลากร 
ด้านอุตสาหกรรมการท่องเท ี่ยวและบริการในจังหวัด
อุดรธาน ี
     จากการศึกษาปัจจัยด้านความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการในจังหวัดอุดรธานี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวและบริการจังหวัดอุดรธานีโดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก (Χ =3.90) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  
       1) ด้านลักษณะทางกายภาพ ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

( Χ =4.02) โดยนักท่องเที่ยวที่มีความพึงพอใจในสถานที่
ท ่อ ง เท ี่ย วสะอาดและสวยงามมากท ี่ส ุด  ( Χ =4.22) 

รองลงมาได้แก่การเดินทางมายังสถานที่ท่องเที่ยวมีความ
สะดวกและหาได้ง่าย ( Χ =4.10) และที่ม ีความพึงพอใจ
น้อยที่สุดได้แก่ สภาพแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยวมีความ
ปลอดภัย (Χ =3.70) 

       2) ความพึงพอใจด้านความน่าเช่ือถือ
ไว้วางใจ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( Χ =3.84) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด 

พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีความพึงพอใจในผู้ให้บริการในแหล่ง
ท ่องเท ี่ยวสามารถให ้บร ิการได ้อย ่างถ ูกต ้องมากท ี่ส ุด 

( Χ =4.02) รองลงมาได้แก่ผู้ให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว
สามารถให้บริการภายในเวลาที่กำหนด (Χ =4.00) และที่มี
ความพึงพอใจน้อยที่สุดได้แก่ ผู้ให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว
มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี (Χ =3.58) 

       3) ความพึงพอใจด้านการตอบสนอง
ต ่อผ ู้ร ับบร ิการ ผ ู้ตอบแบบสอบถามม ีความพ ึงพอใจ 

โดยภาพรวมอยู่ในระด ับมาก ( Χ =3.95) เม ื่อพ ิจารณา 
ในรายละเอ ียดพบว ่า น ักท ่องเท ี่ยวท ี่ม ีความพ ึงพอใจ 

ผู้ให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวมีความพร้อมและเต็มใจในการ
ช่วยเหลือมากที่สุด ( Χ =4.28) รองลงมาได้แก่ผู้ให้บริการ
ในแหล่งท่องเที่ยวตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว 
( Χ =4.08) แ ล ะท ี่ม ีค ว าม พ ึงพ อ ใจน ้อ ย ท ี่ส ุด ได ้แ ก  ่ 

ผู้ให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวมีจำนวนเพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ (Χ =3.72) 

       4) ความพึงพอใจด้านการให้ความ
มั่นใจ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่
ในระด ับมาก ( Χ =3.85) เม ื่อพ ิจารณาในรายละเอ ียด 

พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีความพึงพอใจผู้ให้บริการในแหล่ง
ท่องเที่ยวให้บริการสุภาพ อ่อนโยน และยิ้มแย้มแจ่มใสมาก
ท ี่ส ุด  ( Χ =4.02) รองลงมาได ้แก ่ผ ู้ให ้บร ิการในแหล ่ง
ท ่องเท ี่ยวม ีอ ัธยาศ ัยไมตร ีอ ันด ี ตลอดเวลา ( Χ =3.93)  
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และที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดได้แก ่ผู้ให้บริการในแหล่ง
ท่องเที่ยวปฏิบัติงานอย่างมีระบบและเคร่งครัด (Χ =3.66) 
       5) ความพึงพอใจด้านความเอาใจใส ่
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่
ในระด ับมาก ( Χ =3.86) เม ื่อพ ิจารณาในรายละเอ ียด 
พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีความพึงพอใจผู้ให้บริการในแหล่ง
ท่องเที่ยวเข้าใจถึงความตอ้งการของผู้ใช้บริการแต่ละคน
มากท ี่ส ุด  ( Χ =4.00) รองลงมาได ้แก ่การบร ิการของ 
ผู้ให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวดี สม่ำเสมอ ไม่เปลี่ยนแปลง 
(Χ =3.91) และที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดได้แก่ผู้ให้บริการ
ในแหล่งท่องเที่ยวเอาใจใส่และให้บริการตามความต้องการ
ผู้ใช้บริการแต่ละคน (Χ =3.70) 
 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อบุคลากร
ด้านอุตสาหกรรมการท่องเท ี่ยวและบริการในจังหวัด
อุดรธานี 
     ความคิดเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถามปลายเปิด
เกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในจังหวัด
อุดรธานีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้บุคลากรด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดอุดรธานีเพิ่มรอยยิ้มและการ
บริการท่ีประทับใจ คิดเป็นร้อยละ 33.57 รองลงมาได้แก่ควรมี
ความรู้หลากหลาย ดา้นภาษาต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 
25.71 และ ควรปรับปรุงบุคลิกภาพและการแต่งกาย คิดเป็น
ร้อยละ 24.29  
 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     ผู้ร ับการสัมภาษณ์ส ่วนใหญ่เป ็นเพศหญิง   
มีอายุงานระหว่าง 1 - 5 ปี ตำแหน่งหัวหน้างาน การศึกษา
อยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 ศักยภาพของบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดอุดรธานี 
     ความต้องการพัฒนาตนเองด้านศักยภาพของ
บ ุคลากรด ้านอ ุตสาหกรรมการท ่องเท ี่ยวและบร ิการ 
ในจังหวดัอุดรธานี เป็นดังนี้ 
       1) ด้านความรู้ ได้แก่ ต้องการพัฒนา
ศักยภาพด้านจิตวิทยาบริการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมา 

มีความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ คิดเป็น
ร้อยละ 32.81 และมีความต้องการพัฒนาศักยภาพด้าน
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง คิดเป็นร้อยละ 17.19 ตามลำดับ 
       2) ด้านทักษะ ได้แก่ ต้องการพัฒนา
ศ ักยภาพด้านภาษาต ่างประเทศ คิดเป ็นร้อยละ 39.22 
รองลงมา มีความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการ
ให้บริการ/Service Mind  คิดเป็นร้อยละ 31.37 และมีความ
ต้องการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 
22.55 ตามลำดับ 
       3) ด้านทัศนคติ ได้แก่ต้องการการสร้าง
ท ัศนคต ิเช ิงบวกก ับงานบร ิการ ค ิดเป ็นร ้อยละ 38.37 
รองลงมา มีความรักในงานบริการ คิดเป็นร้อยละ 33.72 
และการสร้างความสุขในการทำงาน คิดเป็นร้อยละ 20.93 
ตามลำดับ 
       4) ด้านบุคลิกภาพ ได้แก่ ต้องการ
พัฒนาบุคลิกภาพและการแสดงออกที่เหมาะสม คิดเป็นร้อย
ละ 31.52 รองลงมา คือการแต่งกาย คดิเป็นร้อยละ 23.91 
และความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ คิดเป ็นร้อยละ 26.09 
ตามลำดับ 
 แนวทางในการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดอุดรธานีเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
     จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการหรือ
ผู้บริหารในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ได้แก่ โรงแรม/
อพาร์ตเม้นต์/รีสอร์ท ในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี พบว่า แนวทาง
ให้กับบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
ในจังหวัดอุดรธานีมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ควรยกระดับ
ทักษะการให้บริการ/Service Mind ให้ได้มาตรฐานสากลและ
เป็นที่ประทับใจ คิดเป็น ร้อยละ 13.46 รองลงมาได้แก่ ควรมี
การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้ดียิ่งขึ้นและ
หลากหลาย  ค ิดเป ็นร ้อยละ 12.82 และควรสน ับสน ุน 
ให้บุคลากรได้ศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 
11.86 ตามลำดับ 
 
6. อภิปรายผล 
 จากการศ ึกษาป ัจจ ัยด ้านความพ ึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
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และบริการในจังหวัดอุดรธานี พบว่า มีความพึงพอใจต่อ
บุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในจังหวัด
อุดรธานีโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะใน
ปัจจุบันมีการแข่งขันสูงด้านการประกอบธุรกิจ ดังนั้น ทำให้
ผู้ประกอบการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการด้าน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ได้ปรับกลยุทธ์ในการ
ประกอบธุรก ิจ ให ้รองรับการแข่งข ันท ี่ส ูงข ึ้นในปัจจุบ ัน   
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ มนัสสินี บญุมีศรีสง่า (2556)  
ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อตลาดฉัตรศิลาในอำเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า มีความพึงพอใจต่อบุคลากรโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 จากการศึกษาความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ประกอบการ
หรือผู้บริหารในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ได้แก่ 
โรงแรม/อพาร์ตเม ้นต์/รีสอร์ท ในพื้นท ี่จ ังหวัดอุดรธานี 
 เกี่ยวกับปัจจัยด้านศักยภาพของบุคลากรด้านอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการจังหวัดอุดรธานี พบว่า มีความ
ต้องการพัฒนาบุคลากรด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านทัศนคติ 
และด้านบุคลิกภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  พัชรินทร์ 
กีรติวิน ิจกุล (2553) ที่ศ ึกษาถึงความต้องการการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรธุรกิจโรงแรมในมหาวิทยาลัยราชภัฎ
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความต้องการการพ ัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรธุรกิจโรงแรม ประกอบด้วย ด้าน
ท ัศนคต  ิด ้านความร ู้ และด ้านท ักษะ  ตามลำด ับ  ซ ึ่ง
สอดคล้องกับ จินณพัษ ปทุมพร (2560) พบว่า นักท่องเที่ยว
ระหว่างประทศที่เดินทางมายังหัวหินประเทศไทยนั้นเป็น
กลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีกำลังซื้อสูง มี
ความต้องการการบริการเพื่อสุขภาพที่ดี สิ่งอำนวยความ
สะดวกที่ครบครัน และสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเทีย่ว ซึ่งให้
ความสนใจกับภาพลักษณ์ของแต่ละประเทศเป็นหลัก 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช ้
     1) สถาบันการศึกษา ควรพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนและบุคลากรในด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและ
บริการ เพื่อผลิตบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ 

     2) ควรมกีารสร้างแรงบ ันดาลใจเพ ื่อการ
พัฒนาบุคลากรตั้งแต่เด็ก เช่น โดยอาจมีการตั้งเป็นโรงเรียน
สาธ ิตท ่อ งเท ี่ย วและบร ิการเพ ื่อสร ้างแรงบ ันดาลใจ 
แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในด้านนี้  
     3 ) สถานศ ึกษ าควรม ีก ารจ ัดการเร ียน 
การสอนท ี่เน ้นภาษาอ ังกฤษ  และภาษาอาเซ ียนหร ือ
ภาษาต่างประเทศ   
     4) นอกจากจะมุ่งผลิตบุคลากรรายใหม่เข้าสู่
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการแล้วนั้น หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ควรร่วมมือกันพัฒนาบุคลากรในด้าน
ธ ุรก ิจการท ่องเท ี่ยวและบริการท ี่ม ีอย ู่เด ิม ให ้ม ีความรู้ 
ความสามารถด้านบริการที่โดดเด่น เน้นด้านการบริการ 
ที่ประทับใจ ตลอดจนส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
อย่างต ่อเน ื่อง เช ่น มีโอกาสได้ศ ึกษาดูงานต่างประเทศ  
การฝึกอบรมด้านภาษา เป็นต้น 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
     1) การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ตามสถานที่ท่องเที่ยวตา่ง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ดังนั้น 
การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาวิจัยกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยวตามสถานที่
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธาน ี
     2) การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่ม
ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
บริการ ได้แก่ โรงแรม/อพาร์ตเม้นต/์รีสอร์ท ในพื้นที่จังหวัด
อ ุดรธาน ี ดังน ั้นการวิจ ัยครั้งต ่อไปควรมีการศ ึกษากลุ่ม
ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการอื่น ๆ 
ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
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