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บทคัดย่อ
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบที่จ�าเป็นของการจัดการความหลากหลายในการปฏิบัติงานของ

พนักงานโรงแรม ในจังหวัดอุบลราชธานี 2) พัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมการพัฒนาการจัดการความหลากหลายในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานโรงแรม ในจังหวัดอุบลราชธาน ี3) ประเมินโปรแกรมฝึกอบรมการพัฒนาการจัดการความหลากหลายในการปฏิบัติ

งานของพนักงานโรงแรม ในจังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิจัยโดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาองค์ประกอบท่ีจ�าเป็นของการจัดการความหลากหลายในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม            

ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานโรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี จ�านวน 

400 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงส�ารวจ (Exploratory Factor Analysis--EFA) 

 ขัน้ตอนที ่2 สร้างโปรแกรมฝึกอบรมทีไ่ด้ในขัน้ตอนที ่1 มาสร้างโครงร่างโปรแกรมฝึกอบรมในลกัษณะบรูณาการเนือ้หา

ตามองค์ประกอบที่จ�าเป็นทั้ง 5 ด้าน เป็นหลักในการจัดกิจกรรมและวิธีการอบรม โดยเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น�าโครงร่าง

โปรแกรมฝึกอบรมให้ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 5 ท่าน ประเมินความเหมาะสม และความสอดคล้องของโครงร่างโปรแกรมฝึกอบรม 

 ขั้นตอนที่ 3 ประเมินโปรแกรมฝึกอบรมการพัฒนาการจัดการความหลากหลายในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม 

ในจงัหวดัอบุลราชธาน ีโดยน�าโปรแกรมฝึกอบรมไปทดลองใช้กบักลุม่พนกังานโรงแรม จ�านวน 26 คน โดยใช้แบบประเมนิตนเอง

ก่อนฝึกอบรมและหลังฝึกอบรม แบบกลุ่มเดียว วัดก่อนและหลังทดลอง (the one group pre-test and post-test design) 

และใช้ สถิติ t test แบบ Paired Sample  ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนการทดลองกับหลังทดลอง ระยะ

เวลาในการด�าเนินการทดลองโปรแกรมฝึกอบรมทั้งสิ้น 1 วัน (8 ชั่วโมง)

  ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้

 1. การศึกษาองค์ประกอบที่จ�าเป็นของการจัดการความหลากหลายในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม ในจังหวัด

อุบลราชธานี พบว่า องค์ประกอบท่ีจ�าเป็นของการจัดการความหลากหลายในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมในจังหวัด

อุบลราชธานี มีจ�านวน 5 องค์ประกอบ คือ 1) การเคารพและเห็นคุณค่า 2) การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี 3) การแลกเปลี่ยนความรู้และ

เข้าใจ 4) การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม และ 5) การเปิดเผย 

 2. การสร้างโปรแกรมฝึกอบรมการจดัการความหลากหลายในการปฏบิตังิานของพนกังานโรงแรม ในจงัหวดัอบุลราชธานี

พบว่า โครงร่างโปรแกรมฝึกอบรมมีความเหมาะสมมากถึงมากที่สุด (  =4.40 - 4.80) และมีความสอดคล้องกันทุกองค์ประกอบ 

ปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาโครงร่างโปรแกรมฝึกอบรมก่อนน�าไปทดลองใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรกับพนักงาน

โรงแรม 

 3. ประเมนิโปรแกรมฝึกอบรมการจดัการความหลากหลายในการปฏบิตังิานของพนกังานโรงแรม ในจงัหวดัอบุลราชธานี 

ผลการทดลอง พบว่า 1) ความสามารถในการจดัการความหลากหลายในการปฏบิตังิานของพนกังานโรงแรมในจงัหวดัอบุลราชธานี

หลงัการทดลองมคีะแนนสงูกว่าก่อนการทดลองในทกุด้านอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ในภาพรวมและทกุหน่วยการฝึก

อบรม 2) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (  =4.38 - 4.81) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า

โปรแกรมการฝึกอบรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพเหมาะสมในการน�าไปใช้เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการความ
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หลากหลายในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานีได้

ค�าส�าคัญ: การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรม การจัดการความหลากหลายในการปฏิบัติงาน พนักงานโรงแรมในจังหวัด 

  อุบลราชธานี

Abstract
 In this study, the objectives of the researcher in this investigation were as follows: the researcher 

was concerned to investigate 1) the essential factors conductive to developing performance diversity  

management for hotel employee in Ubon Ratchathani, 2) the development of a training program on a  

performance diversity management for hotel employee in Ubon Ratchathani and finally, the researcher 

detailed 3) the evaluation which was conducted of the training program on a performance diversity  

management for hotel employee in Ubon Ratchathani.

 This research project unfolded in three steps taken seriatim as follows: 

 Step One: The essential factors conductive diversity management for hotel employee in Ubon 

Ratchathani. As such, the instrument of research was a questionnaire.  Using the method of multi-stage 

random sampling, the researcher selected a sample population consisting of 400 hotel employee in Ubon 

Ratchathani divided into four groups representing all regions of the country. The data collected were  

subsequently analyzed using the exploratory factor analysis (EFA) method. 

 Step Two: The researcher constructed a training program based on the data collected and analyzed 

in the first step.  An outline of the training program was constructed through synthesizing the data collected 

and analyzed with the result that five necessary components were isolated.  These were the principal  

components used in developing activities and training methods centering on knowledge sharing. Next the 

outline of the training program was evaluated for appropriateness and internal congruence by five experts. 

 Step Three: The evaluation which was conducted of the training program on a performance  

diversity management for hotel employee in Ubon Ratchathani. A self-evaluation form was used as a research 

instrument. The researcher also adopted a one-group pretest-posttest design approach.  Moreover, the 

paired sample t-test technique was used to compare the differences between mean scores prior to the 

commencement of the experiment and after its completion.  The length of time required for the experiment 

was one days (eight hours). 

 The findings indicated as follows: 

 1. The essential factors conductive diversity management for hotel employee in Ubon Ratchathani, 

the result showed 5 factors; 1) respect and esteem; 2) interaction; 3) Sharing knowledge and understanding; 

4) modifing attitudes and behavior; and 5) exposure.

 2. The development of a training program on a performance diversity management for hotel  

employee in Ubon Ratchathani, it was also found that the outline of the training program was appropriate 

at a high to the highest level (  =4.40 - 4.80). and all factors were consistent. The training program had also 

been improved prior to carrying out the experiment with hotel employee in which the program’s efficiency 

would be evaluated.  

 3. In evaluating the training program, the following was found: 1) the performance appraisal of the 

hotel employee under study displayed higher scores than prior to attending the training program at the 

statistically significant level of .01 in all aspects and 2) the program was accordingly evaluated to be  
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appropriate at a high to highest level  (  =4.38 - 4.81). In conclusion, the study has shown that the training 

program developed by the researcher can be an appropriate and efficient tool in enhancing the performance 

diversity management levels of hotel employee in Ubon Ratchathani. 

Keyword: Development, Training Program, Work Performance Diversity Management, Hotel Employee in 

  Ubon Ratchathani.

บทน�า

  เป็นที่ยอมรับกันท่ัวไปว่า การบริหาร “คน”  

ขององค์การ เป็นการบริหารท่ียาก และจะยากมากยิ่งขึ้น

เมื่อมีความหลากหลายของคนที่มาจากการรวมตัวกันเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (วชิระ ชนะบุตร 2554) 

องค์การจะมบีคุลากร ทีม่คีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้ ปฏบิตัิ

งานอยู่ในองค์การจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้าง

ความเท่าเทียมกัน (วิเชียร วิทยอุดม 2554) ความหลาก

หลายหล่อหลอมให้บุคคลมีกระบวนการคิด และการแสดง

หรอืพฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนั ทกุองค์การต้องให้ความส�าคญั 

และบริหารจัดการอย่างเหมาะสมด้วยเป้าหมายส�าคัญคือ 

การดงึเอาจดุแขง็ของความหลากหลายของบคุลากรมาใช้ให้

เป็นประโยชน์กับองค์การให้มากที่สุด มิฉะนั้น นอกจาก

ความหลากหลายจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การแล้ว 

ยังอาจน�ามาซึ่งความขัดแย้ง และกลายเป็นจุดอ่อนของ

องค์การได้ ความหลากหลายของบุคลากรในองค์การหาก

ได้มีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมก็จะน�ามาซึ่งความ

สามารถในการปรบัตวัขององค์การ ความคดิสร้างสรรค์และ

นวัตกรรม ตลอดจนภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ เป็นปัจจัย

ส�าคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ

องค์การ (พมิลพรรณ เชือ้บางแก้ว 2554) การให้ความส�าคญั

กบับคุลากรทีแ่ตกต่างกนั ซึง่องค์การจะต้องสนบัสนนุปัจจยั

เหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การตามความเป็นจริง 

เพราะความหลากหลายของบุคลากรมีอยู ่ในองค์การ

เรียบร้อยแล้ว ดังน้ันผู้บริหารจะต้องเรียนรู้ท่ีจะจัดการกับ

ความหลากหลายของบคุลากร เพือ่ให้องค์การไปสูเ่ป้าหมาย

และประสบความส�าเร็จให้ได้  การจัดการทรัพยากรมนุษย์

เพื่อลดการต่อต้านจากก�าลังแรงงานท่ีหลากหลายใน

องค์การ (พิชิต เทพวรรณ์ 2555)

 ธุรกิจธุรกิจโรงแรมถือว่าเป็นธุรกิจหน่ึงท่ีมีความ

ส�าคญัต่อการพฒันาและสร้างรายได้หลกัให้กบัประเทศและ

มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี (สานิตย์ หนูนิล และ

ประสบชัย พระสุนนท์ 2557) จากการคาดการณ์ในปี 

2560 รายได้ธุรกิจโรงแรมขยายตัวร้อยละ 3.7-5.5 รายได้

ของธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่มาจากการให้บริการห้องพัก 

เป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้บริการห้องพักรองรับ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อย่างไรก็ดี ธุรกิจโรงแรมยังมี 

รายได้จากการให้บริการอื่นๆ อย่างสถานที่จัดงาน ที่พบว่า 

ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ นิยมใช้

บริการธุรกิจโรงแรมเป็นสถานที่จัดงานต่างๆ (ศูนย์วิจัย

กสกิรไทย 2560) ในการด�าเนนิธรุกจิ ต่างมกีารแข่งขนัอย่าง

ต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความก้าวหน้าทาง

วิทยาการต่างๆ ที่มีรูปแบบวิธีการใหม่ๆ อย่างหลากหลาย 

เพื่อสร้างความต้องการให้เข้าถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ส่งผล

ให้ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจโรงแรมเล็ง

เห็นความส�าคัญในการพัฒนา ในการสร้างจุดขายให้กับ

ลูกค้าได้อย่างทัว่ถงึ (นติยา ทวชีีพ และคนอืน่ๆ 2554) ธรุกจิ

โรงแรมควรให้ความส�าคัญกับการให้บริการลูกค้าที่มาใช้

บริการโรงแรมที่มีคุณภาพเป็นส่ิงที่ลูกค้าคาดหวัง ซึ่งเป็น

หน้าที่ของพนักงานโรงแรมทุกคนที่ต้องร่วมมือกัน การให้

บริการนั้นจะต้องสามารถท�าให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงการดูแล

เอาใจใส่ รู้สึกมั่นใจ และไว้ว่างใจในการให้บริการเกิดความ

พงึพอใจโดยเชือ่ว่าศกัยภาพของบคุลากรจะมผีลต่อคณุภาพ

การให้บริการของโรงแรม (นัทชาโสภาพร และปรีดา ไชยา 

2560) ทัง้นีค้วามสามารถของพนกังานในการบร้บรกิารทีด่ี 

จะสามารถด�าเนนิธรุกจิภายใต้สภาวะเศรษฐกจิทีถ่ดถอย ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ (วสันต์ กานต์วรรัตน์ 2559) โดย

จงัหวดัอบุลราชธานทีีม่สีถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตแิละ

วัฒนธรรมน่าสนใจมากมาย ถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่เป็นด่าน

การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวที่ส�าคัญ เป็นจังหวัดที่

มนีกัท่องเทีย่วจ�านวนมากทีเ่ดนิทางมาในจงัหวดั หรอืตดิต่อ

การค้าการค้า รวมถึงนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยัง

ประเทศลาว และประเทศกมัพชูา ดงันัน้ธรุกจิโรงแรมจงึถอื

ได้ว่าเป็นผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างมากต่อการเดนิทางของนกัท่อง

เที่ยวผู้ที่จะเดินทางมาพักยังโรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี 

ที่ต้องเผชิญกับความหลากหลายของนักท่องเที่ยว โดย 

บคุลากรในธรุกจิโรงแรมจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องเรยีนรูแ้ละ



วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 13(1): ม.ค.-มิ.ย. 2561170

พัฒนาตนเองให้สามารถเรียนรู้และใช้ความหลากหลายที่

เกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถ

ท�างานท่ามกลางความหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        ผู ้วิจัยจึงท�าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความ

สามารถในการจัดการความหลากหลายในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานโรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่จ�าเป็นของ การ

จัดการความหลากหลายในการปฏิบัติงานของพนักงาน

โรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานีแล้วน�าผลการศึกษามาสร้าง

หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการจัดการความหลาก

หลายในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม ในจังหวัด

อุบลราชธานี ท่ีเป็นประโยชน์ธุรกิจรงแรมในจังหวัด

อบุลราชธาน ีเพือ่การรองรบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิข้ึน รวม

ทั้งยังสามารถน�าเอาผลงานวิจัยน้ีไปใช้เป็นแนวทางในการ

การพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับความต้องการต่อการ

พัฒนาองค์การ และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กับ

องค์การในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพ่ือศกึษาองค์ประกอบทีจ่�าเป็นของการจดัการ

ความหลากหลายในการปฏบิตังิานของพนกังานโรงแรม ใน

จังหวัดอุบลราชธานี

   2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมการพัฒนาการ

จัดการความหลากหลายในการปฏิบัติงานของพนักงาน

โรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี

 3. เพื่อประเมินโปรแกรมฝึกอบรมการพัฒนา    

การจดัการความหลากหลายในการปฏบิตังิานของพนกังาน

โรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี

วิธีด�าเนินการวิจัย

 1.		ขั้นตอนที่	1 ศึกษาองค์ประกอบที่จ�าเป็นของ      

การจดัการความหลากหลายในการปฏบิตังิานของพนกังาน

โรงแรมในจงัหวดัอบุลราชธาน ี ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัคอื 

พนกังานโรงแรมในจงัหวดัอบุลราชธาน ีใช้วธิกีารสุม่ตวัอย่าง

แบบหลายขัน้ตอน (multi-stage random sampling) โดย

ค�านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 10 เท่า (Hair et al. 

2006) ของตัวแปร ได้จ�านวน 400 คน เครื่องมือในการ

ท�าการวจิยัเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัองค์ประกอบทีจ่�าเป็น

ของการจัดการความหลากหลาย ในการปฏิบัติงานของ

พนกังานโรงแรมในจงัหวดัอบุลราชธาน ี แบ่งแบบสอบถาม

เป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล

ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการ

ศึกษา และประสบการณ์ในการท�างาน และตอนที่ 2 

แบบสอบถามเกีย่วกบัองค์ประกอบทีจ่�าเป็นของการจดัการ

ความหลากหลายในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมใน

จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่  1) การ

เปิดเผยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 2) ความรู้และเข้าใจ 

3) การเคารพและเห็นคุณค่า 4) การปรับเปล่ียนทัศนคติ

และพฤติกรรม และ 5) การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีค่าความ

สัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ 

(item-total correlation) ระหว่าง .907-.913 และมีค่า

ความเชื่อมั่น (reliability) ทั้งฉบับเท่ากับ .913 โดยวิธี 

Cronbach (1970)

 2.	 ขั้นตอนที่	 2 พัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมการ

จัดการความหลากหลายในการปฏิบัติงาน ของพนักงาน

โรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี โดยการสร้างโปรแกรมฝึก

อบรมจากข้อมลูพืน้ฐานทีไ่ด้ในขัน้ตอนที ่1 ซึง่มกีระบวนการ

ด�าเนินงาน 3 ขั้นตอน โปรแกรมฝึกอบรมการจัดการความ

หลากหลายในการปฏิบตังิานของพนกังานโรงแรมในจงัหวดั

อุบลราชธานี เป็นการสร้างจากข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการ

ศกึษาในขัน้ตอนที ่1 ซึง่มกีระบวนการด�าเนนิงาน 3 ขัน้ตอน

ดังนี้

   2.1 การสร้างโครงร่างโปรแกรมฝึกอบรม โดย

น�าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเรียบร้อยแล้ว 

มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างกรอบส�าหรับการพัฒนา

โปรแกรมฝึกอบรม โดยแบ่งส่วนประกอบของโครงร่าง

โปรแกรมฝึกอบรมออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) การก�าหนดหลัก

การและเหตผุลของโปรแกรมฝึกอบรม 2) การก�าหนดจดุมุง่

หมายของโปรแกรมฝึกอบรม และ 3) การก�าหนดหน่วยการ

ฝึกอบรม ประกอบด้วย วตัถปุระสงค์ของหน่วยการฝึกอบรม 

ค�าอธิบายเน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้และวิธีการฝึกอบรม 

ส่ือประกอบการฝึกอบรม วทิยากร และการวดัและประเมนิ

ผล 

   2.2 การประเมินโครงร่างโปรแกรมฝึกอบรม

ก่อนน�าไปทดลองใช้เพื่อประเมินความเหมาะสม และ  

ความสอดคล้องขององค์ประกอบในโปรแกรมฝึกอบรม โดย

ผูเ้ชีย่วชาญด้านการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ จ�านวน 5 ท่าน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ  แบบประเมินความสอดคล้อง 

ที่มีค่า IOC=0.60 ขึ้นไป และแบบประเมินความเหมาะสม

ของส่วนประกอบโปรแกรมฝึกอบรม โดยการก�าหนดค่า

เฉลี่ยของคะแนนความเหมาะสม คือ 3.50 ขึ้นไป
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   2.3 การพัฒนาโครงร่างโปรแกรมฝึกอบรม 

เป็นขั้นตอนที่ท�าต่อจากการวิเคราะห์ความสอดคล้องของ

โครงร่างโปรแกรมฝึกอบรมที่ได้จากการพิจารณาจาก 

ผู้เชี่ยวชาญและน�าข้อมูลรวมถึงข้อเสนอแนะมาก�าหนด

โปรแกรมฝึกอบรม 

  ขั้นตอนท่ี	 3 ประเมินโปรแกรมฝึกอบรมการ

จัดการความหลากหลายในการปฏิบัติงานของพนักงาน

โรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

ทดลองและการประเมินโปรแกรมฝึกอบรมคือ พนักงาน

โรงแรมในจงัหวดัอบุลราชธาน ีจ�านวน 26 ท่าน ก�าหนดแผน         

การด�าเนินการทดลองแบบกลุ ่มเดียววัดก่อนและหลัง

ทดลอง  (the one group pre-test and post-test  

design) ของการจดัการความหลากหลายในการปฏบิตังิาน

ของพนักงานโรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี เครื่องมือ 

ที่ใช้ทดลองคือ โปรแกรมฝึกอบรมการจัดการความหลาก

หลายในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมในจังหวัด 

อุบลราชธานี  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบแล้ว

จากผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมคือ แบบประเมินตนเองที่ใช้วัดก่อนฝึกอบรม

และหลังฝึกอบรม โดยใช้เครื่องมือในการประเมินชุด

เดยีวกนัซึง่มลีกัษณะเป็นข้อค�าถามแบบประเมนิตนเอง และ

แบบประเมินความ พึงพอใจหลังการทดลองฝึกอบรม ซึ่งมี

ลักษณะเป็นข้อค�าถามแบบประเมินความพึงพอใจของ

โปรแกรมฝึกอบรม มีค ่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ  

(reliability) ระหว่าง .832-.916 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้ง

ฉบับเท่ากับ .947 โดยวิธี Cronbach (1970) 

										กรอบแนวคิดในการวิจัย

   5 
.916 และมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .947 โดยวิธี 
Cronbach (1970)  

 

 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
    ผู้วิจัยสามารถก าหนดกรอบแนวคิดการสร้างโปรแกรม ฝึกอบรม ดังภาพที ่1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 1. ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของ
แบบสอบถาม โดยใช้สถิติค่าความถี่ (frequency) และค่า
ร้อยละ (percentage) และวิเคราะห์องค์ประกอบของ    
การจัดการความหลากหลายในการปฏิบัติงานของพนักงาน
โรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้สถิติการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: 
EFA)  
 2. ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ผู้เ ช่ียวชาญประเมินความสอดคล้องของส่วนประกอบ
โปรแกรมฝึกอบรม (Index of Item Object Congruence: 
IOC) และวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญประเมินความ
เหมาะสมของโปรแกรมฝึกอบรม โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 3. ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติ t-test 
แบบ Paired sample ในการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของคะแนนก่อนการฝึกอบรมกับหลังฝึกอบรมของกลุ่ม
ทดลองโปรแกรมฝึกอบรม และประเมินความพึงพอใจของ
โปรแกรมฝึกอบรม โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่ อง การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรม       
การจัดการความหลากหลายในการปฏิบัติงานของพนักงาน
โรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานีผลการวิจัยพบว่า  
 1. การวิเคราะห์องค์ประกอบที่จ าเป็นของการจัดการ
ความหลากหลายในการปฏิบัติงานของ พนักงานโรงแรมใน
จังหวัดอุบลราชธาน ีพบว่า มี 5 องค์ประกอบ ดังตารางที่ 1 

 

ศึกษาองค์ประกอบที่จ าเป็นของการจัดการความหลากหลาย 
1. การเปิดเผยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
2. ความรู้และเข้าใจ  
3. การเคารพและเห็นคุณค่า  
4. การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม  
5. การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี  
 

ออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมฯ 
1. การก าหนดหลักการและเหตุผล  
2. การก าหนดจุดมุ่งหมายของโปรแกรมฝึกอบรม  
3. การก าหนดหน่วยการฝึกอบรม ได้แก่ วัตถุประสงค์ของหน่วยการ
ฝึกอบรม ค าอธิบายเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้และวิธีการฝึกอบรม 
ประกอบการฝึกอบรม วิทยาการ และการวัดและประเมินผล 
 
 
 การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมฯ 

 
 
 

การทดลองและการประเมินโปรแกรมฝึกอบรมฯ 
1. การประเมินตนเอง ก่อนทดลอง  
2. การประเมินความพึงพอใช้ของโปรแกรมฝึกอบรมฯ 

 
ภาพ	1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	ขัน้ตอนที	่1 วเิคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถาม 

โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของ

แบบสอบถาม โดยใช้สถิติค่าความถี่ (frequency) และค่า

ร้อยละ (percentage) และวิเคราะห์องค์ประกอบของ    

การจดัการความหลากหลายในการปฏบิตังิานของพนกังาน

โรงแรมในจงัหวดัอบุลราชธาน ีโดยใช้สถิตกิารวเิคราะห์องค์

ประกอบเชิงส�ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) 

	 2.	ขัน้ตอนที	่2 วเิคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถาม

ผู ้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องของส่วนประกอบ

โปรแกรมฝึกอบรม (Index of Item Object Congruence: 

IOC) และวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญประเมินความ

เหมาะสมของโปรแกรมฝึกอบรม โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 3.	 ขั้นตอนที่	 3 วิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติ t-test 

แบบ Paired sample ในการเปรียบเทียบความแตกต่าง

ของคะแนนก่อนการฝึกอบรมกับหลังฝึกอบรมของกลุ่ม

ทดลองโปรแกรมฝึกอบรม และประเมินความพึงพอใจของ

โปรแกรมฝึกอบรม โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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สรุปผลการวิจัย

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรม       

การจดัการความหลากหลายในการปฏบิตังิานของพนกังาน

โรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า 

 1. การวิเคราะห์องค์ประกอบที่จ�าเป็นของการ

จัดการความหลากหลายในการปฏิบัติงานของ พนักงาน

โรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า มี 5 องค์ประกอบ ดัง

ตารางที่ 1

ตารางที่	1 องค์ประกอบที่จ�าเป็นของการจัดการความหลากหลายในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี
   6 
ตารางที่1 องค์ประกอบท่ีจ าเป็นของการจัดการความหลากหลายในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี 
 
ล าดับที่ ชื่อองค์ประกอบ ค่าความผันแปร 

(eigen value) 
ค่าร้อยละของความ

แปรปรวน  
ค่าร้อยละของความ

แปรปรวนสะสม 
1 การเคารพและเห็นคุณค่า 12.890 46.034 46.034 
2 การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี 1.755 6.268 52.302 
3 การแลกเปลี่ยนความรู้และเข้าใจ   1.580 5.644 57.946 
4 การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม 1.257 4.489 62.435 
5 การเปิดเผย 1.074 3.837 66.272 

 
 จากตาราง 2 พบว่า องค์ประกอบที่จ าเป็นของการ
จัดการความหลากหลายในการปฏิบัติงานของพนักงาน
โรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี มีค่าไอเกน (eigen value) 
มากกว่า 1 ขึ้นไป มี 5 องค์ประกอบ คือ 1) องค์ประกอบ 
การเคารพและเห็นคุณค่า มีค่าไอเกน 12.890 อธิบาย
ความแปรปรวนได้ร้อยละ 46.034 2) องค์ประกอบการมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีค่าไอเกน 1.755 อธิบายความแปรปรวน
ได้ร้อยละ 6.268 3) องค์ประกอบการแลกเปลี่ยนความรู้
และเข้าใจ  มีค่าไอเกน 1.580 อธิบายความแปรปรวนได้
ร้อยละ 5.644 4) องค์ประกอบการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และพฤติกรรม มีค่าไอเกน 1.257อธิบายความแปรปรวนได้
ร้อยละ 4.489 และ 5) องค์ประกอบการเปิดเผย มีค่าไอเกน 
1.074 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 3.837 สามารถ
อธิบายเป็นรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ 1 การเคารพและเห็นคุณค่า 
อธิบายได้ด้วยตัวแปร 7 รายการองค์ประกอบที่มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบตั้งแต่ .594 -.765 ตัวแปรที่ส าคัญคือ ท่านมี
ความเคารพและเห็นคุณค่าต่อผู้ที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน 
มีความส าคัญมากท่ีสุด (.765) รองลงมาคือ ท่านการเคารพ
และเห็นคุณค่าต่อผู้ที่มีทัศนคติที่แตกต่างกัน (.764) และ 
ท่านมีความเคารพและเห็นคุณค่าต่อผู้ที่มีพฤติกรรม          
ที่แตกต่างกัน (.752) 
  องค์ประกอบที่ 2 การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี อธิบาย
ได้ด้วยตัวแปร 5 รายการองค์ประกอบที่มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบตั้งแต่ .627 -.755 ตัวแปรที่ส าคัญคือ ท่าน
สามารถแสดงออกถึงความฉลาดทางสังคมในการอยู่
ร่ วมกันขณะปฏิบั ติ ง านได้ อย่ า งมีประสิทธิภาพ  มี
ความส าคัญมากที่สุด (.755) รองลงมาคือ ท่านมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (.691) และ ท่านสามารถสื่อสารในที่
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงไปตรงมา (.682) 
  องค์ประกอบที่ 3 การแลกเปลี่ยนความรู้และ
เข้าใจอธิบายได้ด้วยตัวแปร 8 รายการองค์ประกอบที่มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ .437 -.739 ตัวแปรที่ส าคัญคือ 
ท่านมีความรู้และเข้าใจถึงขอบเขตของความหลากหลายใน

การปฏิบัติงาน (.739) รองลงมาคือ ท่านมีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการความหลากหลายในการปฏิบัติงาน       
(.660) และท่านมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
การจัดการความหลากหลายในการปฏิบัติงาน (.651) 
  องค์ประกอบที่ 4 การปรับเปลี่ยนทัศนคติและ
พฤติกรรม อธิบายได้ด้วยตัวแปร 5 รายการองค์ประกอบที่มี
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ .512 -.717 ตัวแปรที่ส าคัญ
คือ ท่านสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมต่อผู้ที่มี
รูปแบบการท างานที่แตกต่างกันกับท่านได้เป็นอย่างดี มี
ความส าคัญมากที่สุด ( .717) รองลงมา ท่านสามารถ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมต่อผู้ที่มีประสบการณ์ที่
แตกต่างกันกับท่านได้เป็นอย่างดี (.710) และท่านสามารถ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมต่อผู้ที่มีความคิดเห็น      
ที่แตกต่างกันกับท่านได้เป็นอย่างดี (.691)  
 องค์ประกอบที่ 5 การเปิดเผย อธิบายได้ด้วยตัวแปร 
3 รายการองค์ประกอบที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 
.756 -.810 ตัวแปรที่ส าคัญคือ ท่านแสดงออกถึงความ
ต้องการและ เป้ าหมายของตนเองให้ ผู้ อื่ น ได้ทราบ              
มีความส าคัญมากที่สุด (.810) รองลงมาคือ ท่านรับรู้ข้อดี
และข้อเสียของตนเองและพยายามสื่อสารให้ผู้อื่นทราบ      
(.761) และท่านแสดงออกถึงทัศนคติที่แท้จริงของตนเองให้
ผู้อื่นได้ทราบ (.765) 
  2. ผลการพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมการพัฒนา
โปรแกรมฝึกอบรมการจัดการความหลากหลายใน         
การปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี 
ผู้วิจัยน าผลการศึกษาและผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
จากข้อ 1 มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรม
ฝึกอบรม ประกอบไปด้วย  1)  หลักการและเหตุผล           
2) จุดมุ่งหมายของโปรแกรมฝึกอบรม 3) หน่วยฝึกอบรม 
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ค าอธิบายเนื้อหา กิจกรรม    
การเรียนรู้และวิธีการฝึกอบรม สื่อประกอบการฝึกอบรม 
และการวัดและการประเมินผล และ 4) เอกสารประกอบ   
การฝึกอบรม ได้แก่ โปรแกรมฝึกอบรม และเอกสารประกอบ
โปรแกรมฝึกอบรม ผลการตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรม
ฝึกอบรมจากผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 จากตาราง 1 พบว่า องค์ประกอบที่จ�าเป็นของ

การจดัการความหลากหลายในการปฏบิตังิานของพนกังาน

โรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี มีค่าไอเกน (eigen value) 

มากกว่า 1 ขึ้นไป มี 5 องค์ประกอบ คือ 1) องค์ประกอบ 

การเคารพและเหน็คณุค่า มค่ีาไอเกน 12.890 อธบิายความ

แปรปรวนได้ร้อยละ 46.034 2) องค์ประกอบการมี

ปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีค่าไอเกน 1.755 อธิบายความแปรปรวน

ได้ร้อยละ 6.268 3) องค์ประกอบการแลกเปลี่ยนความรู้

และเข้าใจ  มีค่าไอเกน 1.580 อธิบายความแปรปรวนได้

ร้อยละ 5.644 4) องค์ประกอบการปรบัเปลีย่นทศันคตแิละ

พฤตกิรรม มค่ีาไอเกน 1.257อธบิายความแปรปรวนได้ร้อย

ละ 4.489 และ 5) องค์ประกอบการเปิดเผย มีค่าไอเกน 

1.074 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 3.837 สามารถ

อธิบายเป็นรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้

 องค์ประกอบท่ี 1 การเคารพและเห็นคุณค่า 

อธบิายได้ด้วยตวัแปร 7 รายการองค์ประกอบทีม่ค่ีาน�า้หนกั

องค์ประกอบตั้งแต่ .594 -.765 ตัวแปรที่ส�าคัญคือ ท่านมี

ความเคารพและเห็นคุณค่าต่อผู้ท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกต่าง

กัน มีความส�าคัญมากที่สุด (.765) รองลงมาคือ ท่านการ

เคารพและเห็นคุณค่าต่อผู้ที่มีทัศนคติที่แตกต่างกัน (.764) 

และ ท่านมีความเคารพและเห็นคุณค่าต่อผู้ที่มีพฤติกรรม          

ที่แตกต่างกัน (.752)

 องค์ประกอบที่ 2 การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี อธิบายได้

ด้วยตัวแปร 5 รายการองค์ประกอบท่ีมีค่าน�้าหนักองค์

ประกอบตัง้แต่ .627 -.755 ตวัแปรทีส่�าคญัคอื ท่านสามารถ

แสดงออกถึงความฉลาดทางสังคมในการอยู่ร่วมกันขณะ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความส�าคัญมากที่สุด 

(.755) รองลงมาคือ ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิด

เหน็และการตดัสนิใจเชงิสร้างสรรค์ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

(.691) และ ท่านสามารถส่ือสารในที่ท�างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ตรงไปตรงมา (.682)

 องค์ประกอบที่ 3 การแลกเปล่ียนความรู้และ

เข้าใจอธบิายได้ด้วยตวัแปร 8 รายการองค์ประกอบทีม่ค่ีาน�า้

หนกัองค์ประกอบตัง้แต่ .437 -.739 ตวัแปรทีส่�าคญัคอื ท่าน

มีความรู้และเข้าใจถึงขอบเขตของความหลากหลายในการ

ปฏิบตังิาน (.739) รองลงมาคือ ท่านมคีวามรูแ้ละเข้าใจเกีย่ว

กบัการจดัการความหลากหลายในการปฏิบตังิาน       (.660) 

และท่านมคีวามรูแ้ละเข้าใจเกีย่วกบักระบวนการการจดัการ

ความหลากหลายในการปฏิบัติงาน (.651)

 องค์ประกอบที่ 4 การปรับเปล่ียนทัศนคติและ

พฤติกรรม อธิบายได้ด้วยตัวแปร 5 รายการองค์ประกอบที่

มค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบตัง้แต่ .512 -.717 ตวัแปรทีส่�าคญั

คือ ท่านสามารถปรับเปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมต่อผู้ท่ี

มีรูปแบบการท�างานที่แตกต่างกันกับท่านได้เป็นอย่างดี มี

ความส�าคัญมากที่สุด (.717) รองลงมา ท่านสามารถปรับ

เปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมต่อผู ้ที่มีประสบการณ์ท่ี 

แตกต่างกันกับท่านได้เป็นอย่างดี (.710) และท่านสามารถ

ปรับเปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมต่อผู้ที่มีความคิดเห็น  

ที่แตกต่างกันกับท่านได้เป็นอย่างดี (.691) องค์ประกอบ 

ที่ 5 การเปิดเผย อธิบายได้ด้วยตัวแปร 3 รายการองค์

ประกอบที่มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ .756 -.810 

ตัวแปรที่ส�าคัญคือ ท่านแสดงออกถึงความต้องการและ 
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เป้าหมายของตนเองให้ผูอ้ืน่ได้ทราบ มคีวามส�าคญัมากทีส่ดุ 

(.810) รองลงมาคอื ท่านรบัรูข้้อดแีละข้อเสยีของตนเองและ

พยายามสือ่สารให้ผูอ้ืน่ทราบ (.761) และท่านแสดงออกถงึ

ทัศนคติที่แท้จริงของตนเองให้ผู้อื่นได้ทราบ (.765)

 2. ผลการพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมการพัฒนา

โปรแกรมฝึกอบรมการจัดการความหลากหลายใน การ

ปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้วิจัยน�าผลการศึกษาและผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน

จากข้อ 1 มาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาโปรแกรมฝึกอบรม 

ประกอบไปด้วย 1) หลกัการและเหตผุล 2) จดุมุง่หมายของ

โปรแกรมฝึกอบรม 3) หน่วยฝึกอบรม ประกอบด้วย 

วัตถุประสงค์ ค�าอธิบายเนื้อหา กิจกรรม การเรียนรู้และวิธี

การฝึกอบรม สือ่ประกอบการฝึกอบรม และการวดัและการ

ประเมินผล และ 4) เอกสารประกอบ การฝึกอบรม ได้แก่ 

โปรแกรมฝึกอบรม และเอกสารประกอบโปรแกรมฝึกอบรม 

ผลการตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมฝึกอบรมจาก

ผูเ้ชีย่วชาญด้านการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ จ�านวน 5 ท่าน 

ประเมนิโปรแกรมฝึกอบรมโดยพจิารณาความเหมาะสมและ

ความสอดคล้องของโครงร่างโปรแกรมฝึกอบรม พบว่า 

   2.1 ผลการประเมนิความสอดคล้องของโครง

ร่างโปรแกรมฝึกอบรมตามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญมค่ีา

ดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 แสดงว่า 

ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า ทุกองค์ประกอบของโปรแกรมฝึกอบรม

มีความสอดคล้องกันทุกประเด็น ผลการประเมินความ

เหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรได้ค่าความเหมาะสมและ

การแปลความหมายค่าความเหมาะสม   

  2.2 ผลการประเมนิความเหมาะสมของแต่ละ

องค์ประกอบโครงร่างโปรแกรมฝึกอบรมความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.40 - 4.80 และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน มีค่าตั้งแต่ .447 -.894 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญเห็น

ว่า ทกุองค์ประกอบของโครงร่างโปรแกรมฝึกอบรมมคีวาม

เหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด   

 3.  ผลการประเมนิโปรแกรมฝึกอบรมการจดัการ

ความหลากหลายในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมใน

จังหวัดอุบลราชธานี

   3.1 ค ่า เฉ ล่ียของผลการประเมินความ

สามารถของพนกังานโรงแรมในจงัหวดัอบุลราชธานจีากการ

ประเมินตนเอง ระหว่างก่อนและหลังการทดลองโปรแกรม

ฝึกอบรมทั้ง 5 หน่วยอบรม ได้แก่ 1) การเปิดเผยตนเอง

ท่ามกลางความหลากหลายในการปฏิบัติงาน 2) การแลก

เปล่ียนความรู้และเข้าใจท่ามกลางความหลากหลายในการ

ปฏิบัติงาน 3) การเคารพและเห็นคุณค่าของความหลาก

หลายในการปฏิบัติงาน 4) การปรับเปลี่ยนทัศนคติและ

พฤตกิรรมเกีย่วกบัความหลากหลายในการปฏบิตังิาน และ 

5) การมีปฏิสัมพันธ์ท่ามกลางความหลากหลายในการ

ปฏิบัติงาน   ดังตารางที่ 2

ตารางที่	2	 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการการจัดการความหลากหลายในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม

  ในจังหวัดอุบลราชธานี ก่อนการใช้โปรแกรมฝึกอบรมกับหลังสิ้นสุดการใช้โปรแกรมฝึกอบรม  

   7 
จ านวน 5 ท่าน ประเมินโปรแกรมฝึกอบรมโดยพิจารณา
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของโครงร่างโปรแกรม
ฝึกอบรม พบว่า  
   2.1 ผลการประเมินความสอดคล้องของโครง
ร่างโปรแกรมฝึกอบรมตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญมีค่า
ดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 แสดงว่า 
ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า ทุกองค์ประกอบของโปรแกรมฝึกอบรม
มีความสอดคล้องกันทุกประเด็น ผลการประเมินความ
เหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรได้ค่าความเหมาะสมและ
การแปลความหมายค่าความเหมาะสม    
   2.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของแต่ละ
องค์ประกอบโครงร่างโปรแกรมฝึกอบรมความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.40 - 4.80 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน มีค่าตั้งแต่ .447 -.894 แสดงว่าผู้เช่ียวชาญเห็นว่า 
ทุกองค์ประกอบของโครงร่างโปรแกรมฝึกอบรมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด    

 3. ผลการประเมินโปรแกรมฝึกอบรมการจัดการ
ความหลากหลายในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมใน
จังหวัดอุบลราชธาน ี
  3.1 ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินความสามารถ
ของพนักงานโรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานีจากการประเมิน
ตนเอง ระหว่างก่อนและหลังการทดลองโปรแกรมฝึกอบรม
ทั้ง 5 หน่วยอบรม ได้แก่ 1) การเปิดเผยตนเองท่ามกลาง
ความหลากหลายในการปฏิบัติงาน 2) การแลกเปลี่ยนความรู้
และเข้าใจท่ามกลางความหลากหลายในการปฏิบัติงาน    
3) การเคารพและเห็นคุณค่าของความหลากหลายใน       
การปฏิบัติงาน 4) การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม
เกี่ยวกับความหลากหลายในการปฏิบัติงาน และ 5) การมี
ปฏิสัมพันธ์ท่ามกลางความหลากหลายในการปฏิบัติงาน   
ดังตารางที่ 2 
 

 
ตารางที ่2  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการการจัดการความหลากหลายในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม 
                 ในจังหวัดอุบลราชธานี ก่อนการใช้โปรแกรมฝึกอบรมกับหลังสิ้นสุดการใช้โปรแกรมฝึกอบรม       
 
หน่วย
อบรมที ่ ชื่อหน่วยอบรม N ก่อน หลัง t  SD  SD 

1 การเปิดเผยท่ามกลางความหลากหลายในการปฏิบตัิงาน 26 3.39 .625 4.27 .646 -7.641** 

2 การแลกเปลี่ยนความรู้และเข้าใจท่ามกลางความหลากหลายใน
การปฏิบัติงาน 26 3.20 .768 4.22 .633 -7.001** 

3 การเคารพและเห็นคุณค่าของความหลากหลาย ในการปฏิบัติงาน 26 3.60 .678 4.35 .595 -6.080** 

4 การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม 
เกี่ยวกับความหลากหลายในการปฏิบัติงาน 26 3.58 .672 4.23 .497 -6.760** 

5 การมีปฏสิัมพันธ์ท่ามกลางความหลากหลายในการปฏิบัติงาน 26 3.43 .568 4.26 .606 -10.126** 
**p< .01 
 
 จากตาราง 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยความสามารถในการจัดการความหลากหลายในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี จาก
การประเมินตนเองก่อนการใช้โปรแกรมฝึกอบรมกับหลัง
สิ้นสุดการใช้โปรแกรมฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
.01 หมายความว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถใน
การการจัดการความหลากหลายในการปฏิบัติงาน หน่วย
อบรมที่ 1-5 เพิ่มมากข้ึน 
  3.2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อ
โปรแกรมฝึกอบรมการจัดการความหลากหลายของ
พนักงานโรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี  มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 
4.38 - 4.81 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าตั้งแต่ .402 - .648 
เมื่อพิจารณาในภาพรวม แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้ารับ   การ
ฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมฝึกอบรมการจัดการ

ความหลากหลายของพนั กงานโรงแรมในจั งหวั ด
อุบลราชธานี อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 
 1. การศึกษาองค์ประกอบที่จ าเป็นของการจัดการ
ความหลากหลายในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมใน
จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า องค์ประกอบที่จ าเป็นของ   
การจัดการความหลากหลายในการปฏิบัติงานของพนักงาน
โรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานีมีจ านวน 5 องค์ประกอบ    
ที่ผู้วิจัยค้นพบจากการศึกษา ดังนี ้
  1.1 การเคารพและเห็นคุณค่า ตัวแปรที่ส าคัญ
คือ การเคารพและเห็นคุณค่าต่อผู้ที่มีความคิดเห็นที่
แตกต่างกันมีความส าคัญมากที่สุด การเคารพและเห็นคุณค่า

 **p< .01

 จากตาราง 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนน

เฉลี่ยความสามารถในการจัดการความหลากหลายในการ

ปฏบิตังิานของพนกังานโรงแรมในจงัหวดัอบุลราชธาน ีจาก

การประเมนิตนเองก่อนการใช้โปรแกรมฝึกอบรมกบัหลังส้ิน

สุดการใช้โปรแกรมฝึกอบรมอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .01 

หมายความว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถในการ

การจดัการความหลากหลายในการปฏบิตังิาน หน่วยอบรม

ที่ 1-5 เพิ่มมากขึ้น
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  3.2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่

มีต่อโปรแกรมฝึกอบรมการจัดการความหลากหลายของ

พนักงานโรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 

4.38 - 4.81 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าตั้งแต่ .402 - 

.648 เมือ่พจิารณาในภาพรวม แสดงให้เหน็ว่า ผูเ้ข้ารบั   การ

ฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมฝึกอบรมการจัดการ

ความหลากหลายของพนักงานโรงแรมในจั งหวัด

อุบลราชธานี อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด

อภิปรายผลการวิจัย

 1.  การศึกษาองค์ประกอบที่จ�าเป็นของการ

จัดการความหลากหลายในการปฏิบัติงานของพนักงาน

โรงแรมในจงัหวดัอบุลราชธาน ีพบว่า องค์ประกอบทีจ่�าเป็น

ของการจัดการความหลากหลายในการปฏิบัติงานของ

พนักงานโรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานีมีจ�านวน 5 องค์

ประกอบ ที่ผู้วิจัยค้นพบจากการศึกษา ดังนี้

   1.1 การเคารพและเหน็คณุค่า ตวัแปรทีส่�าคญั

คือ การเคารพและเห็นคุณค่าต่อผู้ท่ีมีความคิดเห็นที่แตก

ต่างกนัมคีวามส�าคญัมากทีส่ดุ การเคารพและเหน็คณุค่าต่อ

ผู้ที่มีทัศนคติที่แตกต่างกัน และการเคารพและเห็นคุณค่า

ต่อผูท้ีม่พีฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนั ทัง้นีอ้าจเป็นผลมาพนกังาน

โรงแรมจะต้องมีการปฏิบัติร่วมกับพนักงานท่ีมีการปฏิบัติ

งานมากจากหลากหลายภูมิล�าเนา รวมทั้งบริการลูกค้าทั้ง

ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึง่อาจจะก่อให้เกดิปัญหาและ

อุปสรรคจากการปฏิบัติงานระหว่างกันขึ้นได้ ส่งผลให้

พนักงานจ�าเป็นต้องตระหนักเห็นคุณค่าต่อบุคคลที่มี

พฤติกรรม ทัศนคติ และความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เพื่อลด

อคตแิละสร้างความเข้าใจอนัดใีนการปฏบิตังิานร่วมกบัผู้อืน่ 

พร้อมทั้งเห็นความส�าคัญของแต่ละบุคคลบนความหลาก

หลาย เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพและความร่วมมือที่ดีใน

การปฏิบัติร่วมกัน ถือได้ว่าเป็นสิ่งท่ีจ�าเป็นเพื่อสะท้อนให้

เห็นถึง ความเท่าเทียมกัน การให้เกียรติและเคารพซึ่งกัน

และกนั ซึง่สอดคล้องกับงานวจิยัของ Dalton et al. (2015)         

ซึ่งศึกษาวิจัยเรื่อง Using the Diversity Management 

Competencies Model to Manage Diversity Effec-

tively ที่พบว่า การตระหนักเห็นคุณค่าของความหลาก

หลายเป็นความปรารถนาที่จะเรียนรู ้ และท�างานใน

สถานการณ์ ทีเ่กีย่วข้องกบัวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง บนพืน้ฐาน

ของผลประโยชน์ทีแ่ท้จรงิและความเช่ือมัน่ในความสามารถ

ของตัวเองที่จะจัดการกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

   1.2 การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ตัวแปรที่ส�าคัญคือ 

การแสดงออกถึงความฉลาดทางสังคมในการอยู่ร่วมกัน

ขณะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสื่อสารในที่ท�างานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงไปตรงมา ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจาก

พนักงานโรงแรมให้ความส�าคัญต่อการมีสัมพันธภาพที่ดี

ระหว่างกัน การแสดงออกถึงความฉลาดทางสังคมใน      

การอยูร่่วมกนัเกดิความเข้าใจอนัด ีรวมทัง้การส่ือสารทีเ่ป็น

หั ว ใจส� า คัญของการปฏิบัติ ง านร ่ วมกันได ้อย ่ างมี

ประสิทธิภาพ เสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแสดงออก

ทางความคิด การตัดสินใจตลอดจนการแก้ไขปัญหาร่วม

กันท่ามกลางความหลากหลายในการปฏิบัติงานได้อย่าง

เหมาะสม เพราะถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สนับสนุน และเสริมสร้าง

ให้บรรยากาศ รวมกับถึงปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน

รวมกนัได้อย่างมปีระสิทธภิาพ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวจิยัของ 

เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ (2555) ที่ศึกษาเรื่อง รูปแบบการ

พัฒนาความฉลาดทางสังคมของพนักงานบริษัทจ�ากัด 

(มหาชน) ที่เกี่ยวกับธุรกิจส่ือสารมวลชนในประเทศไทย         

ที่พบว่า ความสามารถของบุคคลที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นใน

สงัคม การมองโลกในแง่ด ีการให้ความช่วยเหลอืผูค้นอืน่ใน

สังคม การมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม อันน�าไป

สูก่ารปฏบิตัติวัทีถ่กูต้องเหมาะสม เพือ่สร้างความสมัพนัธ์ที่

ดีกับบุคคลในสังคม มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ในสังคม 

   1.3 การแลกเปลีย่นความรูแ้ละเข้าใจ ตวัแปร

ที่ส�าคัญคือ มีความรู้และเข้าใจถึงขอบเขตของความหลาก

หลายในการปฏิบัติงาน มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการ

จดัการความหลากหลายในการปฏบิตังิาน และมคีวามรูแ้ละ

เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการจัดการความหลากหลายใน

การปฏบิตังิาน ทัง้นีอ้าจเป็นผลมาจากพนกังานโรงแรมเป็น

บุคลากรที่ให้ความส�าคัญต่อ การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ

การจดัการความหลากหลายในการปฏบิตังิาน กระบวนการ

ในการจัดการความหลากหลาย รวมถึงความรู้เกี่ยวกับ

ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลที่แตกต่างกันท่ามกลาง

ความหลากหลาย เพราะถือได้ว่าความรู้เป็นพื้นฐานในการ

สร้างความเข้าใจระหว่างกนั เพือ่ให้สามารถน�าเอาความรูท่ี้

ได้ไปปรับใช้ใน การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kulik (2014) ซึ่งศึกษาเร่ือง 

Working below and above the line: The research 

practice gap in diversity management ที่พบว่า  
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การจดัการความหลากหลายในองค์การ ควรทีจ่ะมกีารร่วม

กันแลกเปลี่ยนความเข้าใจ เกี่ยวกับความหมายของ 

กระบวนทศัน์ นโยบายและแผนการปฏบิตังิานของบคุลากร

ในองค์การ และระบบการจัดการความหลากหลาย 

   1.4 การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม 

ตัวแปรที่ส�าคัญคือ สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและ

พฤติกรรมต่อผู้ท่ีมีรูปแบบการท�างานท่ีแตกต่างกันกับท่าน

ได้เป็นอย่างดี ท่านสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและ

พฤตกิรรมต่อผูท้ีม่ปีระสบการณ์ทีแ่ตกต่างกนักบัท่านได้เป็น

อย่างดี และสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมต่อ

ผู ้ที่มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันกับท่านได้เป็นอย่างดี  

ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากพนักงานโรงแรมต้องเผชิญกับ

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายอยู่ตลอดเวลา  

ไม่ว่าจะเป็นรปูแบบการท�างาน การต้องพบและบรกิารและ

ลูกค้าหรือผู ้ใช้บริการท่ีหลายหลาย ท้ังเช้ือชาติ ภาษา 

วัฒนธรรม รวมทั้งจะต้องปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลที่หลาก

หลาย ส่งผลให้พนักงานโรงแรมเห็นถึงความส�าคัญต่อการ

ปรบัเปลีย่นทศันคตแิละพฤตกิรรมของตนเองในการปฏบิตัิ

งาน เพราะถือได้ว่าเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้าง

ให้สามารถปฏิบัติงานรวมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ อนนัต์ สนุทราเมธากลุ (2559) 

ซึ่งศึกษาเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมการจัดการ

ความหลากหลายในการปฏิบั ติ ง านของอาจารย ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่พบว่า การปรับเปลี่ยนทัศนคติและ

พฤติกรรมเป็นองค์ประกอบท่ีส�าคัญ คือการปรับเปลี่ยน

ทัศนคติและพฤติกรรมต่อผู้ท่ีมีความคิดเห็น รูปแบบการ

ท�างาน ทัศนคติ ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล ท่ามกลาง

ความหลากหลายในการปฏิบัติงาน 

   1.5 การ เป ิ ด เผย  ตั วแปรที่ ส� า คัญ คือ  

การแสดงออกถึงความต้องการและเป้าหมายของตนเองให้

ผู้อื่นได้ทราบ รองลงมาคือ การรับรู้ข้อดีและข้อเสียของ

ตนเองและพยายามสือ่สารให้ผูอ้ืน่ทราบ และการแสดงออก

ถงึทศันคตทิีแ่ท้จรงิของตนเองให้ผูอ้ืน่ได้ทราบ ทัง้นีอ้าจเป็น

ผลมาจากพนักงานโรงแรมเห็นความส�าคัญต่อการปฏิบัติ

งานร่วมกบับคุลากรทีห่ลากหลาย การรูเ้ขารูเ้ราถอืได้ว่าเป็น

เป็นหัวใจส�าคัญต่อปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น มุ่งเน้นการเปิด

เผยตนเองให้บุคคลอื่นได้ทราบถึงพฤติกรรมท่ีแท้จริงของ

ตนเอง ข้อดีข้อเสียของตนเอง ตลอดจนการแสดงให้ทราบ

ถึงความต้องการและเป้าหมายของตนเอง โดยจะต้อง

พยายามสื่อสารหรือแสดงออกให้เพื่อนร่วมงานได้ทราบตัว

ตนซึ่งกันและกัน จะเป็นสิ่งจะช่วยให้พนักงานสามารถเกิด

การรับรู้และเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้อย่างถ่องแท้มากขึ้น 

ส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันเป็นอย่างเหมาะสม ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิด Trivedi (2013) ที่กล่าวว่า การเปิด

เผยตนเองของแต่ละบุคคล จ�าเป็นจะต้องมีการส่ือสารให้

บคุคลอืน่ได้ทราบว่าตวัตนเราเป็นอย่างไร สอดคล้องกบังาน

วิจัยของ Dalton et al. (2015) ที่พบว่า การเปิดเผยตัวตน

ก่อนต่อบุคคลที่มีความแตกต่างกันเป็นขั้นตอนในการ

ปรับปรุงของตนเอง 

 2.  การพฒันาโปรแกรมฝึกอบรมการจดัการความ

หลากหลายในการปฏิบตังิานของพนกังานโรงแรมในจงัหวดั

อบุลราชธาน ีพบว่า โปรแกรมฝึกอบรมมรีะดบัความเหมาะ

สมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดและมีความ

สอดคล้องกันทุกองค์ประกอบของโปรแกรมฝึกอบรม  

ซ่ึงหลักสูตรที่ดีต้องมีการน�าเสนออย่างเป็นระบบโดย

หลักสูตรควรมีการก�าหนดหน่วยฝึกอบรมที่จะน�ามาใช้ใน

การฝึกอบรมตามวตัถปุระสงค์ เทคนคิหรอืวธิกีารอบรมทีม่ี

ความยดืหยุน่ ทนัสมยั สามารถปฏบิตัไิด้ ซึง่ผลการประเมนิ

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงระดับมากที่สุดและ  

มีความสอดคล้องกันในทุกองค์ประกอบ ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ช่วย นาคบรรพ์ (2558) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง 

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานส�าหรับองค์การ

ธุรกิจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่พบว่า การพัฒนา

โปรแกรมประกอบไปด้วย สภาพปัญหาและความจ�าเป็น จดุ

มุ่งหมายของหลักสูตร และหน่วยการฝึกอบรม ได้แก่ 

วัตถุประสงค์ ค�าอธิบายเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้และวิธี

การฝึกอบรม สือ่ประกอบการฝึกอบรม และการวดัและการ

ประเมนิผล สอดคล้องกบังานวจิยัของ ชลลดา  พงึร�าพรรณ 

และวุฒิพล สกลเกียรติ (2560) ซึ่งงศึกษาเรื่อง การพัฒนา

หลักสูตรฝ ึกอบรมเพื่อ เสริ ใสร ้างทักษะการเรียนรู ้ 

เป็นทีมของข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่พบว่า  

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ประกอบด้วย สภาพปัญหา

และความจ�าเป็น จดุมุง่หมายของหลักสูตร และแผนการฝึก

อบรม ได้แก่ หัวข้อเนื้อหาฝึกอบรม  กิจกรรมการฝึกอบรม 

สื่อประกอบการฝึกอบรม และการวัดและการประเมินผล

 3.  การประเมินโปรแกรมฝึกอบรมการจัดการ

ความหลากหลายในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมใน

จงัหวดัอบุลราชธาน ีเป็นการน�าโครงร่างโปรแกรมฝึกอบรม

ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานโรงแรมในจังหวัด

อุบลราชธานีจ�านวน 26 คน ใช้ระยะเวลาใน การทดลอง

โปรแกรมฝึกอบรม 1 วัน (8 ชั่วโมง) โดยการจัดอบรม 
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ในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ คณะบริหารธุรกิจและ

การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ส�าหรับการ

ผลการทดลองใช้โปรแกรมฝึกอบรมดังนี้

   3.1 ผลการประเมินความสามารถของ

พนักงานโรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานีจากการประเมิน

ตนเอง พบว่า ก่อนและหลังการทดลองโปรแกรมฝึกอบรม

ความสามารถของพนักงานโรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี 

เพิ่มขึ้นทั้ง 5 หน่วยอบรม ทั้งนี้อาจเป็นผลมากจากองค์

ประกอบของโปรแกรมฝึกอบรมมีความเหมาะสมและ

สอดคล้องกบัสภาพและความต้องการของพนกังานโรงแรม

ในจังหวัดอุบลราชธานีของผู ้เข้ารับการฝึกอบรมอบรม  

วธิกีารฝึกอบรม กจิกรรมการเรยีนรู ้การวดัและประเมนิผล

ที่มีสอดคล้องกับจุดมุ ่งหมายของโปรแกรมฝึกอบรม 

นอกจากนีจ้ากการสงัเกตผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็น

ผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจึงสามารถชี้น�าตนเอง 

มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากกว่า 

การฟังบรรยายจากวิทยากร แสดงออกอย่างมีส่วนร่วมใน

การท�ากิจกรรมระหว่างฝึกอบรม และสามารถน�าเอา

ประสบการณ์ในการปฏบิตังิานมาใช้ในการแลกเปลีย่นเรยีน

รู้ในแต่ละหน่วยอบรมท่ีเก่ียวกับสภาพและปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

แล้วน�าเสนอแนวทางในการจดัการความหลากหลายในการ

ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างการฝึกอบรม ซ่ึงเป็นปัจจัยที่

ส�าคัญที่ท�าให้ผู ้เข้าอบรมน้ันสามารถท่ีจะพัฒนาความ

สามารถได้เพิม่สงูขึน้ ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ ประนอม 

โอทกานนท์ และคนอื่นๆ (2557) ซึ่งศึกษาเรื่อง การพัฒนา

หลักสูตรฝึกอบรม เรื่องทักษะการจัดการความรู้ด้านการ

สร้างเสริมสุขภาพส�าหรับผู้สูงวัย ท่ีพบว่า ผลการประเมิน

หลกัสตูรฝึกอบรมของผูเ้ข้ารบัการอบรม โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดับมากถึงมากท่ีสุดทุกองค์ประกอบ อาจเน่ืองมาจาก

หลักสูตรที่มีเนื้อหาตรงกับความต้องการและมีความส�าคัญ

มากต่อการจดัการเรยีนรู ้และสามารถน�าไปใช้ในการปฏบิตัิ

งานได้จริง

   3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้า

รับการฝึกอบรมท่ีมีต่อโปรแกรมฝึกอบรมการจัดการความ

หลากหลายในการปฏบิตังิานของพนกังานโรงแรมในจงัหวดั

อุบลราชธานี พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ

ต่อโปรแกรมฝึกอบรมอยูใ่นระดบัมากถงึมากทีส่ดุ โดยข้อที่

มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด การส่งเสริมให้ 

ผู้เข้าอบรมมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน หน่วยการเรียนนี้ตรง

กบัความต้องการของผูเ้ข้าอบรม กจิกรรมการเรยีนรู ้มคีวาม

หลากหลายและสร้างโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติ 

ทั้งนี้อาจเป็นผลจากองค์ประกอบของกิจกรรม การเรียนรู้

ในการฝึกอบรมมีความมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

ความต้องการของของผู้เข้ารับการอบรม รวมถึงการฝึก

อบรมเป็นการอบรมเชงิปฏบิตักิารมุง่เน้นให้ผูเ้ข้าอบรมได้มี

ส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมร่วมกัน เพื่อกระตุ้นและเปิด

โอกาสในการแลกเปล่ียนเรยีนรูข้องผู้เข้าอบรม วทิยากรทีม่ี

ความเชี่ยวชาญและสามารถสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ ตลอดจนกิจกรรมมีการเปิดโอกาสให้ 

ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเป็นการพัฒนาความ

สามารถในการจัดการความหลากหลายในการปฏิบัติงาน 

ซึง่เป็นปัจจยัทีส่�าคญัต่อ การฝึกอบรมทีส่ร้างบรรยากาศการ

เรียนรู้ที่ดี สอดคล้องกับแนวคิดของ วนิดา วาดีเจริญ และ

คนอื่นๆ (2556) ที่กล่าวว่า การฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากจะต้องตัง้อยูบ่นวตัถปุระสงค์ขององค์การแล้ว การ

เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม จะสามารถดึงดูด

ความสนใจและกระตุ้นให้บุคลากรมีความกระตือรือร้น  

ก่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้และปฏิกิริยาตอบรับ โดย

การซกัถาม อภปิรายกลุม่หรอืการมส่ีวนร่วมของผูเ้ข้าอบรม 

ส่ิงเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส�าคัญที่ท�าให้การฝึกอบรม

ด�าเนนิไปอย่างราบรืน่และบรรลตุามวตัถปุระสงค์ทีอ่งค์การ

ต้องการ สอดคล้องกับแนวคิด สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

สอดคล้องกบังานวจิยัของ ชลลดา  พงึร�าพรรณ และวฒุพิล 

สกลเกียรติ (2560) ที่พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อ

การโปรแกรมฝึกอบรม เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมที่เน้น

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ โดยการน�าประสบการณ์การท�างาน

ของผู้เข้าอบรมรมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ข้อเสนอแนะ

 1.  การศึกษาองค์ประกอบที่จ�าเป็นของการ

จัดการ ความหลากหลายในการปฏิบัติงานของพนักงาน

โรงแรมในจงัหวดัอบุลราชธาน ีผลทีไ่ด้เป็นจากการวเิคราะห์

องค์ประกอบสะท้อนระดับความจ�าเป็นของแต่ละองค์

ประกอบ ได้แก่ 1) การเคารพและเห็นคุณค่า 2) การมี

ปฏิสัมพันธ์ที่ดี 3) การแลกเปลี่ยนความรู้และเข้าใจ 4) การ

ปรบัเปลีย่นทศันคตแิละพฤตกิรรม และ 5) การเปิดเผย เพ่ือ

ให้สามารถน�าเอาผลที่ได้น�าไปออกแบบการฝึกอบรมให้

สอดคล้องกบัระดบัความจ�าเป็นขององค์ประกอบนัน่ๆ หาก

โรงแรมอื่นๆ ที่สนใจจะน�าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา

พนักงาน ควรมีการส�ารวจความจ�าเป็นในแต่ละประเด็น 

ตามองค์ประกอบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ
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โปรแกรมทีส่อดคล้องกบัความต้องการในการฝึกอบรมมาก

ยิ่งขึ้น

 2.  การออกแบบโครงร่างโปรแกรมฝึกอบรมควร

ออกแบบโครงร่างให้มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบ        

ทีจ่�าเป็นของการจดัการความหลากหลายในการปฏบิตังิาน

ของของพนกังานโรงแรมในจงัหวดัอบุลราชธาน ีการก�าหนด

หน่วยการฝึกอบรม ควรมีการก�าหนดหน่วยฝึกอบรมและ

เนื้อหาการฝึกอบรมท่ีมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับ

บริบทในการปฏบิตังิานและคณุสมบตัขิองผูเ้ข้ารบัการอบรม 

เพื่อให้เนื้อหาการฝึกอบรมตอบสนองต่อเป้าหมายของ

องค์การ กิจกรรมการเรียนรู ้ ควรออกแบบกิจกรรม  

การเรียนรู้มุ่งเน้นการกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมกระตือรือร้น   

ในการร่วมกจิกรรม มกีารเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าอบรมมส่ีวนร่วม

ในกิจกรรม สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี และส่งเสริมให้

ผู ้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ส�าคัญต่อ       

การฝึกอบรมการจดัการความหลากหลายในการปฏบิตังิาน 

อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความร่วม

มือในการเรียนรู้และความสัมพันธ์ อันดีต่อกัน

 3.  การน�าโปรแกรมฝึกอบรมไปใช้ต้องมีวางแผน    

การเรียนการเรียนรูใ้ห้เหมาะสมกบัผูเ้ข้ารบัการอบรม ทัง้ใน

เรื่องของเนื้อหาการฝึกอบรม กิจกรรมที่ใช้ในการฝึกอบรม

ให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม โครงสร้างเนื้อหา วัตถุประสงค์ 

กิจกรรม รวมไปถึงวิธี การประเมินผลควรวางแผนและ

ออกแบบให้ชัดเจนและบริหารเวลาให้เหมาะสม

	 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป	

 1. ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาโปรแกรมฝึก

อบรมการจัดการความหลายหลายในธุรกิจอื่นๆ ที่มีบริบท

แตกต่างกนั เช่น ธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบัการค้าระหว่างประเทศ 

 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อหาองค์ประกอบที่

จ�าเป็นในการจดัการความหลากหลายในการปฏบิตังิานของ

พนักงานโรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้เทคนิคอื่นๆ 

เช่น การวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น

 3. ควรมีการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรม

การจดัการความหลากหลายในการปฏบิตังิานของพนกังาน

โรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้    

อื่นๆ เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-learning) การฝึก

อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิค (e-learning)

กิตติกรรมประกาศ

 งานวิจับฉบับนี้ส�าเร็จได้ดี เนื่องด้วยได้รับความ

กรณุาให้ค�าแนะน�า และช่วยเหลือในแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ 

อย่างดยีิง่ จากคณาจารย์คณะบรหิารธรุกจิ และการจดัการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในการท�าวิจัยครั้งนี้  

ผู ้วิจัยขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง 

มา ณ โอกาสนี้
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