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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง แนวทางสร้างการรับรู้และการยอมรับการรับรองสมรรถนะ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวในธุรกิจโรงแรม ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals: MRA–TP)
จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงมูลเหตุและปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการรับรองสมรรถนะ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามข้อตกลงฯ ของผู้ ประกอบการโรงแรม ซึ่งเป็นกลุ่ มผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ย
ที่สาคัญกลุ่มใหญ่ในการจ้างงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงบุคลากรที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เพื่อให้ได้แนวทางสร้างการยอมรับการรับรองสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในธุรกิจโรงแรม
เพื่อผลักดันให้การดาเนินการภายใต้ข้อตกลงฯ ของประเทศไทย โดยกรมการท่องเที่ยว กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ของประเทศ ผู้ ศึ ก ษาจึ ง ได้ ด าเนิ น การรวบรวมข้ อ มู ล จากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ได้ แ ก่ บุ ค ลากรใน
สถานประกอบการโรงแรม จานวน 40 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) และผู้บริหาร
ของสถานประกอบการโรงแรม จานวน 5 แห่ง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผลการศึกษาการรับรู้และการยอมรับการรับรองสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวใน
ธุรกิจโรงแรม ภายใต้ข้อตกลงฯ พบประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
1. การรับรู้เกี่ยวกับข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุค ลากรด้านการท่องเที่ยว
อาเซีย นของบุ ค ลากรในสถานประกอบการโรงแรมยั งอยู ในวงจากั ดและไม่ ใช่ ก ารรั บรู้ ที่ ตรงกั บ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของข้ อ ตกลงฯ คื อ การอ านวยความสะดวกในการเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานด้ า น
การท่องเที่ยวในอาเซียน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการขาดการรับรู้และความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริง
ของข้อตกลงฯ เป็นผลทาให้บุคลากรเหล่านั้นยังไม่เห็นประโยชน์และยังไม่เกิดการยอมรับในข้อตกลงฯ
ดังนั้นการรับรู้จึงเป็นมูลเหตุเบื้องต้นที่สาคัญต่อการยอมรับการรับรองบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ภายใต้ข้อตกลงฯ นี้
2. สถานประกอบการส่ว นใหญ่เคยได้ยินเกี่ย วกับข้อตกลง MRA–TP และทราบว่า
ประเทศไทยก าลั งจะมีการด าเนิ น การเรื่ องการรับรองสมรรถนะบุค ลากรด้านการท่องเที่ยวตาม
มาตรฐานอาเซียน แต่ยังไม่ทราบรายละเอียดและวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของข้อตกลงฯ จึงทาให้ไม่เห็น
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับสถานประกอบการของตน
3. สถานประกอบการส่ ว นใหญ่ พิ จ ารณาบุ ค ลากรเข้ า ท างานจากวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาและ
ประสบการณ์ทางานในสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก หากผู้สมัครมีใบรับรองสมรรถนะในตาแหน่งงาน
ที่สมัครก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณารับเข้าทางาน แต่สถานประกอบการยังไม่มีนโยบายการให้
ค่าตอบแทนพิเศษกับบุคลากรที่มีใบรับรองสมรรถนะ เว้นแต่จะเป็นตาแหน่งงานที่กฎหมายกาหนด
จากผลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการโรงแรมในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังไม่เห็นว่าใบรับรอง
สมรรถนะวิชาชีพมีความจาเป็น ซึ่งสาเหตุหนึ่งอาจมาจากการไม่เชื่อมั่นหรือไม่เชื่อถือในคุณภาพของ
กระบวนการรับรองสมรรถนะวิชาชีพที่มีอยู่ในปัจจุบัน

จ
4. ปัจจัยที่จะส่งเสริมให้สถานประกอบการส่งบุคลากรเข้ารับการประเมินสมรรถนะหรือ
จ้างแรงงานจากประเทศอาเซียนที่ผ่านการรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาเซียน สถานประกอบ
ส่วนใหญ่การต้องการการส่งเสริมสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์จากภาครัฐทั้งในระดับประเทศและ
ต่างประเทศ ผลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าสถานประกอบการให้ความสาคัญกับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการมากที่สุด โดยเห็นว่าหากสถานประกอบการของตนมีบุคลากรส่วนใหญ่ที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานสมรรถนะที่เป็นที่ยอมรับ จะสามารถดึงดูดและสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวเลือกใช้
บริการ ได้รับความพึงพอใจและกลับมาใช้บริการซ้าอีก
จากผลการศึกษาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงได้เสนอแนวทางในการดาเนินการขับเคลื่อนข้อตกลงฯ
ดังนี้
1. กาหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในธุรกิจโรงแรมที่มีทักษะใน 32 ตาแหน่งงาน
เข้าสู่การรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาเซียนภายใต้ ข้อตกลงฯ เพื่อส่งไปทางานในประเทศที่มี
ค่าตอบแทนสูงทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน โดยดาเนินการการตลาดเชิงรุก
2. ส่งเสริ มให้ ผู้ ป ระกอบการโรงแรมในประเทศไทยที่มีความจาเป็นต้องจ้างบุคลากร
ต่างชาติใน 32 ตาแหน่งงานภายใต้ข้อตกลงฯ รับบุคลากรต่างชาติที่มีใบรับรองสมรรถนะวิ ชาชีพ
เพื่อป้องกันบุคลากรต่างชาติที่ไม่มีทักษะเข้ามาแย่งงานคนไทย รวมทั้งเพื่อลดภาระในการพัฒนา
บุคลากรของสถานประกอบการ
3. ผลักดันให้กรมการท่องเที่ยวเป็นหน่วยงานกลางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานภายใต้ข้อตกลงฯ ตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณผู้แทนสถานประกอบการผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึกที่เป็นประโยชน์อย่างมาก
ในการจัดทาการศึกษาส่วนบุคคลนี้ รวมทั้งขอบพระคุณบุคลากรที่ทางานในอุตสาหกรรมโรงแรมทุกคน
ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี หากไม่มีท่าน
การศึกษาส่วนบุคคลนี้ก็ไม่สามารถสาเร็จได้
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ อนุเคราะห์ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ในการทาการศึกษาส่วนบุคคลในครั้งนี้
สุ ด ท้ า ยนี้ การศึ ก ษาส่ ว นบุ ค คลฉบั บ นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งได้ ด้ ว ยดี โดยได้ รั บ ค าแนะน าและ
ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบและแก้ไขเนื้อหาจากคณะอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 3 ท่าน
ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. กฤตินี ณัฏ ฐวุฒิ สิ ทธิ์ เอกอัครราชทูต ดร. อภิชาติ ชินวรรโณ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทเรก ศรโชติ ทาให้การศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้มีแนวทางที่เหมาะสมและ
จะเป็ น ประโยชน์ ในการน าไปต่ อยอดเพื่อขั บเคลื่ อนภารกิจของหน่ว ยงานในการดาเนินงานตาม
ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
ข้อตกลงฯ ต่อไป ผู้ศึกษาจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
อุบลวรรณ สุจริตกุล
กรกฎาคม 2562
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สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนา
1.1 ภูมิหลังและความสาคัญของปัญหา
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.4 คาถามการศึกษา
1.5 สมมติฐานการศึกษา
1.6 ประโยชน์ของการศึกษา
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
บทที่ 3 ผลการศึกษา
3.1 การรับรู้เกี่ยวกับข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวอาเซียน และมูลเหตุและปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการ
รับรองสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามข้อตกลงฯ ของบุคลากรใน
สถานประกอบการโรงแรม
3.2 การรับรู้เกี่ยวกับข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวอาเซียน และปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการรับรองสมรรถนะ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามข้อตกลงฯ ของสถานประกอบการโรงแรม
บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.2 ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ก. แบบสอบถามสาหรับเก็บข้อมูลความคิดเห็นของบุคลากรในสถาน
ประกอบการโรงแรม
ข. คาถามสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้แทนสถานประกอบการโรงแรม
ค. รายชื่อผู้แทนสถานประกอบการโรงแรมผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก
ประวัติผู้เขียน
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ภูมิหลังและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยได้ลงนามในข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
อาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals หรือ MRA–TP)
เมื่ อวั นที่ 9 พฤศจิ กายน 2555 โดยข้ อตกลงดั งกล่ าวมี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ ออ านวยความสะดวกในการ
เคลื่อนย้ายบุคลากรด้านการท่องเที่ยวระหว่างรัฐสมาชิกอาเซียน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ ยวกั บ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ เป็ น เลิ ศในการสอนและการฝึ กอบรมบนฐานสมรรถนะส าหรั บบุ คลากรด้ าน
การท่องเที่ยว และเพื่อเปิดโอกาสในการสร้างความร่วมมือและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในภาค
การโรงแรมและการท่องเที่ยวระหว่างรัฐสมาชิกอาเซียนใน 32 ตาแหน่งงาน ภายใต้ 6 แผนก 2 สาขา ดังนี้
1) สาขาที่พัก (Hotel Services) ประกอบด้วย 4 แผนก 23 ตาแหน่งงาน
1.1) แผนกแม่บ้าน (Housekeeping) 6 ตาแหน่งงาน ได้แก่
1.1.1) ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน (Executive Housekeeper)
1.1.2) ผู้จัดการฝ่ายซักรีด (Laundry Manager)
1.1.3) ผู้ควบคุมดูแลห้องพัก (Floor Supervisor)
1.1.4) พนักงานซักรีด (Laundry Attendant)
1.1.5) พนักงานดูแลห้องพัก (Room Attendant)
1.1.6) พนักงานทาความสะอาด (Public Area Cleaner)
1.2) แผนกต้อนรับส่วนหน้า (Front Office) 5 ตาแหน่งงาน ได้แก่
1.2.1) ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ (Front Office Manager)
1.2.2) ผู้ควบคุมดูแลฝ่ายต้อนรับ (Front Office Supervisor)
1.2.3) พนักงานต้อนรับ (Receptionist)
1.2.4) พนักงานรับโทรศัพท์ (Telephone Operator)
1.2.5) พนักงานยกกระเป๋า (Bell Boy)
1.3) แผนกประกอบอาหาร (Food Production) 7 ตาแหน่งงาน ได้แก่
1.3.1) หัวหน้าพ่อครัว (Executive Chef)
1.3.2) พ่อครัวงานขนมหวาน (Chef de Partie)
1.3.3) พ่อครัวแต่ละงาน (Demi Chef)
1.3.4) ผู้ช่วยพ่อครัวฝ่ายอาหาร (Commis Chef)
1.3.5) ผู้ช่วยพ่อครัวขนมหวาน (Commis Pastry)
1.3.6) งานขนมปัง (Baker)
1.3.7) งานเนื้อ (Butcher)
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1.4) แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Services) 5 ตาแหน่งงาน
ได้แก่
1.4.1) ผู้อานวยการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม (F&B Director)
1.4.2) ผู้จัดการอาหารและเครื่องดื่ม (F&B Outlet Manager)
1.4.3) หัวหน้าพนักงานบริการ (Head Waiter)
1.4.4) พนักงานผสมเครื่องดื่ม (Bartender)
1.4.5) พนักงานบริกร(Waiter)
2) สาขาการเดินทาง (Travel Services) ประกอบด้วย 2 แผนก 9 ตาแหน่งงาน
2.1) แผนกธุรกิจท่องเที่ยว (Travel Agencies) 4 ตาแหน่งงาน ได้แก่
2.1.1) ผู้จัดการทั่วไป (General Manager)
2.1.2) ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (Assistant General Manager)
2.1.3) หัวหน้าผู้แนะนาการเดินทาง (Senior Travel Consultant)
2.1.4) ผู้แนะนาการเดินทาง (Senior Travel Consultant)
2.2) แผนก)ปฏิบัติการธุรกิจท่องเที่ยว (Tour Operation) 5 ตาแหน่งงาน ได้แก่
2.2.1) ผู้จัดการธุรกิจ (Product Manager)
2.2.2) ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (Sales and Marketing Manager)
2.2.3) ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Credit Manager)
2.2.4) ผู้จัดการฝ่ายตั๋ว (Ticketing Manager)
2.2.5) ผู้จัดการฝ่ายท่องเที่ยว (Tour Manager)
ซึ่งข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติ บุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียนนี้ เป็นความร่วมมือ
ที่สาคัญประการหนึ่งระหว่างประเทศสมาชิ กภายใต้การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community–AEC) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558
การพัฒนาและรับรองบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามข้อตกลงฯ นั้น เป็นการพัฒนากาลังแรงงาน
ให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ช่วยยกระดับ ลดความเหลื่อมล้าใน
มาตรฐานการให้บ ริการ และเสริมศักยภาพในการแข่งขันทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยและ
ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนากาลังคนที่ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะและการเพิ่มผลิตภาพแรงงานของประเทศ อีกทั้งสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560–2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3
กาหนดให้พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานสากล และเพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของตลาด โดยสร้ า งแรงจู ง ใ จให้
ผู้ ป ระกอบการอุ ตสาหกรรมด้ านการท่อ งเที่ ย วสนั บสนุ นบุ ค ลากรให้ มี ส มรรถนะขั้น พื้ นฐานตาม
ตาแหน่งงานและได้รับการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานสากล
อย่างไรก็ดี ปัจจุบันการรับรองสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวภายใต้ข้อตกลงฯ ยังไม่เป็นที่
รับรู้และยอมรับในกลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแรงงานที่เป็นบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องที่ไม่เพียงพอ
การยอมรับในคุณภาพมาตรฐานสมรรถนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความพร้อมในเชิงสมรรถนะของ
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ตัวบุคลากรเอง ปัจจัยเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนข้อตกลงฯ ดังกล่าว จึงทาให้
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรม และการเคลื่อนย้ายแรงงานตามวัตถุประสงค์ของ
ข้อตกลงฯ ยังไม่เป็นรูปธรรม
การศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง แนวทางสร้างการรับรู้และการยอมรับการรับรองสมรรถนะ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวในธุรกิจโรงแรม ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals:
MRA–TP) จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงมูลเหตุและปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรั บการรับรอง
สมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามข้อตกลงฯ ของผู้ประกอบการโรงแรม ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่สาคัญกลุ่มใหญ่ในการจ้างงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงบุคลากรที่อยู่ในในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เพื่อให้ได้แนวทางสร้างการยอมรับการรับรองสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในธุรกิจโรงแรม
เพื่อผลักดันภารกิจภายใต้ข้อตกลงฯ ของกรมการท่องเที่ยวให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และนาไปสู่การยกระดับ
คุณภาพการให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อรับทราบสาเหตุที่ทาให้ยังไม่เกิดการรับรู้และการยอมรับการรับรองสมรรถนะ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามข้อตกลงฯ ในธุรกิจโรงแรม
1.2.2 เพื่ อ รั บ ทราบข้ อ มู ล ปั จ จั ย ที่ จ ะท าให้ ผู้ ป ระกอบการโรงแรมยอมรั บ การรั บ รอง
สมรรถนะบุคลากรตามข้อตกลงฯ
1.2.3 เพื่ อ ให้ ไ ด้ แ นวทางในการสร้ า งการยอมรั บ การรั บ รองสมรรถนะบุ ค ลากรตาม
ข้อตกลงฯ
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง แนวทางสร้างการรับรู้และการยอมรับการรับรองสมรรถนะ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวในธุรกิจโรงแรม ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุ ณสมบัติบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals:
MRA–TP) มีขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา ดังนี้
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา
1) กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้เก็บข้อมูลมูลเหตุและปัจจัย ที่มีผลต่อการยอมรับการรับรอง
สมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในธุรกิจโรงแรม ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ได้แก่ บุคลากรในสถานประกอบการโรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้อง
ตามกฎหมาย จานวน 40 คน และผู้ประกอบการหรือผู้บริหารในสถานประกอบการโรงแรมที่จดทะเบียน
ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 5 คน
2) ระยะเวลาดาเนินการ
6 สัปดาห์ ระหว่างเดือนมิถุนายน–กรกฎาคม 2562
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1.3.2 วิธีการดาเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
1) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และ
คาถามในการสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน รายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลเชิงลักษณะ คือ ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์
ของกลุ่ มตัว อย่ างในการศึกษาครั้ งนี้ ประกอบด้ว ย เพศ อายุ วุฒิ การศึกษา และตาแหน่งงานใน
โรงแรม
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับ
คุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน และมูลเหตุและปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการรับรอง
สมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามข้อตกลงฯ ของธุรกิจโรงแรม ประกอบด้วย การรับรู้เกี่ยวกับ
ข้อตกลงฯ และการยอมรับการรับรองฯ
โดยแบบสอบถามกาหนดระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผ ลต่อการยอมรับ
การรับรองสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามข้อตกลงฯ ของธุรกิจโรงแรม ออกเป็น 5 ระดับ
โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
สาคัญมากที่สุด ระดับคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน
สาคัญมาก
ระดับคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน
สาคัญปานกลาง ระดับคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน
สาคัญน้อย
ระดับคะแนนเท่ากับ 2 คะแนน
สาคัญน้อยที่สุด ระดับคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน
2) การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดาเนินการศึกษาเชิงสารวจโดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านแบบสอบถาม
เพื่อให้สามารถรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้อย่างทั่วถึง และการสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึก
เพื่อนามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทาเป็นข้อเสนอแนวทางการสร้างการรับรู้และการยอมรับ
การรั บ รองสมรรถนะบุ ค ลากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย วในธุ ร กิ จ โรงแรม ภายใต้ ข้ อ ตกลงร่ ว มว่ า ด้ ว ย
การยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน
3) การวิเคราะห์ข้อมูล
ทาการวิเคราะห์ ข้อมูล ทั่ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ ส ถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยหาค่าเฉลี่ย และแปลผลค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์
นาไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ตามระดับความสาคัญ 5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย
ดังนี้
ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถึง มีระดับความสาคัญมากที่สุด
ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถึง มีระดับความสาคัญมาก
ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.51–3.50 หมายถึง มีระดับความสาคัญปานกลาง
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายถึง มีระดับความสาคัญน้อย
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถึง มีระดับความสาคัญน้อยที่สุด
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1.4 คาถามการศึกษา
1.4.1 ปัจจุบันผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ในธุรกิจโรงแรมไทยมีการรับรู้เกี่ยวกับ
การรับรองสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานอาเซียนอยู่ในระดับใด
1.4.2 ปัจจัยใดบ้างที่จะทาให้ธุรกิจโรงแรมไทยยอมรับการรับรองสมรรถนะบุคลากรตาม
ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน
1.4.3 ปัจจัยใดบ้างที่จะทาให้บุคลากรที่ทางานในธุรกิจโรงแรมเกิดการยอมรับการรับรอง
และเข้าสู่การรับรองสมรรถนะบุคลากรตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุ คลากรด้าน
การท่องเที่ยวอาเซียน
1.5 สมมติฐานการศึกษา
1.5.1 ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ในธุรกิจโรงแรมไทยส่วนใหญ่ยังไม่มีการรับรู้เรื่อง
การรับรองสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานอาเซียน
1.5.2 การกาหนดมาตรการให้สิทธิประโยชน์เป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้ธุรกิจโรงแรมไทย
ยอมรับ การรั บรองสมรรถนะบุคลากรตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวอาเซียน
1.5.3 การได้ รั บ ค่ า จ้ า งที่ สู ง ขึ้ น เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ จ ะท าให้ บุ ค ลากรที่ ท างานในธุ ร กิ จ
โรงแรมเกิดการยอมรับการรับรองและเข้าสู่การรับรองสมรรถนะบุคลากรตามข้อตกลงร่ วมว่าด้วย
การยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน
1.6 ประโยชน์ของการศึกษา
กรมการท่องเที่ย ว ในฐานะหน่ว ยงานที่รับผิ ดชอบด าเนินการตามข้อ ตกลงร่ว มว่าด้ว ย
การยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ได้ทราบข้อมูลสาเหตุและปัจจัยที่จะทาให้
เกิดการรับรู้และการยอมรับการรับรองสมรรถนะบุคลากรตามข้อตกลงฯ เพื่อนามาจัดทาแนวทาง
ที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามข้อตกลงฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้
การรับรู คือ ขบวนการที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่สิ่งเรากระตุนการรูสึกและถูกตีความ
เปนสิ่งที่มีความหมายโดยใชความรู ประสบการณและความเขาใจของบุคคล
การรับรูเป็นสิ่งที่ตองเรียนรู (Perception is learned) ดังนั้น ถาขาดการเรียนรู
หรือประสบการณจะมีเพียงการรับสัมผัสเทานั้น
พฤติกรรมการรับรู เปนกระบวนการตอบสนองตอสิ่งแวดลอมที่ตอเนื่องจากการรู สึก
สัมผัสรับรู เปนกระบวนการแปลความหมายของสิ่งเราที่ผานเขามาในกระบวนการรู สึก เมื่อเครื่องรับ
หรื ออวัย วะรั บ สั มผั ส สั ม ผั ส สิ่ งเรา เราจะเกิดความรู สึ ก แลวสงความรู สึ ก นั้นไปตี ความ หรือแปล
ความหมายกลายเปนการรับรู
การรับรูจะเกิดขึ้นไดตองประกอบดวยกระบวนการที่สาคัญตอไปนี้
1) การสัมผัส
2) ชนิดและธรรมชาติของสิ่งเรา
3) การแปลความหมายจากการสัมผัส
4) การใชความรูเดิมหรือการใชประสบการณเพื่อแปลความหมาย
นอกจากการรับรูเปนสิ่งที่ตองเรียนรูแลว การรับรูยังเปนสิ่งเลือกสรร (Perception
is selective) การเลือกสรรการรับรู นั้นขึ้นอยู กับองคประกอบ 2 ประการ คือ องค์ประกอบ
อันเนื่องมาจากสิ่งเราและองคประกอบอันเนื่องมาจากตัวบุคคล
1) องคประกอบอันเนื่องมาจากสิ่งเรา ลักษณะของสิ่งเราที่ทาใหเรารับรูไดทันที
หรือเปนสิ่งเราที่สามารถดึงดูดความสนใจไดเปนอยางดี ควรมีลักษณะตอไปนี้
(1) ความเขมและขนาด เชน เสียงที่ดังทาใหเราเลือกรับรู ไดดีกวาสิ่งเร้าที่มี
ลักษณะตรงขาม
(2) ความผิดแผกกัน เชน ตัวหนังสือเอียงหรือขีดเสนใตทาใหเราเลือกรับรูได้
มากกว่าธรรมดา
(3) การกระทาซ้า เปนการย้าทา ทาใหรับรูไดดีขึ้น
(4) การเคลื่อนไหว สิ่งเราที่เคลื่อนไหวจะดึงดูดการรับรูไดดีกวาสิ่งเร้าที่อยูนิ่ง
(5) ความแปลกใหม ความสนใจของบุคคลเปลี่ยนไดดวยการเสนอสิ่งเร้าที่มี
ความแปลกใหม
(6) การใชอิทธิพลทางสังคม เปนการใชสิ่ งของหรือบุคคลที่มีอิทธิพลทาง
สังคมกระตุนใหเกิดความสนใจ
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2) องคประกอบอันเนื่องมาจากตัวบุคคล ประกอบดวย 2 สวนที่สาคัญ คือ
(1) องคประกอบทางดานสรี ระ เนื่ อ งจากอวั ย วะรั บสั ม ผั ส ของแตละคน
มีความสามารถจากัดไมสามารถที่จะตอบสนองสิ่งเร้าทุกชนิดได นอกจากนั้นสภาพร่างกายก็มีผลต่อ
สมรรถภาพการรับสัมผัส รวมทั้งอิทธิพลจากสารเคมีสามารถทาใหสมรรถภาพในการรับรูเปลี่ยนไปได
(2) องคประกอบทางดานจิตวิทยาที่กระตุ้นให้เ กิดการรับรู้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ไดแก ความสนใจ ความคาดหวัง ความต้องการ และการเห็นคุณคา
2.1.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับ
การยอมรั บ หมายถึง กระบวนการทางจิตใจของบุคคลแต่ล ะคนที่เริ่มต้นตั้งแต่
การรับรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่หนึ่ง ๆ ไปจนถึงการยอมรับเอานวัตกรรมหรือสิ่งใหม่นั้น ๆ
ไปใช้อย่างเปิดเผย
2.1.2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับ
Roger (1968 อ้างถึงใน เอกลักษณ์ ธนเจริญพิศาล, 2554) ได้แบ่ง
กระบวนการยอมรับนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ
1) ขั้นของการรับรู้ หรือขั้นของการทราบข่าว (Awareness Stage)
เป็นขั้นที่ทราบว่าสิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้น แหล่งที่ทราบข่าวจะมาจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากพ่อแม่ ญาติ
พี่น้อง เพื่อนฝูง และสื่อต่าง ๆ ขั้นรับรู้เป็นขั้นที่บุคคลได้รับรู้ว่ามีแนวคิดหรือนวัตกรรม แต่ยังไม่มี
ความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับเนื้อหาและรายละเอียดต่าง ๆ
การรั บ รู้ ที่ ส าคั ญ ที่ เ กี่ ย วกั บ กระบวนการยอมรั บ ได้ แ ก่ การรั บ รู้
ที่ส ามารถกระตุ้น ให้ เกิดความสนใจที่จะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นเพิ่มเติมหรือการรับรู้ที่จะ
นาไปสู่ขั้นต่อไปของกระบวนการยอมรับ เพราะการรับรู้แต่ละครั้งไม่จาเป็นจะต้องมีกระบวนการ
ยอมรับขั้นอื่น ๆ ตามมาเสมอไป การรับรู้เรื่องที่ตรงปัญหาความต้องการของประชากรหรือเป็นสิ่งที่
สามารถมองเห็นประโยชน์ที่ตามมาได้อย่างเด่นชัด (Perceived Advantage) ย่อมจะกระตุ้นให้เกิด
ความสนใจได้ง่ายกว่าการรับรู้ในเรื่องทั่ว ๆ ไป
2) ขั้นของความสนใจ (Interest Stage) เป็นขั้นที่ผู้ที่จะรับสิ่งใหม่
ได้สนใจในรายละเอียดอย่างมาก และคิดว่าสิ่งใหม่นี้คงจะเป็นประโยชน์จึงเข้าไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม
จากเจ้าหน้าที่ จากผู้นา หรือจากหลักฐาน จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใหม่ ในขั้นนี้จะเกิด
ความสนใจที่จะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม แต่ยังไม่มีการประเมินนวัตกรรมเข้ากับสถานการณ์
ที่แท้จริงของแต่ละบุคคลเพียงแต่ต้องการความรู้เพิ่ม ฉะนั้นสิ่งสาคัญที่สุดสาหรับขั้นนี้ ได้แก่ ความรู้
(Cognitive or Knowing) เกี่ยวกับนวัตกรรม การแสวงหาข้อมูลในขั้นนี้มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน
มากกว่าขั้นที่ 1 การเพิ่มความรู้ยิ่ งทาได้มากเท่าใด ความรู้สึ กว่าจะต้องเสี่ ยงจะลดลงมากเท่านั้น
ซึ่งจะมีผลต่อขั้นประเมินที่กาลังจะตามมาด้วย ความรู้สึกยังขึ้นอยู่กับจิตลักษณะบางประการของ
ประชากร เป็นต้นว่า ความทันสมัย การชอบเปลี่ยนทัศนคติ และปทัสถานของระบบสังคม (Social
System Norms) ที่ทันสมัยมีระบบสื่อสารมวลชนที่ดีและเปิดโอกาสให้สิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ เข้าสู่
ชุมชนเพื่อจะช่วยกระตุ้นการแสวงหาความรู้ในขั้นนี้ได้เป็นอย่างดี
3) ขั้นของการประเมินผลหรือประเมินค่า (Evaluation Stage) เป็นขั้น
ของการตั ด สิ น ใจในการคิ ด ว่ า สิ่ ง ใหม่ นั้ น ดี เ พี ย งไร มี อ ะไรเป็ น ผลดี แ ละผลเสี ย บ้ า ง บุ ค คลใช้
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ความสามารถทางสมองเพื่ อจะประเมิน นวั ตกรรมเข้า กับ นวั ตกรรมของตนขั้ นนี้ เป็ นการทดลอง
ในระดับความคิด (Mental Trial) ถ้าประชากรมีความรู้สึกว่านวัตกรรมมีคุณค่าและมีประโยชน์
ก็จะลงมือทดลองทาดูในขั้นที่ 4 ซึ่งเป็นการทดลองในภาคปฏิบัติ
ประชากรแต่ละคนย่อมมีความไม่แน่ใจในผลที่จะได้รับจากนวัตกรรม
เขาจะมีความรู้สึกว่าจะต้องเสี่ยง เนื่องจากความไม่รู้จริงและไม่เคยมีประสบการณ์ขั้นนี้ประชากร
ต้ อ งการแรงกระตุ้ น จากเพื่ อ นหรื อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ความส าคั ญ ของขั้ น นี้ คื อ การสร้ า งความรู้ สึ ก
(Affective) ที่ดีต่อนวัตกรรม ฉะนั้นความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ในขั้นที่ 2 จะเป็นรากฐานสาคัญที่ทาให้
ขั้นนี้ประสบผลสาเร็จและต่อเนื่องไปยังกระบวนการในขั้นที่ 4
4) ขั้นของการทดลอง (Trial Stage) เป็นขั้นสาคัญที่ได้ตัดสินใจลงไปว่า
จะพิ จ ารณาทดลองถ้ า ได้ ผ ลดี ก็ จ ะน าไปปฏิ บั ติ จ ริ ง ๆ ต่ อ ไป เป็ น ขั้ น ที่ ไ ด้ ล งมื อ ทดลองท าดู
เพียงบางส่วนในสถานการณ์จริงของเขาเอง เป็นการย้าความไม่แน่ใจว่าผลจะดีจริงอย่างที่เขาคิด
ในการประเมินหรือไม่ ความรู้เกี่ยวกับวิธีทา (How to Knowledge) จึงมีความสาคัญมากในขั้นนี้
ตัว แปรทางเศรษฐกิจ จะสามารถอธิบ ายได้ ดีกว่ าตัว แปรอื่น ๆ ฉะนั้น การด าเนิ นงานทดลองต้อ ง
ระมัดระวังให้ถูกต้องอย่างถูกหลักวิชา เพื่อให้ผลงานที่ได้มีประสิทธิภาพมากพอที่จะเกิดเป็นแรงจูงใจ
ที่จะยอมรับในโอกาสต่อมา
5) ขั้นการยอมรับ (Adoption Stage) เป็นขั้นที่ตัดสินใจว่าจะยอมรับ
สิ่งใหม่ หรือมีการประเมินผลมาก่อนแล้วจะตกลงใจว่าจะยอมรับหรือไม่ ระยะนี้อาจต้องใช้เวลาบ้าง
ในการรับสิ่งใหม่ เป็นขั้นสุดท้ายของกระบวนการยอมรับเอาสิ่งใหม่ไปใช้อย่างเต็มที่ ไม่ใช่ทาเพียง
เล็กน้อยเหมือนในขั้นทดลองขั้นนี้เกี่ย วกับพฤติกรรม (Behavior) ความสาคัญของขั้นนี้อย่างหนึ่งคือ
เป็นการพิจารณาผลการทดลองในขั้นที่ 4
Roger (1962 อ้างถึงใน เอกลักษณ์ ธนเจริญพิศาล, 2554) ได้แบ่ง
โครงสร้างการยอมรั บออกเป็ น 3 ส่ว นใหญ่ ๆ คือ สิ่ งที่มีอยู่เดิม (Antecedents) กระบวนการ
(Process) และผล (Results)
1) สิ่งที่มีอยู่เดิม (Antecedents)
ในส่วนนี้ คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัว แปรซึ่งมีอยู่เดิมก่อนการเผยแพร่
นวัตกรรมแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
(1) ลักษณะบุคลิกภาพของบุคคล ได้แก่ ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อมั่น
ความสามารถทางสมอง ทักษะความคิดรวบยอด สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ ฯลฯ ตลอดจนการติดต่อกับโลกภายนอกและการเป็นผู้นาทางความคิด ซึ่ง Rogers
เชื่อว่ามีผลทาให้เกิดความแตกต่างในการยอมรับ
(2) การรับ รู้เกี่ ยวกับ สภาพแวดล้ อม ได้แ ก่ ปทัส ถานของระบบ
สังคมในด้านความไวในการยอมรั บ การได้มีโ อกาสติดต่อเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นในวงสั งคมอื่น ๆ
ความรู้สึกว่าต้องการนวัตกรรม บรรทัดฐานของสังคม นับเป็นสิ่งจูงใจที่สาคัญในขณะเดียวกันก็อาจ
เป็นอุปสรรคต่อการยอมรับได้
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2) กระบวนการ (Process)
ส่ ว นนี้กล่ าวถึ งการพั ฒ นาด้า นความคิ ดตั้ งแต่ การรับ รู้ความสนใจ
ประเมินค่าและทดลอง จนถึงการยอมรับ ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายของกระบวนการ สิ่งสาคัญที่ช่วยกระตุ้นให้
กระบวนการนี้ดาเนินไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ หรือยับยั้งให้ช้าลงและมีผลในทางตรงข้ามนั้น
มีหลายอย่าง เช่น ส่วนที่เกี่ยวกับตัวของบุคคลคนนั้นเอง แหล่งให้ความรู้ การรับรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของวิทยากรแผนใหม่ ได้แก่ ประโยชน์ ความซับช้อน ความสอดคล้องกับวิธีการที่ทาอยู่เดิม ผลผลิต
สูงกว่าเดิม และสามารถทดลองดูได้
3) ผล (Results)
ผลของนวั ตกรรมเป็ นองค์ ป ระกอบสุ ด ท้า ยของการเปลี่ ยนแปลง
สั ง คมที่ เ กิ ด ขึ้ น หลั ง จากมี สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ คื อ การเผยแพร่ น วั ต กรรม และผ่ า นกระบวนการยอมรั บ
นวัตกรรมไปจนถึงขั้นการยืนยัน ได้แก่ การยอมรับ (Adoption) หรือเลิกใช้นวัตกรรม (Discontinue)
ส่ ว นผลที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น ไปในทางด้ า นบวกหรื อ ทางด้ า นลบย่ อ มขึ้ น อยู่ กั บ การที่ น วั ต กรรมสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการได้ดีเพียงใด ผลที่เกิดจากนวัตกรรมอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ง่าย
ชัดเจนหรือเป็นไปได้โดยทางอ้อมแฝงอยู่โดยที่สมาชิกในสังคมไม่อาจทราบถึงผลได้ชัดเจน ระยะเวลา
ที่เกิดผลนวัตกรรมจะเห็นได้ช้าหรือเร็วย่อมขึ้นอยู่กับประเภทของสมาชิกสังคม และปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการยอมรับนวัตกรรม
Roger (1971 อ้างถึงใน เอกลักษณ์ ธนเจริญพิศาล, 2554) ได้กล่าวถึง
กระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมมี 4 ขั้นตอนใหญ่ ๆ ดังนี้คือ
1) ขั้น รั บ รู้ เริ่ มจากการที่ บุ คคลทราบถึ ง นวั ต กรรมและพอเข้า ใจถึ ง
หน้าที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัว นับเป็นความรู้ที่ช่วยส่งเสริมส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมได้
ถ้าหากได้มีความรู้ถึงสิ่งจาเป็นในการใช้นวัตกรรมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมโดยละเอียดมากยิ่งขึ้นตาม
ความยุ่งยากสลับซับซ้อนของนวัตกรรมนั้น ๆ อีกทั้งการมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ เช่น การมีความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ช่วยทาให้เข้าใจวิธีการคุมกาเนิดดียิ่งขึ้น นอกจากนี้การที่
บุคคลมีทัศนคติและความเชื่อเกี่ยวกับนวัตกรรมเป็นสิ่งสาคัญต่อกระบวนการยอมรับนวัตกรรมได้
กล่ า วคื อ ถ้ า หากเห็ น ว่ า นวั ต กรรมนั้ น ไม่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ มี ป ระโยชน์ ต่ อ ตนแล้ ว ความคิ ด เกี่ ย วกั บ
นวัตกรรมนั้นจะหยุดอยู่แค่ขั้นความรู้นี้เท่านั้น การรับทราบนวัตกรรมเร็วหรือช้าก็เป็นการยอมรับ
นวัตกรรมส่วนหนึ่ง ทั้งนี้การที่บุคคลได้รับการศึกษาสูงอยู่ในสถานะของสังคมสูง การได้มีโอกาสรับ
การติดต่อคนภายนอกสังคมมากกว่าช่วยทาให้มีโอกาสได้ รับความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม การยอมรับ
นวัตกรรมจะเกิดได้ง่ายและรวดเร็วกว่าบุคคลอื่น ๆ
2). ขั้นจูงใจ บุคคลมีความรู้สึกผูกพันกับนวัตกรรมมากขึ้นโดยการแสวงหา
ข่าวสารเพิ่มเติมด้วยวิธีการต่างๆกันเพื่อนามาสนับสนุนทัศนคติและความเชื่อของตนที่มีต่อนวัตกรรม
เช่น การได้พบปะเพื่อนที่มีคุณลักษณะเหมือน ๆ กันช่วยทาให้ได้ข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมน่าเชื่อถือ
ยิ่ ง ขึ้ น ประกอบกั บ การพิ จ ารณาถึ ง ผลดี ผ ลเสี ย ของการใช้ น วั ต กรรม เช่ น เรื่ อ ง ความเข้ า กั น ได้
ความยุ่งยากสลับซับช้อน และการสามารถสังเกตเห็นผลของนวัตกรรมได้ เป็นต้น
3) ขั้น ตั ด สิ น ใจ เป็ น การตั ด สิ นใจเลื อ กได้ เพี ย งทางเดี ยวเท่ า นั้ น คื อ
การยอมรับนวัตกรรมหรือการปฏิเสธนวัตกรรม โอกาสที่บุคคลจะตัดสินใจเลือกยอมรับนวัตกรรมใด ๆ
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เพิ่มมากขึ้นถ้าหากได้มีการทดลองใช้นวัตกรรม ถึงแม้จะเป็นการทดลองเพียงส่ วนย่อย ๆ ก็ตาม
หรือจากการเห็นผลที่ผู้อื่นทดลองนวัตกรรม
4) ขั้นยืนยัน หลังจากที่บุคคลยอมรับนวัตกรรมแล้วเพื่อให้เป็นการยืนยัน
หรือสนับสนุนในการตัดสินใจของตนเอง จึงเกิดการแสวงหาข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้นเพิ่ มเติม
การได้รั บข่าวสารที่ดีเกี่ยวกับนวัตกรรมในภายหลังเป็นสิ่ งที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ ความเชื่อ
และทัศนคติที่ดีต่อนวัตกรรมทาให้การยอมรับนวัตกรรมเป็นไปด้วยดี ในทานองเดียวกันถ้าหากข่าวสาร
ที่ผู้ใช้นวัตกรรมได้รับภายหลังชี้ให้เห็นถึงความไม่เหมาะสม ไม่เกิดผลดีไปกว่าสิ่งที่เคยใช้แต่เดิมใช้แล้ว
เกิดผลเสียเป็นสาเหตุที่ทาให้เลิกการยอมรับนวัตกรรมได้ รวมไปถึงการเปลี่ยนไปใช้นวัตกรรมใหม่
ที่เห็นว่าดีกว่าเดิม
2.1.2.2 องค์ประกอบของการยอมรับ
Rogers and Shoemaker (1971 อ้างถึงใน เอกลักษณ์ ธนเจริญพิศาล,
2554) ได้อธิบายองค์ประกอบของการยอมรับ 3 องค์ประกอบ ดังนี้
1) คุ ณ ลั ก ษณะของนวั ต กรรมที่ มี ค วามส าคั ญ และมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
การยอมรับมี 5 ประการ
(1) ความได้เปรียบเชิงเทียบ (Relative advantage) หมายถึง
การที่ผู้ได้รับนวัตกรรมรู้สึกหรือคิดว่านวัตกรรมนั้นดีกว่ามีประโยชน์กว่าความคิดเก่าสิ่ง เก่า หรือวิธี
ปฏิบัติเดิม
(2) ความเข้ากันได้หรือความไปกันได้ (Compatibility) คือ การที่
ผู้ยอมรับนวัตกรรมรู้สึกหรือคิดว่านวัตกรรมนั้นไปด้วยกันได้หรือเข้ากันได้กับค่านิยมประสบการณ์
ในอดีตจนความต้องการของผู้รับความคิดใหม่ วิธีปฏิบัติใหม่ หรือสิ่งใหม่เข้ากับค่านิยมหรือบรรทัดฐาน
ของสังคม นวัตกรรมที่ไม่สอดคล้องถูกยอมรับได้ช้ากว่านวัตกรรมที่เข้ากับสิ่งต่าง ๆ ได้ดี
(3) ความยุ่งยากหรือความสลับซับซ้อน (Complexity) คือ การที่
ผู้รับนวัตกรรมเห็นหรือรู้สึกว่านวัตกรรมนั้นยากแก่การเข้าใจและนาไปใช้ หากยุ่ งยากมากก็ยากแก่
การยอมรับ
(4) ความสามารถในการนาไปทดลองใช้ (Trainability) คือ ผู้รับ
นวัตกรรมสามารถนานวัตกรรมไปทดลองใช้ในปริมาณเล็ ก ๆ จะถูกยอมรับได้เร็ว กว่านวัตกรรม
ที่ไม่สามารถแบ่งเป็นส่วนเล็ก ๆ ได้
(5) ความสามารถในการสังเกตได้ (Observability) คือ ผลของ
นวัตกรรมเป็นสิ่งที่สามารถมองเห็นได้โดยสมาชิกภายในระบบของสังคม ยิ่งมองเห็นได้ง่ายเพียงใด
นวัตกรรมนั้นก็จะได้รับยอมมากเพียงนั้น
2) โครงสร้างทางสังคม (Social Structure) เกิดขึ้นจากสมาชิกของ
สังคมมีฐานะหรือตาแหน่งทางสังคมแตกต่างกันโครงสร้างของสังคมสามารถส่งเสริมหรือ ขัดขวาง
การยอมรับของสมาชิกภายในสังคมโดยอิทธิพลของสิ่งที่เรียกว่าอิทธิพลของระบบ ซึ่งหมายถึง บรรทัดฐาน
หรือสถานภาพของสังคม ขั้นของสั งคม และสิ่งอื่น ๆ ในระบบสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
สมาชิกในระบบสังคมและมีความสาคัญต่อความเร็วหรือความล่าช้าในการยอมรับนวัตกรรม
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3) บรรทัดฐานของระบบสั งคม คือ แบบอย่างของพฤติกรรมที่เป็นที่
ยอมรับของสมาชิกภายในระบบสังคมและเป็นเครื่องกาหนดขอบเขตพฤติกรรมของสมาชิกภายใน
สังคมบรรทัดฐานของสังคมที่มีผลต่อการยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม มี 2 ประเภท คือ บรรทัดฐาน
ตามประเพณีและบรรทัดฐานตามแบบทันสมั ย บุคคลที่อยู่ในสังคมที่มีบรรทัดฐานแบบทันสมัยจะมี
ทัศนคติต่อการเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มที่จะยอมรับนวัตกรรมได้เร็วกว่าที่มีอยู่ในสังคมที่มีบรรทัดฐาน
แบบประเพณี
ดังนั้ น ทฤษฎีการยอมรับแสดงให้เห็นถึงการยอมรับสิ่งใหม่ ซึ่งเป็นสั ญลักษณ์ที่
นาไปสู่การเปลี่ ยนแปลงทางสั งคมและวัฒนธรรมเป็นการพิจารณาถึงลักษณะหรือบุคลิกภาพของ
ปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มในชุมชนที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม
2.1.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ทฤษฎีการจูงใจที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย คือ ทฤษฎีลาดับความต้องการของมาสโลว์
นั ก จิ ต วิ ท ยาเชื่ อ ว่ า มนุ ษ ย์ มี ค วามต้ อ งการที่ ซั บ ซ้ อ นอยู่ 5 ประการ ซึ่ ง สามารถจั ด ล าดั บ ขั้ น ตอน
ความสาคัญจากมากไปน้อย ดังนี้
1) ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs)
2) ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง (Safety and Security Needs)
3) ความต้องการด้านสังคม (Social Needs)
4) ความต้องการด้านการยกย่อง (Esteem Needs)
5) ความต้องการความสาเร็จในชีวิต (Self Actualization Needs)
ลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์มีการเรียงลาดับขั้นความต้องการที่อยู่ในขั้นต่า
ที่สุดจะต้องได้รับความพึงพอใจเสียก่อนบุคคลจึงจะสามารถผ่านพ้นไปสู่ขั้นความต้องการที่อยู่ในขั้นสูงขึ้น
ตามลาดับ ดังจะอธิบายโดยละเอียด ดังนี้
1) ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน
ที่มีอานาจมากที่สุดและสังเกตเห็นได้ชัดที่สุด เนื่องจากความต้องการทั้งหมดเป็นความต้องการที่ช่วย
การดารงชีวิตและเกี่ ยวพันโดยตรงกับความอยู่รอดของร่างกาย ได้แก่ ความต้องการอาหาร น้าดื่ม
อากาศ ที่อยู่อาศัย การพักผ่อนนอนหลับ ความอบอุ่น เป็นต้น ซึ่งความพึงพอใจที่ได้รับในขั้นนี้จะ
กระตุ้นให้เกิดความต้องการในขั้นที่สูงกว่า แต่ถ้าบุคคลใดประสบความล้มเหลวที่จะสนองความต้องการ
ขั้นพื้นฐานก็จะไม่ได้รับการกระตุ้นให้เกิดความต้องการในระดับที่สูงขึ้น เช่น คนที่อดอยากหิวโหยจะ
ต้องการอาหารมากกว่าที่จะได้รับความสาเร็จในหน้าที่การงาน
2) ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง (Safety and Security Needs)
เมื่อความต้องการทางด้านร่างกายได้รับความพึงพอใจแล้วบุคคลก็จะพัฒนาการไปสู่ขั้นใหม่ต่อไป
ซึ่งขั้นนี้เรียกว่าความต้องการความปลอดภัยหรือความรู้สึกมั่นคง (Safety or Security) มาสโลว์
กล่าวว่าความต้องการความปลอดภัยนี้จะสังเกตได้ง่ายในทารกและในเด็กเล็ก เนื่องจากทารกและเด็กเล็ก
ต้องการความช่วยเหลือและต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่น
3) ความต้องการด้านสังคม (Social Needs) คือ ความต้องการความเป็นมิตร
ความรัก การเป็นส่วนหนึ่งในสังคม การต้องการการยอมรับจากผู้อื่น
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4) ความต้องการด้านการยกย่อง (Esteem Needs) เมื่อความต้องการขั้นที่ 3
หรือความต้องการด้านสังคมทาให้บุคคลเกิดความพึงพอใจแล้ว ความต้องการในขั้นต่อไปก็จะมาแทนที่
กล่าวคือมนุษย์ต้องการได้รับความนับถือยกย่อง โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ความต้องการนับถือ
ตนเอง (Self–respect) และความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่น (Esteem from Other)
– ความต้องการนับถือตนเอง (Self–respect) คือ ความต้องการมีอานาจ
มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความแข็งแรง มีความสามารถในตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่น
และมีความอิสระ ทุกคนต้องการที่จะรู้สึกว่ามีคุณค่าและมีความสามารถประสบความสาเร็จในภารกิจ
ต่าง ๆ และมีชีวิตที่เด่นดัง
– ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่น (Esteem from Other) คือ
ความต้องการมีเกียรติยศ การได้รับยกย่อง ได้รับการยอมรับ ได้รับความสนใจ มีสถานภาพ มีชื่อเสียง
เป็นที่กล่าวขาน และเป็นที่ชื่นชมยินดี มีความต้องการที่จะได้รับการยกย่องชมเชยในสิ่ง ที่เขากระทา
ซึ่งทาให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าว่าความสามารถของเขาได้รับการยกย่องจากผู้อื่น
5) ความต้องการความสาเร็จในชีวิต (Self Actualization Needs) ถ้าความต้องการ
ลาดับขั้นก่อน ๆ ได้ทาให้เกิดความพึงพอใจอย่างมีประสิทธิภาพ ความต้องการความสาเร็จในชีวิต
อย่างแท้จริงก็จะเกิดขึ้น มาสโลว์อธิบายความต้องการความสาเร็จในชีวิตว่าเป็นความปรารถนาในทุกสิ่ง
ทุกอย่างซึ่งบุคคลจะได้รับอย่างเหมาะสม บุคคลที่ประสบผลสาเร็จในขั้นสูงสุดนี้จะใช้พลังอย่างเต็มที่
ในสิ่งที่ท้าทายความสามารถและศักยภาพ และมีความปรารถนาที่จะพัฒนาปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัตินักวิชาชีพ (Mutual Recognition
Arrangement)
MRA (Mutual Recognition Arrangement) คือ ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับ
คุณสมบั ตินั กวิช าชีพ ซึ่งเป็ น ข้อ ตกลงเกี่ ยวกับ การแสวงหาจุ ดยอมรับร่ ว มกั นเรื่ องคุณ สมบั ติของ
ผู้ทางานด้านบริการ โดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นนักวิชาชีพ เช่น แพทย์ วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี เป็นต้น
วัตถุประสงค์ของข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัตินักวิชาชีพ
1) เพื่ออานวยความสะดวกในการเคลื่ อนย้ายบุคลากรวิชาชีพในประเทศสมาชิก
อาเซียน
2) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practices) ในการสอน
และฝึกอบรมบุคลากร โดยใช้สมรรถนะเป็นหลัก (Competency–based) ทั้งนี้เพื่อร่วมมือและ
เสริมสร้างความสามารถในหมู่สมาชิกอาเซียน ช่วยยกระดับมาตรฐานและการลดช่องว่างความแตกต่าง
ของบุคลากร
สาหรับคุณสมบัติที่ประเทศสมาชิกหาจุดตกลงยอมรับร่วมกันก็คือ เรื่องการศึกษา
และประสบการณ์การทางาน ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นเงื่อนไขในการได้รับอนุญาตให้ทางานในประเทศหนึ่ง ๆ
จากวัตถุประสงค์หลักของข้อตกลง MRA นี้คือ การช่วยให้นักวิชาชีพอาเซียนสามารถเคลื่อนย้ายเข้าไป
ทางานในประเทศอาเซียนอื่นได้สะดวกมากขึ้น สามารถยื่นคาขอใบอนุญาต โดยไม่เสียเวลาตรวจสอบ
คุณสมบั ติซ้า ทั้งนี้ ผู้ ป ระกอบวิช าชีพยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องของ
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ประเทศที่เข้าไปทางาน เช่น การสอบ การขึ้นทะเบียน การขอใบอนุญาตทางาน เป็นต้น ตัวอย่างเช่น
นาย ก เป็นวิศวกรไทย จบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ ทางานมาแล้ว 7 ปี และได้รับใบประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมในประเทศไทยแล้ว ตาม MRA อาเซียนเกี่ยวกับอาชีพวิศวกร นาย ก สามารถไปขอ
ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียนได้เพื่อจะได้ไปสมัครกับสภาวิศวกรของประเทศอาเซียนอื่น
(เช่น อาจเป็นสิงคโปร์ ) เพื่อเข้าทางานเป็นวิศวกรต่างด้าว แต่ นาย ก ก็ยังจาเป็นต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบภายในของประเทศนั้น (เช่น หากสิงคโปร์กาหนดว่าต้องมีใบอนุญาตวิชาชีพวิศวกร นาย ก
ก็ต้องสอบใบอนุญาตให้ ได้ก่อน) ดังนั้น จะเห็นว่าข้อตกลง MRA จะช่วยอานวยความสะดวกให้
ผู้ป ระกอบวิช าชีพในประเทศสมาชิกอาเซียนให้ ส ามารถมีโ อกาสไปทางานประเทศอื่น ๆ ภายใน
กลุ่มอาเซียนที่ได้ผลตอบแทนมากกว่าได้ง่ายขึ้น เพราะ MRA นั้น ได้ช่วยลดขั้นตอนการตรวจสอบ
และรับรองวุฒิการศึกษาหรือความรู้ทางวิชาชีพนั้น ๆ ให้แล้ว ส่วนประโยชน์ที่จะตกอยู่กับประชาชน
ธรรมดาทั่ว ไป คือ โอกาสที่เ พิ่ม มากขึ้น ในการได้รั บบริ การจากนั กวิช าชี พที่มี ความสามารถจาก
ชาติ อ าเซี ย นอื่ น ที่ อ าจจะเข้ า มาท างานในประเทศเพิ่ ม มากขึ้ น โดยไม่ ต้ อ งเสี ย ค่ า เดิ น ทางไกล ๆ
เพื่อขอรับบริการ ส่วนนักวิชาชีพในประเทศนั้นหากกลัวการถูกแย่งงานจากนักวิชาชีพอาเซียนอื่น ๆ
ก็จ าเป็ น ที่จ ะต้องกระตุ้น เพิ่ม พูน ศั กยภาพตนเอง ซึ่งประโยชน์ จากการยกระดั บความสามารถนี้
ก็จะตกอยู่กับผู้บริโภคอีกเช่นกัน
ปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในข้อตกลง MRA ของวิชาชีพต่าง ๆ
จานวน 8 วิชาชีพ ดังนี้
1) ข้อตกลงร่ ว มว่ าด้ว ยการยอมรับคุ ณสมบั ติส าขาวิ ช าชี พแพทย์ของอาเซีย น
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Medical Practitioners)
2) ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติสาขาวิชาชีพทันตแพทย์ของอาเซียน
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Dental Practitioners)
3) ข้ อ ตกลงร่ ว มว่ า ด้ ว ยการยอมรั บ คุ ณ สมบั ติ ส าขาวิ ช าชี พ การพยาบาลของ
อาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Nursing Services)
4) ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติสาขาวิศวกรรมของอาเซียน (ASEAN
Mutual Recognition Arrangement on Engineering Services)
5) ข้อตกลงร่ ว มว่าด้ว ยการยอมรับคุณสมบัติส าขาสถาปัตยกรรมของอาเซียน
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Architectural Services)
6) ข้ อ ตกลงร่ ว มว่ า ด้ ว ยการยอมรั บ คุ ณ สมบั ติ ส าขาการส ารวจของอาเซี ย น
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Surveying Qualifications)
7) ข้อตกลงร่ ว มว่าด้ว ยการยอมรับคุณสมบัติส าขาบัญชีของอาเซียน (ASEAN
Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services)
8) ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่ องเที่ยวอาเซียน
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals–ASEAN MRA on
TP) ทั้งนี้ MRA สาหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีความแตกต่างจาก MRA 7 วิชาชีพ เนื่องจาก
การเป็นวิชาชีพต้องประกอบด้วย องค์ความรู้ มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ และเป็น อาชีพที่อาจ
กระทบสิทธิ ชีวิต ร่างกายของผู้อื่น เพราะฉะนั้นวิชาชีพจึงต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายจึงสามารถ
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ประกอบอาชีพนั้นได้ เช่น แพทย์ วิศวกร เป็นต้น ดังนั้นอาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน 32 ตาแหน่งงาน
จึงมีสถานะเป็นอาชีพ
2.2.2 วัต ถุประสงค์แ ละสาระสาคัญของข้อตกลงร่ วมว่า ด้วยการยอมรั บคุณ สมบัติ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on
Tourism Professionals–ASEAN MRA on TP)
ข้อ ตกลงร่ ว มว่ า ด้ว ยการยอมรับ คุ ณสมบัติ บุค ลากรด้า นการท่อ งเที่ ย วอาเซี ย น
ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามในข้อตกลงฯ ไปเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 มีจุดมุ่งหมายที่จะอานวย
ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกตามนโยบายของ
อาเซียน เนื่องจากแต่ละประเทศต่างมีมาตรฐาน การรับรองคุณวุฒิ และกฎเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติ
ผู้ประกอบการวิชาชีพท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไป จึงจาเป็นต้องจัดทาข้อตกลงยอมรับร่วมเพื่อให้มี
การปรับเทียบสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งภูมิภาค
เพื่ อความสะดวกในการหางานทาหรือ เคลื่ อ นย้ า ยบุ ค ลากรระหว่ างประเทศ เช่ น บุ ค ลากรด้ า น
การท่องเที่ยวชาวไทยที่ผ่านการประเมินสมรรถนะอาเซียน และมีชื่ออยู่ในระบบทะเบียนของอาเซียน
ก็สามารถหางานทาในประเทศสิงคโปร์ได้ตามคุณสมบัติในสาขางานของตน โดยสรุป อาจกล่าวได้ว่า
ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียนจัดทาขึ้นเพื่อ
1) แก้ปั ญหาความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์อุปทานในตลาดแรงงานภาคธุรกิจ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
2) สร้างกลไกในการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่มีทักษะและได้รับ
การรับรองคุณวุฒิระหว่างประเทศสมาชิกอย่างเสรี
โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้
1) อานวยความสะดวกในการเคลื่ อนย้ายบุคลากรด้ านการท่องเที่ยวระหว่า ง
ประเทศสมาชิกอาเซียน
2) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดการเรียน
การสอนและการฝึกอบรมบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวโดยเน้นสมรรถนะ
3) ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือและเสริมสร้างศักยภาพระหว่างประเทศสมาชิก
ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA
on TP) กาหนดให้ประเทศสมาชิกพิจารณาสมรรถนะของบุคลากรในตาแหน่งต่าง ๆ โดยใช้คุณสมบัติ
การศึกษา การฝึ กอบรม และหรื อ ประสบการณ์ในการทางาน เป็น เกณฑ์พื้น ฐานในการรับ รอง
มาตรฐานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวแห่งอาเซียนโดยสานักเลขาธิการอาเซียนได้จัดทาหลักสูตร
สมรรถนะมาตรฐานอาเซียน (ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professional:
ACCSTP) ใน 2 สาขา 6 แผนก 32 ตาแหน่งงาน ประกอบด้วย
1) สาขาที่พัก (Hotel Services) ประกอบด้วย 4 แผนก 23 ตาแหน่งงาน
1.1) แผนกแม่บ้าน (Housekeeping) ได้แก่
1.1.1) ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน (Executive Housekeeper)
1.1.2) ผู้จัดการฝ่ายซักรีด (Laundry Manager)
1.1.3) ผู้ควบคุมดูแลห้องพัก (Floor Supervisor)
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1.1. 4) พนักงานซักรีด (Laundry Attendant)
1.1.5) พนักงานดูแลห้องพัก (Room Attendant)
1.1.6) พนักงานทาความสะอาด (Public Area Cleaner)
1.2) แผนกต้อนรับส่วนหน้า (Front Office) ได้แก่
1.2.1) ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ (Front Office Manager)
1.2.2) ผู้ควบคุมดูแลฝ่ายต้อนรับ (Front Office Supervisor)
1.2.3) พนักงานต้อนรับ (Receptionist)
1.2.4) พนักงานรับโทรศัพท์ (Telephone Operator)
1.2.5) พนักงานยกกระเป๋า (Bell Boy)
1.3) แผนกประกอบอาหาร (Food Production)
1.3.1) หัวหน้าพ่อครัว (Executive Chef)
1.3.2) พ่อครัวงานขนมหวาน (Chef de Partie)
1.3.3) พ่อครัวแต่ละงาน (Demi Chef)
1.3.4) ผู้ช่วยพ่อครัวฝ่ายอาหาร (Commis Chef)
1.3.5) ผู้ช่วยพ่อครัวขนมหวาน (Commis Pastry)
1.3.6) งานขนมปัง (Baker)
1.3.7) งานเนื้อ (Butcher)
1.4) แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Services)
1.4.1) ผู้อานวยการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม (F&B Director)
1.4.2) ผู้จัดการอาหารและเครื่องดื่ม (F&B Outlet Manager)
1.4.3) หัวหน้าพนักงานบริการ (Head Waiter)
1.4.4) พนักงานผสมเครื่องดื่ม (Bartender)
1.4.5) พนักงานบริกร(Waiter)
2) สาขาการเดินทาง (Travel Services) ประกอบด้วย 2 แผนก 9 ตาแหน่งงาน
2.1) แผนกธุรกิจท่องเที่ยว (Travel Agencies)
2.1.1) ผู้จัดการทั่วไป (General Manager)
2.1.2) ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (Assistant General Manager)
2.1.3) หัวหน้าผู้แนะนาการเดินทาง (Senior Travel Consultant)
2.1.4) ผู้แนะนาการเดินทาง (Senior Travel Consultant)
2.2) แผนกปฏิบัติการธุรกิจท่องเที่ยว (Tour Operation)
2.2.1) ผู้จัดการธุรกิจ (Product Manager)
2.2.2) ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (Sales and Marketing Manager)
2.2.3) ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Credit Manager)
2.2.4) ผู้จัดการฝ่ายตั๋ว (Ticketing Manager)
2.2.5) ผู้จัดการฝ่ายท่องเที่ยว (Tour Manager)
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2.2.3 กลไกหลั ก ภายใต้ ข้ อ ตกลงร่ ว มว่ า ด้ ว ยการยอมรั บ คุ ณ สมบั ติ บุ ค ลากรด้ า น
การท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals–
ASEAN MRA on TP)
การเตรียมการรองรับด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน
จาเป็นต้องมีการกาหนดคุณสมบัติในแต่ละตาแหน่งงานให้มีมาตรฐานเดียวกันและต้องมีหน่วยงาน
ในระดับชาติที่รับผิดชอบดาเนินงานตาม MRA เพื่อดูแล กากับ ประเมินรับรองและลงทะเบียน
ตลอดจนมีหน่วยงานกากับ ระดับภูมิภาค ดังนั้นในข้อตกลง MRA ของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
แห่ งอาเซีย นจึ งกาหนดโครงสร้ างภายในของประเทศสมาชิกที่ทาหน้าที่รับผิ ดชอบในการรับรอง
สมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพท่องเที่ยวได้จัดตั้งและปฏิบัติงานได้ โครงสร้างดังกล่าว ได้แก่
2.2.3.1 คณะกรรมการวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งชาติ (National Tourism Professional
Board: NTPB) เป็นคณะกรรมการระดับชาติที่สมาชิกแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนจัดตั้งขึ้น
โดยประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจท่องเที่ยว โดยมี
ทาหน้าที่ ดังนี้
1) สร้ างเสริมความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับ
MRA ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในประเทศ
2) พัฒ นา กากับ ติดตามผลการยกระดับสมรรถนะบุคลากรวิช าชี พ
ท่องเที่ยวตามที่กาหนดไว้ในสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยว (ASEAN
Common Competency Standards for Tourism Professionals: ACCSTP) และหลักสูตร
การท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (Common ASEAN Tourism Curriculum: CATC)
3) อานวยความสะดวกให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล เกี่ยวกับระเบียบ
หลักเกณฑ์ กระบวนการพิจารณา จัดทาคู่มือและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อตกลง MRA ของบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน
4) รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการระดับชาติแก่องค์การ
ท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (ASEAN National Tourism Organizations: ASEAN NTOs) ซึ่งเป็นองค์กร
ที่ประกอบด้วยตัวแทนจากรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน ทาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบภาคท่องเที่ ยว
ของประเทศสมาชิกอาเซียน
5) สร้างและพัฒนาเครื่องมือที่จาเป็นต่อการดาเนินการตามข้อตกลง
MRA ของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวแห่งอาเซียน
6) อานวยความสะดวกให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best practices) ในการพัฒนาภาคท่องเที่ยวโดยมีความมุ่งหวังในการปรับให้สอดคล้องกันและ
เป็ นไปในแนวทางเดีย วกับ มาตรฐานและหลั กสู ตรของอาชีพท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค และหรือ
ระหว่างประเทศ
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก ASEAN NTOs ในอนาคต
2.2.3.2 คณะกรรมการรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ การท่ อ งเที่ ย ว (Tourism
Professional Certification Board: TPCB) เป็นคณะกรรมการที่ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศใน
กลุ่มอาเซียนจะต้องจัดตั้งขึ้น เพื่อทาหน้าที่ดังนี้
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1) ทาหน้าที่ประเมินคุณสมบัติและหรือสมรรถนะของผู้ประกอบการ
อาชีพด้านการท่องเที่ยวตามที่กาหนดไว้ใน ACCSTP
2) ออกใบรับรองให้แก่ผู้ประกอบอาชีพด้ านการท่องเที่ยวที่มีคุณสมบัติ
และหรือสมรรถนะผ่านเกณฑ์มาตรฐานตาม ACCSTP
3) พัฒนาและดูแลระบบฐานข้อมูล (Web–based) การขึ้นทะเบียน
ผู้ได้รับใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพแห่งอาเซียนและฐานข้อมูลตาแหน่งว่างในสาขาบริการท่องเที่ยว
(ASEAN Tourism Professional Registration System: ATPRS)
4) ทาหน้าที่แจ้งต่อคณะกรรมการวิช าชีพท่องเที่ยวแห่งชาติ (NTPB)
เกี่ยวกับข้อมูลทะเบียนการยกเลิกใบรับรองแก่บุคลากรที่เคยมีคุณสมบัติผ่านการรับรองมาตรฐาน
วิชาชีพท่องเที่ยว แต่ละเมิดระเบียบปฏิบัติเชิงเทคนิคในวิชาชีพหรือจรรยาบรรณมาตรฐานของวิชาชีพ
2.2.3.3 คณะกรรมการกากับดูแลบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (ASEAN
Tourism Professional Monitoring Committee: ATPMC) เป็นคณะกรรมการระดับอาเซียน
ที่ประกอบด้วยผู้แทนจาก ASEAN NTOs และ NTPBs โดยคณะกรรมการชุดนี้มีทาหน้าที่ ดังนี้
1) สร้ างเสริมความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับ
MRA ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
2) ส่งเสริม พัฒนา กากับ ติดตามผลการยกระดับสมรรถนะบุคลากร
วิ ช าชี พ ท่ อ งเที่ ย วตามที่ ก าหนดไว้ ใ นสมรรถนะขั้ น พื้ น ฐานของบุ ค ลากรที่ ป ระกอบอา ชี พ ด้ า น
การท่องเที่ยว (ACCSTP) และหลักสูตรการท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (CATC)
3) ทาหน้าที่แจ้งต่อคณะกรรมการรับรองมาตรฐานวิช าชีพท่องเที่ยว
(TPCB) ของประเทศสมาชิกอาเซียนเมื่อได้รับข้อมูลการยกเลิกใบรับรองแก่บุคลากรที่เคยมีคุณสมบัติ
ผ่ า นการรั บ รองมาตรฐานวิ ช าชีพ ท่ อ งเที่ ย ว แต่ ล ะเมิ ด ระเบี ย บปฏิ บั ติ เ ชิ ง เทคนิ ค ในวิ ช าชี พ หรื อ
จรรยาบรรณมาตรฐานของวิชาชีพ
4) อานวยความสะดวกให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล เกี่ยวกับระเบียบ
หลักเกณฑ์ กระบวนการพิจ ารณา จัดทาคู่มือ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อตกลง MRA ของ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว
5) รายงานผลการดาเนินงานของ ATPMC ต่อ ASEAN NTOs
6) สร้างและพัฒนาเครื่องมือที่จาเป็นต่อการดาเนินการตามข้อตกลง
MRA ของบุคลากรอาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก ASEAN NTOs ในอนาคต
2.2.3.4 ระบบทะเบียนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของอาเซียน เป็นระบบ
ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลของผู้ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวในประเทศสมาชิก
ที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติผู้ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว ทาหน้าที่เป็นสื่อกลางในการจับคู่งาน
ระหว่างผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว
2.2.3.5 บุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน หมายถึง บุคคลซึ่งถือสัญชาติของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศใดประเทศหนึ่งที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติผู้ประกอบอาชีพด้าน
การท่องเที่ยวจากคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเที่ยวของประเทศนั้น ๆ
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2.2.3.6 มาตรฐานสมรรถนะขั้ น พื้ น ฐานของบุ ค ลากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
แห่งอาเซียน หมายถึง ข้อกาหนดเกี่ยวกับสมรรถนะพื้นฐานขั้นต่าของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ทั้งในสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดทาขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับการบริการในภาค
ธุรกิจท่องเที่ยวและเอื้อต่อการพัฒนาข้อตกลกยอมรับร่วมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
2.2.3.7 หลั กสู ตรการท่องเที่ยวแห่ งอาเซียน หมายถึง หลั กสู ตรส าหรับผู้ ที่
ประกอบหรือต้องการประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนโดยคณะรัฐมนตรี
การท่องเที่ยวได้จัดทาและเห็นชอบร่วมกันภายใต้คาแนะนาขององค์กรการท่องเที่ยวแห่งอาเซียน
2.2.3.8 การประเมินผล หมายถึง กระบวนการในการประเมินคุณสมบัติและหรือ
สมรรถนะวิชาชีพของผู้ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว
2.2.3.9 การรั บ รองคุ ณ สมบั ติ ผู้ ป ระกอบอาชี พ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว หมายถึ ง
การออกใบรั บ รองคุณ สมบั ติ ส าหรั บผู้ ประกอบอาชีพ ด้า นการท่อ งเที่ย ว ซึ่ง มีคุ ณสมบั ติแ ละหรื อ
สมรรถนะอาชีพครบถ้ว นตามที่ได้ กาหนดไว้ใ นมาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้ นฐานของบุ คลากรด้า น
การท่องเที่ยวอาเซียน
2.2.3.10 การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ หมายถึ ง กระบวนการ
ตรวจสอบคุณสมบัติหรือใบรับรองคุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว ตามมาตรฐาน
สมรรถนะขั้นพื้น ฐานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวแห่งอาเซียน เพื่อยืนยันว่าผู้ประกอบอาชีพมี
คุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานที่กาหนด
2.2.4 หลักการของการยอมรับและคุณสมบัติของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศ
ข้อ ตกลงร่ ว มว่ า ด้ว ยการยอมรับ คุ ณสมบัติ บุค ลากรด้า นการท่อ งเที่ ย วอาเซี ย น
ก าหนดกลไกในการท าความตกลงว่ า ด้ ว ยการเที ย บคุ ณ สมบั ติ บุ ค ลากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและ
กระบวนการรั บ รองคุ ณ สมบั ติ บุ ค ลากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย วระหว่ า งประเทศสมาชิ ก ทุ ก ประเทศ
เมื่ อ บรรลุ ข้ อ ตกลงแล้ ว จะเกิ ด การยอมรั บ ร่ ว มกั น เกี่ ย วกั บ การรั บ รองคุ ณ สมบั ติ บุ ค ลากรด้ า น
การท่องเที่ยวของแต่ละประเทศ ซึ่งจะอานวยความสะดวกในการเปิดตลาดเสรีสาหรับบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันในภาคธุรกิจท่องเที่ยว
ของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศด้วย
โดยการนี้ คุ ณ สมบั ติ บุ ค ลากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของประเทศหนึ่ ง ๆ จะได้ รั บ
การยอมรับจากประเทศสมาชิกอื่น ๆ ทาให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวสามารถประกอบอาชีพใน
ประเทศสมาชิกอื่น ๆ ได้ หากมีใบรับรองสมรรถนะอาชี พท่องเที่ยวที่ออกโดยคณะกรรมการรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่ง ส่วนโอกาสและสิทธิในการ
ได้งานทาในประเทศสมาชิกอื่น ๆ นั้นขึ้นอยู่กับกฎระเบียบและกฎหมายของประเทศนั้น ๆ
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
จากข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
อาเซียนที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าการดาเนินงานตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากร
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วอาเซี ย น ทั้ ง การรั บ รองมาตรฐานบุ ค ลากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย วอาเซี ย นและ

19
การเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นไปตามความสมัครใจ
อาเซียนเพียงกาหนดกลไกและสิ่งอานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นเครื่องมือให้แต่ละประเทศ
นาไปใช้ในการดาเนินการ ดังนั้นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการยอมรับในการรับรองมาตรฐานบุคลากร
ด้า นการท่ องเที่ย วอาเซี ย นจากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในภาคส่ ว นต่า ง ๆ จึ งเป็ นปั จจั ย ส าคัญ ในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
อาเซียน
การศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง แนวทางสร้างการรับรู้และการยอมรับการรับรองสมรรถนะ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวในธุรกิจโรงแรม ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals:
MRA on TP) จะศึกษาถึงการรับรู้เกี่ยวกับข้อตกลงฯ และมูลเหตุและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
การยอมรับการรับรองสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามข้อตกลงฯ ของธุรกิจโรงแรม ซึ่งเป็น
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญกลุ่มใหญ่ในการจ้างงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตลอดจนบุคลากร
ที่ทางานอยู่ในธุรกิจโรงแรมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมให้เข้าสู่การประเมินและรับรอง

บทที่ 3
ผลการศึกษา
การศึกษาส่วนบุคคลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่ทาให้ยังไม่เกิดการรับรู้และ
การยอมรับการรับรองสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามข้อตกลงฯ ในธุรกิจโรงแรม รวมถึง
ข้อมูลปัจจัยที่จะทาให้ผู้ประกอบการโรงแรมยอมรับการรับรองสมรรถนะบุคลากรตามข้อตกลงฯ และ
เพื่อให้ได้แนวทางในการสร้างการยอมรับการรับรองสมรรถนะบุคลากรตามข้อตกลงฯ โดยผู้ศึกษาได้
ดาเนินการเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งบุคลากรในสถานประกอบการโรงแรม และผู้ บริหาร
ของสถานประกอบการโรงแรม โดยมีผลการศึกษา ดังนี้
3.1 การรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ ข้ อ ตกลงร่ ว มว่ า ด้ ว ยการยอมรั บ คุ ณ สมบั ติ บุ ค ลากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
อาเซี ย น และมู ล เหตุ แ ละปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การยอมรั บ การรั บ รองสมรรถนะบุ ค ลากรด้ า นการ
ท่องเที่ยวตามข้อตกลงฯ ของบุคลากรในสถานประกอบการโรงแรม
ผู้ศึกษาได้ดาเนินการสารวจข้อมูลจากบุคลากรในตาแหน่งงานต่าง ๆ ในสถานประกอบการ
โรงแรม จานวน 40 ราย ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน–5 กรกฎาคม 2562 โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์
Google form สรุปผลดังนี้
3.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งเป็นเพศหญิง ร้อยละ 75 และเพศชาย ร้อยละ 25 โดยส่วนใหญ่
(ร้อยละ 90) มีอายุระหว่าง 21–40 ปี และมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ตอบแบบสอบถามมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ภาพที่ 1)
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75.00) เป็นบุคลากรในแผนกต้อนรับส่วนหน้า
(Front Office Division) รองลงมาคือ แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage
Services) คิดเป็นร้อยละ 10.00 และแผนกแม่บ้าน (Housekeeping Division) และแผนกประกอบ
อาหาร (Food Production Division) มีผู้ตอบแบบสอบถามเท่ากัน คือ ร้อยละ 7.50 โดยส่วนใหญ่
เป็นบุคลากรที่มีตาแหน่งในระดับปฏิบัติการ (ร้อยละ 62.50) รองลงมา คือ ระดับบริหาร (ร้อยละ
30.00) และระดับหัวหน้างาน (ร้อยละ 7.50) ตามลาดับ (ภาพที่ 2)
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ภาพที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา

ภาพที่ 2 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามแผนกและระดับของตาแหน่งงาน
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3.1.2 การรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ ข้ อ ตกลงร่ ว มว่ า ด้ ว ยการยอมรั บ คุ ณ สมบั ติ บุ ค ลากรด้ า น
การท่องเที่ยวอาเซียน
ผลการสารวจข้อมูล เกี่ยวกับการรับรู้ข้อตกลงร่ว มว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียนของบุคลากรในสถานประกอบการโรงแรม จานวน 40 คน (ตารางที่ 1)
พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามเพียงร้อยละ 22.50 เท่านั้นที่เคยรับทราบหรือได้ยินเกี่ยวกับข้อตกลงร่วม
ว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน และมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม (ร้อยละ 77.50) ไม่เคยทราบหรือได้ยินเรื่องเกี่ยวกับข้อตกลงฯ มาก่อน โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามคิดว่าข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียนเป็น
เรื่ อ งเกี่ย วกั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรในอุ ต สาหกรรมท่อ งเที่ ยว และการรั บรองมาตรฐา น
สมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียนใกล้ เคียงกัน โดยคิดเป็นร้อยละ 70.00 และร้อยละ
62.50 ตามลาดับ และมีผู้ตอบแบบสอบถามเพียงร้อยละ 32.50 ที่คิดว่าข้อตกลงฯ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
การอานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานด้านการท่องเที่ยวในอาเซียน ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์
สาคัญของข้อตกลงฯ
ในด้ า นการรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ การด าเนิ น การเรื่ อ งรั บ รองสมรรถนะบุ ค ลากรด้ า น
การท่องเที่ยวภายใต้มาตรฐานระดับอาเซียนของประเทศไทย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
(ร้อยละ 60.00) ยังไม่ทราบว่าประเทศไทยกาลังมีการดาเนินการเรื่องรับรองสมรรถนะบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวภายใต้มาตรฐานระดับอาเซียน (ตารางที่ 1)
ร้อยละ 95.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
เป็นช่องทางในการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการรับรองสมรรถนะบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียนได้เป็น
อย่างดี รองลงมา คือ การจัดการอบรมและการสัมมนา (ร้อยละ 60.00) (ตารางที่ 1)
เมื่ อ สอบถามถึ ง ความสนใจในการเข้ า รั บ การประเมิ น สมรรถนะบุ ค ลากรด้ า น
การท่องเที่ยวภายใต้มาตรฐานอาเซียน เพื่อประโยชน์ในการเคลื่อนย้ายแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และเพื่อการยกระดับคุณภาพการให้บริการในภาพรวมของประเทศ
หากภาครัฐเปิดให้การประเมินและให้การรับรอง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52.50)
สนใจเข้ารับการประเมิน เนื่องจากต้องการทราบระดับสมรรถนะของตนเอง เห็นว่าเป็ นการพัฒนา
และยกระดับศักยภาพของตน และเป็นการเปิดโอกาสในการไปทางานในต่างประเทศ รองลงมา คือ
ไม่แน่ใจและไม่สนใจเข้ารับการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 42.50 และร้อยละ 5.00 ตามลาดับ โดยมีเหตุผล
คือ ยังไม่ทราบรายละเอียด และต้องพิจารณาถึงความสะดวกด้านเวลา (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ความคิดเห็นต่อการรับรู้เกี่ยวกับข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวอาเซียน
ปัจจัย
จานวน (คน)
ร้อยละ
1. ท่านเคยได้ยิน เกี่ยวกับ ความตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
อาเซียนหรือไม่
- เคย
9
22.50
- ไม่เคย
31
77.50
2. ท่ า นคิ ด ว่ า ความตกลงร่ ว มว่ า ด้ ว ยการยอมรั บ คุ ณ สมบั ติ บุ ค ลากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย วอาเซี ย น
เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- การรั บ รองมาตรฐานสมรรถนะบุ ค ลากรด้ า นการ
25
62.50
ท่องเที่ยวอาเซียน
- การอานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงาน
13
32.50
ด้านการท่องเที่ยวในอาเซียน
- การพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรในอุ ต สาหกรรม
28
70.00
ท่องเที่ยว
- ไม่ทราบ
4
10.00
3. ท่านทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันประเทศไทยกาลังมีการดาเนินการเรื่องรับรองสมรรถนะบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวภายใต้มาตรฐานระดับอาเซียน
- ทราบ
16
40.00
- ไม่ทราบ
24
60.00
4. ท่านคิด ว่าช่องทางใดจะสามารถสื่ อสารให้ ท่านรับ รู้ และเข้า ใจเกี่ยวกั บการรับรองสมรรถนะ
บุ ค ลากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย วตามข้ อ ตกลงร่ ว มว่ า ด้ ว ยการยอมรั บ คุ ณ สมบั ติ บุ ค ลากรด้ า นการ
ท่องเที่ยวอาเซียน ได้เป็นอย่างดี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
38
95.00
- การเข้ารับการอบรม/สัมมนา
24
60.00
5. หากภาครัฐเปิดให้มีการประเมินสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวภายใต้มาตรฐานอาเซียน
เพื่อการเคลื่อนย้ายแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการให้บ ริการในภาพรวมของประเทศ ท่านคิดว่าท่านจะเข้ารับการประเมิน
หรือไม่
- เข้ารับแน่นอน
21
52.50
- ไม่เข้ารับแน่นอน
2
5.00
- ไม่แน่ใจ
17
42.50
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3.1.3 ปัจ จั ยที่มีผลต่ อการยอมรั บการรั บรองสมรรถนะบุค ลากรด้า นการท่องเที่ยว
ตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน
การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การยอมรั บ การรั บ รองสมรรถนะบุ ค ลากรด้ า น
การท่องเที่ย วตามข้อตกลงร่ ว มว่า ด้ว ยการยอมรับคุ ณสมบัติบุ คลากรด้ านการท่ องเที่ยวอาเซีย น
ผู้ศึกษาได้ศึกษาถึงมูลเหตุหรือปัจจัยที่ทาให้ในปัจจุบันการรับรองสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียนยังไม่เป็นที่ยอมรับ
อย่ างกว้างขวาง และปั จ จั ย ที่จ ะส่ งเสริมให้ การรับรองสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตาม
ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียนได้รับการยอมรับจาก
บุคลากรในสถานประกอบการโรงแรม ดังนี้
3.1.3.1 มูลเหตุหรือปัจจัยที่ทาให้ในปัจจุบันการรับรองสมรรถนะบุคลากรด้าน
การท่องเที่ย วตามข้อตกลงร่ ว มว่า ด้ว ยการยอมรับคุ ณสมบัติบุ คลากรด้ านการท่ องเที่ยวอาเซีย น
ยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากบุคลากรในสถานประกอบการโรงแรม แบ่งออกเป็น 6 ปัจจัย
โดยมีผลดังนี้
1) การไม่ เ ห็ น ประโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่
(ร้อยละ 57.50) เห็นว่ามีความสาคัญในระดับปานกลาง รองลงมาคือ มีความสาคัญในระดับน้อยและ
ระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 15.00 และร้อยละ 12.50 ตามลาดับ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.83
คือ มีความสาคัญระดับปานกลาง (ตารางที่ 2)
2) การมีค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรับรอง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
(ร้อยละ 80.00) เห็นว่ามีความสาคัญในระดับปานกลางถึงมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 คือ
มีความสาคัญระดับปานกลาง (ตารางที่ 2)
3) การไม่ทราบกระบวนการในการรับรอง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
(ร้อยละ 55.00) เห็นว่ามีความสาคัญในระดับปานกลาง รองลงมาคือ มีความสาคัญในระดับมาก
และระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.50 และร้อยละ 10.00 ตามลาดับ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
3.25 คือ มีความสาคัญระดับปานกลาง (ตารางที่ 2)
4) การไม่มั่นใจในคุณภาพในการรับรอง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
(ร้อยละ 70.00) เห็นว่ามีความสาคัญในระดับปานกลาง รองลงมาคือ มีความสาคัญในระดับน้อย
และระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 12.50 และร้อยละ 10.00 ตามลาดับ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.03
คือ มีความสาคัญระดับปานกลาง (ตารางที่ 2)
5) การขาดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
(ร้อยละ 80.00) เห็นว่ามีความสาคัญในระดับปานกลางถึงมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 คือ
มีความสาคัญระดับปานกลาง (ตารางที่ 2)
6) การไม่ รู้ จั ก หรื อ ไม่ ท ราบข้ อ มู ล ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่
(ร้อยละ 90.00) เห็นว่ามีความสาคัญในระดับปานกลางถึงมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.50
คือ มีความสาคัญระดับปานกลาง (ตารางที่ 2)
โดยเรี ย งล าดั บ ความส าคั ญ ของปั จ จั ย ที่ ท าให้ ก ารรั บ รองสมรรถนะ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว
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อาเซีย นยั ง ไม่ เป็ น ที่ย อมรั บ อย่ า งกว้างขวาง ดัง นี้ การไม่ รู้จัก หรื อไม่ทราบข้อมู ล เป็ นมูล เหตุที่ มี
ความสาคัญมากที่สุด รองลงมา คือ การขาดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ การไม่ทราบกระบวนการ
ในการรับรอง การมีค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรับรอง การไม่มั่ นใจในคุณภาพในการรับรอง และ
การไม่เห็นประโยชน์ที่จะได้รับ ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นต่อปั จจั ยที่ส่ งผลให้การรับรองสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตาม
ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียนในประเทศไทย
ยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
ปัจจัย
น้อยที่สุด
1. ไม่เห็นประโยชน์ที่จะได้รับ
5
(12.50)
2. มีค่าใช้จ่าย
2
(5.00)
3. ไม่ทราบกระบวนการในการ
2
รับรอง
(5.00)
4. ไม่มั่นใจในคุณภาพในการ
1
รับรอง
(2.50)
5. ขาดสมรรถนะด้าน
0
ภาษาอังกฤษ
6. ไม่รู้จัก / ไม่ทราบข้อมูล
2
(5.00)

ความสาคัญ
น้อย ปานกลาง
6
23
(15.00) (57.50)
5
23
(12.50) (57.50)
3
22
(7.50) (55.00)
5
28
(12.50) (70.00)
5
19
(12.50) (47.50)
2
18
(5.00) (45.00)

คะแนนเฉลี่ย
มาก
3
(7.50)
9
(22.50)
9
(22.50)
4
(10.00)
13
(32.50)
10
(25.00)

มากที่สุด
3
(7.50)
1
(2.50)
4
(10.00)
2
(5.00)
3
(7.50)
8
(20.00)

2.83
(ปานกลาง)
3.05
(ปานกลาง)
3.25
(ปานกลาง)
3.03
(ปานกลาง)
3.35
(ปานกลาง)
3.50
(ปานกลาง)

3.1.3.2 ปัจจัยที่จะส่งเสริมให้การรับรองสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
อาเซียนได้รับการยอมรับจากบุคลากรในสถานประกอบการโรงแรม แบ่งออกเป็น 5 ปัจจัย โดยมีผล
ดังนี้
1) การได้ รั บ ค่ า ตอบแทนเพิ่ ม ขึ้ น ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่
(ร้อยละ 47.50) เห็นว่ามีความสาคัญในระดับปานกลาง รองลงมาคือ มีความสาคัญในระดับมากและ
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.00 และร้อยละ 12.50 ตามลาดับ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.40
คือ มีความสาคัญระดับปานกลาง (ตารางที่ 3)
2) ภาครัฐรับภาระค่าใช้จ่ายในการประเมิน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
(ร้อยละ 57.50) เห็นว่ามีความสาคัญในระดับปานกลาง รองลงมาคือ มีความสาคัญในระดับมาก
และระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25.00 และร้อยละ 10.00 ตามลาดับ โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ
3.33 คือ มีความสาคัญระดับปานกลาง (ตารางที่ 3)
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3) การมี ก ระบว นการประเมิ น ที่ ไ ด้ ม าตรฐ านแล ะเชื่ อ ถื อ ได้
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 95.00) เห็นว่ามีความสาคัญในระดับปานกลางถึงมากที่สุด
โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 คือ มีความสาคัญระดับมาก (ตารางที่ 3)
4) ใบรั บ รองได้ รั บ การยอมรั บ จากนายจ้ า งหรื อ สถานประกอบการ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นมีความสาคั ญในระดับปานกลางและมาก คิดเป็นร้อยละ 37.50
เท่ากัน รองลงมาคือ เห็นว่ามีความสาคัญในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20.00 โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.73 คือ มีความสาคัญระดับมาก (ตารางที่ 3)
5) ใบรับรองมีผลต่อการพิจารณาการอนุญาตทางาน (Work Permit)
ในประเทศสมาชิกอาเซีย น ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ (ร้อยละ 42.50) เห็ นว่ามีความส าคัญ
ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ มีความสาคัญในระดับมากและระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.50
และร้อยละ 17.50 ตามลาดับ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 คือ มีความสาคัญระดับมาก (ตารางที่ 3)
โดยเรียงลาดับความสาคัญของปัจจัยที่จะส่งเสริมให้การรับรองสมรรถนะ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
อาเซียนได้รับการยอมรับจากบุคลากรในสถานประกอบการโรงแรม ดังนี้ ใบรับรองได้รับการยอมรับ
จากนายจ้ างหรือสถานประกอบการ เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญมากที่สุด รองลงมา คือ ใบรับรอง
มีผ ลต่อการพิจารณาการอนุญาตทางาน (Work Permit) ในประเทศสมาชิกอาเซียน การมี
กระบวนการประเมิ น ที่ ไ ด้ ม าตรฐานและเชื่ อ ถื อ ได้ การได้ รั บ ค่ า ตอบแทนเพิ่ ม ขึ้ น และภาครั ฐ
เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการประเมิน ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่จะส่งเสริมให้บุคลากรบุคลากรในสถานประกอบการโรงแรมเกิด
การยอมรั บ และเข้ า สู่ กระบวนการรั บรองสมรรถนะบุค ลากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย วตาม
ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน
ปัจจัย
น้อยที่สุด
1. ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น
2
(5.00)
2. ภาครัฐรับภาระค่าใช้จ่ายใน
2
การประเมิน
(5.00)
3. มีกระบวนการประเมินที่ได้
1
มาตรฐาน เชื่อถือได้
(2.50)
4. ใบรับรองได้รับการยอมรับจาก 0
นายจ้าง/สถานประกอบการ
5. ใบรับรองมีผลต่อการพิจารณา
1
การอนุญาตทางาน (Work
(2.50)
Permit) ในประเทศสมาชิก
อาเซียน

น้อย
2
(5.00)
1
(2.50)
1
(2.50)
2
(5.00)
2
(5.00)

ความสาคัญ
ปานกลาง
19
(47.50)
23
(57.50)
20
(50.00)
15
(37.50)
17
(42.50)

คะแนนเฉลี่ย
มาก
12
(30.00)
10
(25.00)
12
(30.00)
15
(37.50)
13
(32.50)

มากที่สุด
5
3.40
(12.50) (ปานกลาง)
4
3.33
(10.00) (ปานกลาง)
6
3.53
(15.00)
(มาก)
8
3.73
(20.00)
(มาก)
7
3.58
(17.50)
(มาก)
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3.2 การรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ ข้ อ ตกลงร่ ว มว่ า ด้ ว ยการยอมรั บ คุ ณ สมบั ติ บุ ค ลากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
อาเซียน และปัจ จัยที่มีผลต่อการยอมรับการรับรองสมรรถนะบุค ลากรด้า นการท่องเที่ยวตาม
ข้อตกลงฯ ของสถานประกอบการโรงแรม
ผู้ศึกษาได้ดาเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงแรม จานวน 5 แห่ง ทั้งในกรุงเทพมหานครและ
ต่างจังหวัด ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน–5 กรกฎาคม 2562 เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการรับรู้
ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ความสาคัญของการรับรอง
สมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการรับรองสมรรถนะบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวตามข้อตกลงฯ ของสถานประกอบการ โดยผลการสัมภาษณ์ สรุปได้ดังนี้
3.2.1 การรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ ข้ อ ตกลงร่ ว มว่ า ด้ ว ยการยอมรั บ คุ ณ สมบั ติ บุ ค ลากรด้ า น
การท่องเที่ยวอาเซียน
จากการสั ม ภาษณ์ ส ถานประกอบการ จ านวน 5 แห่ ง เกี่ ย วกั บ การรั บ รู้ เ รื่ อ ง
ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA–TP) พบว่า
สถานประกอบการทั้งหมดเคยได้ยินเกี่ยวกับข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวอาเซียน (MRA–TP) แต่ยังไม่เข้าใจในรายละเอียดของข้อตกลงฯ โดยมีสถานประกอบการ
เพียง 3 จาก 5 แห่ง ทราบว่าปัจจุบันประเทศไทยกาลังจะมีการดาเนินการเรื่องการรับรองสมรรถนะ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานอาเซียน แต่ไม่ทราบรายละเอียดในการดาเนินงาน ทั้งนี้
สถานประกอบการให้ ความเห็ นว่ า ควรมี การประชาสั มพั นธ์ เพื่ อสร้ างการรั บรู้ ให้ มากขึ้ นเกี่ ยวกั บ
รายละเอียดของการรับรองฯ และประโยชน์ที่สถานประกอบการหรือบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจะได้รับ
จากการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานอาเซียน
3.2.2 นโยบายของสถานประกอบการเกี่ยวกับการรับผู้ที่มีใบรับรองสมรรถนะวิชาชีพ
เข้าทางาน
จากการสั มภาษณ์สถานประกอบการ จานวน 5 แห่ ง เกี่ยวกั บนโยบายการรับเข้ า
ทางานส าหรั บบุ คลากรที่มีใบรับ รองสมรรถนะและบุคลากรที่ไม่มีใบรับรองสมรรถนะวิช าชีพจาก
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เป็ น ต้น พบว่า สถานประกอบการส่ ว นใหญ่จะพิจารณารับบุคลากรเข้าทางานจากวุฒิการศึกษา
ใบรับรองการผ่านงาน และประสบการณ์ตามความเหมาะสม และหากผู้สมัครมีใบรับรองสมรรถนะ
ในตาแหน่งงานที่สมัครด้วย ก็ทาให้มั่นใจได้ว่าผู้สมัครนั้นสามารถปฏิบัติงานในตาแหน่งนั้น ๆ ได้จริง
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณารับเข้าทางาน อย่างไรก็ดีปัจจุบันสถานประกอบการทั้ง 5 แห่ง
ยังไม่มีนโยบายการให้ค่าตอบแทนพิเศษกับบุคลากรที่มีใบรับรองสมรรถนะ แต่หากเป็นตาแหน่งงาน
ที่กฎหมายกาหนดให้ต้องมีใบรับรองสมรรถนะในการประกอบอาชีพ หรือกาหนดอัตราค่าตอบแทน
พิเศษสาหรับผู้ที่ได้รับการรับรองสมรรถนะ เช่น พนักงานไฟฟ้า สถานประกอบการจะต้องกาหนดเป็น
นโยบายในการรับเข้าทางานและจ่ายค่าตอบแทนเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
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3.2.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการรับรองสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตาม
ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน เพื่อประโยชน์ในการ
เคลื่ อนย้า ยแรงงานในอุต สาหกรรมท่ องเที่ ยวระหว่า งประเทศสมาชิกอาเซีย น และยกระดั บ
คุณภาพการให้บริการในภาพรวมของประเทศ
จากการสัมภาษณ์สถานประกอบการ จานวน 5 แห่ง ถึงความเป็นไปได้ในการส่ง
บุคลากรในสถานประกอบการของตนเข้ารับการประเมินและรับรองสมรรถนะภายใต้มาตรฐาน
อาเซียน หากภาครัฐเปิดให้มีการประเมินเพื่ อให้การรับรอง พบว่าสถานประกอบการ จานวน 4 แห่ง
ยินดีส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการรับรองสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานอาเซียน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร และเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการให้มีมาตรฐาน
ทั้ ง นี้ พบว่ า สถานประกอบการ จ านวน 1 แห่ ง ยั ง ไม่ แ น่ ใ จการให้ ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรเข้ า รั บ
การประเมิน โดยเห็นว่าต้องพิจารณาปัจจัยแวดล้อมในขณะนั้นประกอบ
ปัจจัยที่จะส่งเสริมให้สถานประกอบการส่งบุคลากรเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ตามมาตรฐานอาเซียนหรือจ้างแรงงานจากประเทศอาเซียนที่ผ่านการรับรองสมรรถนะตามมาตรฐาน
อาเซียน พบว่าปัจจัยที่สถานประกอบการให้ความสนใจมากที่สุด เรียงตามลาดับได้ดังนี้
1) การส่งเสริมประชาสัมพันธ์จ ากภาครัฐว่าเป็นสถานประกอบการที่มีบุคลากร
ได้รับการรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาเซียนให้เป็นที่รู้จักและรับรู้ในวงกว้างทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งเป็นการยืนยันถึงคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานสากลของสถานประกอบการนั้น
ส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ
2) สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี ผลจากการสัมภาษณ์พบว่าสถานประกอบการ
ระดับท้องถิ่น (Local Business) จะให้ความสนใจปัจจัยนี้เป็นอันดับต้น โดยเห็นว่าจะช่วยแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการได้
3) การมอบโล่รางวัล (Award) เพื่อแสดงถึงการมีคุณภาพการให้บริ การของ
สถานประกอบการ
4) การสนั บ สนุ น ให้ ห น่ว ยงานภาครั ฐ เลื อกใช้ส ถานประกอบการที่ มีบุ ค ลากร
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาเซียนเป็นลาดับต้น
5) การอานวยความสะดวกเกี่ยวกับใบอนุญาตทางาน (Work Permit) โดยอาจลด
กระบวนการ ระยะเวลา หรือเกณฑ์ในด้านต่าง ๆ ให้ง่ายและรวดเร็วขึ้น เช่น การลดทุนจดทะเบียน
ขั้นต่าของสถานประกอบการที่จ้างคนต่างชาติทางาน เป็นต้น
นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ยังได้ให้ความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
1) กรมการท่องเที่ยวควรร่วมมือกับผู้ประกอบการที่เป็นที่ยอมรับ (โรงแรมที่มี
ชื่อเสียง) เพื่อจัดทาโครงการนาร่อง (Pilot Project) ในการรับรองสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ตามมาตรฐานอาเซียน ซึ่งจะทาให้ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ได้ทราบและเห็นถึงประโยชน์ในการมี
บุคลากรที่ได้รับการรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาเซียนทางานอยู่ในสถานประกอบการอย่างเป็น
รูปธรรม
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2) หากมีแรงงานจากประเทศในอาเซียนที่มีใบรับรองสมรรถนะอาเซียนเข้ามา
ทางานในประเทศไทยมากขึ้น จะทาให้บุคลากรไทยเกิดความตื่นตัวและจาเป็นต้องพัฒนาตนเองและ
สนใจเข้าสู่การประเมินและรับรองมากขึ้น

บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาบทที่ 3 แสดงให้เห็นถึงประเด็นที่น่าสนใจหลายประการเกี่ยวกับการรับรู้
และการยอมรับเกี่ยวกับข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน
(MRA–TP) ของธุรกิจโรงแรม สรุปได้ดังนี้
4.1.1 การรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ ข้ อ ตกลงร่ ว มว่ า ด้ ว ยการยอมรั บ คุ ณ สมบั ติ บุ ค ลากรด้ า น
การท่องเที่ยวอาเซียนของบุคลากรในสถานประกอบการโรงแรมยังอยู่ ในวงจากัดและไม่ใช่การรับรู้
ที่ตรงกับวัตถุประสงค์หลักของข้อตกลงฯ คือ การอานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานด้าน
การท่องเที่ยวในอาเซียน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการขาดการรับรู้และความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริง
ของข้อตกลงฯ เป็นผลทาให้บุคลากรเหล่านั้นยังไม่เห็นประโยชน์และยังไม่เกิดการยอมรับในข้อตกลงฯ
ดังนั้นการรับรู้จึงเป็นมูลเหตุเบื้องต้นที่สาคัญต่อการยอมรับการรับรองบุคลากรด้านการท่องเที่ ยว
ภายใต้ข้อตกลงฯ นี้
4.1.2 สถานประกอบการส่วนใหญ่เคยได้ยินเกี่ยวกับข้อตกลง MRA–TP และทราบว่า
ประเทศไทยก าลั งจะมีการด าเนิ น การเรื่ องการรับรองสมรรถนะบุค ลากรด้านการท่องเที่ยวตาม
มาตรฐานอาเซียน แต่ยังไม่ทราบรายละเอียดและวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของข้อตกลงฯ จึงทาให้ไม่เห็น
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับสถานประกอบการของตน
4.1.3 สถานประกอบการส่วนใหญ่พิจารณาบุคลากรเข้าทางานจากวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์ทางานในสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก หากผู้สมัครมีใบรับรองสมรรถนะในตาแหน่งงาน
ที่สมัครก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณารับเข้าทางาน แต่สถานประกอบการยังไม่มีนโยบายการให้
ค่าตอบแทนพิเศษกับบุคลากรที่มีใบรับรองสมรรถนะ เว้นแต่จะเป็นตาแหน่งงานที่กฎหมายกาหนด
จากผลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการโรงแรมในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังไม่เห็นว่าใบรับรอง
สมรรถนะวิชาชีพมีความจาเป็น ซึ่งสาเหตุหนึ่งอาจมาจากการไม่เชื่อมั่นหรือไม่เชื่อถือในคุณภาพของ
กระบวนการรับรองสมรรถนะวิชาชีพที่มีอยู่ในปัจจุบัน
4.1.4 ปัจจัยที่จะส่งเสริมให้สถานประกอบการส่งบุคลากรเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
หรือจ้างแรงงานจากประเทศอาเซียนที่ผ่านการรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาเซียน สถานประกอบ
ส่วนใหญ่การต้องการการส่งเสริมสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์จากภาครัฐทั้งในระดับประเทศและ
ต่างประเทศ ผลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าสถานประกอบการให้ความสาคัญกับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการมากที่สุด โดยเห็นว่าหากสถานประกอบการของตนมีบุคลากรส่วนใหญ่ที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานสมรรถนะที่เป็นที่ยอมรับ จะสามารถดึงดูดและสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวเลือกใช้
บริการ ได้รับความพึงพอใจและกลับมาใช้บริการซ้าอีก
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4.2 ข้อเสนอแนะ
ข้อตกลงร่ วมว่าด้ว ยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN
Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals: MRA–TP) มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่ออานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกตาม
กรอบความร่วมมือของอาเซียน แต่เนื่องจากแต่ละประเทศต่างมีมาตรฐาน การรับรองคุณวุฒิและ
กฎเกณฑ์เกี่ย วกับ คุณสมบั ติผู้ ป ระกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไป ประเทศสมาชิก
อาเซี ย นจึ ง ได้ มี ก ารก าหนดและจั ด ท ามาตรฐานเพื่ อ ปรั บ สมรรถนะของผู้ ป ระกอบอาชี พ ด้ า น
การท่องเที่ยวให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งภูมิภาคเพื่อความสะดวกในการหางานทาหรือเคลื่อนย้าย
บุคลากรระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์อุปทานในตลาดแรงงาน
ภาคธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วในภู มิ ภ าคอาเซี ย น รวมทั้ ง เพื่ อ สร้ า งกลไกในการเคลื่ อ นย้ า ยบุ ค ลากรด้ า น
การท่องเที่ยวที่มีทักษะและได้รับการรับรองวิชาชีพระหว่างประเทศสมาชิกอย่างเสรี
แม้ว่าการลงนามในข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
อาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียนจะผ่านมาเป็นระยะเวลาเกือบ 7 ปี (ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน
2555) และการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community: AEC) ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2558 แต่จนถึงปัจจุบันการรับรู้เรื่องข้อตกลง MRA–TP
ของผู้ เกี่ ย วข้องในประเทศไทย โดยเฉพาะผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยโดยตรง คือ บุ คลากรในอาชีพ 32
ตาแหน่ ง งานตามข้ อตกลงฯ และผู้ ป ระกอบการโรงแรม อยู่ใ นระดับ น้ อ ยมาก ซึ่ง สอดคล้ อ งกั บ
ผลการศึ ก ษาที่ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า การรั บ รู้ แ ละเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ข้ อ ตกลงฯ ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
(Stakeholder) ยังอยู่ในวงจากัด และยังไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์หลักที่แท้จริงของข้อตกลงฯ รวมทั้ง
ประโยชน์ที่จะได้รับส่งผลให้การดาเนินการตามข้อตกลงฯ ไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม
ดังนั้ น กรมการท่อ งเที่ย ว กระทรวงการท่อ งเที่ยวและกี ฬา ในฐานะหน่ว ยงานรับ ผิ ดชอบในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินการตามข้อตกลงฯ ควรเร่งดาเนินการสร้างการรับรู้ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจถึง
วัตถุประสงค์และเห็นประโยชน์ของข้อตกลงฯ อย่างแท้จริง นอกจากนี้กรมการท่องเที่ยวจาเป็นต้องให้
ความสาคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของกระบวนการประเมินและการรับรองบุคลากร
ซึ่งเป็นกลไกหลักในการดาเนินการตามข้อตกลงฯ รวมถึงการกากับติดตามให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน
เพื่ อ ตอกย้ าว่ า ประเทศไทยเป็ น ประเทศที่ มี จุ ด แข็ ง ด้ า นการบริ ก ารทางการท่ อ งเที่ ย วที่ โ ดดเด่ น
ในภูมิภาคนี้ อีกทั้งการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนและ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของนักท่องเที่ยว โดยการใช้อินเตอร์เน็ตในการหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
เลือกใช้ที่พักและร้านอาหารจากประสบการณ์ของผู้ที่เคยใช้บริการ นักท่องเที่ยวพร้อมที่จะใช้จ่ายมากขึ้น
เพื่อให้ได้รับการบริการที่ดีขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้แนวโน้มความต้องการบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ที่มีคุณภาพมาตรฐานในสถานประกอบการโรงแรมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสของบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวของไทยที่จะได้รับการจ้างงานเพื่อไปทางานในประเทศอาเซียนอื่น อย่างไรก็ดีบุคลากรไทย
ยังมีจุดอ่อนในเรื่องทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน เนื่องจาก
เป็นอุปสรรคสาคัญประการหนึ่งในการเคลื่อนย้ายไปทางานในต่างประเทศ นอกจากนี้ประเทศไทย
จะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในการผลักดันให้การเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านการท่องเที่ยวภายใต้ข้อตกลงฯ
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เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเกิดการตื่นตัวและเข้าสู่
การรับรองตามข้อตกลงฯ ต่อไป
4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพื่อให้การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียนของประเทศไทยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ด้ านการท่ องเที่ ย วระหว่ า งประเทศสมาชิ ก อาเซี ยน โดยให้ เกิ ดประโยชน์ สู ง สุ ดต่ ออุ ต สาหกรรม
การท่องเที่ยวของไทย ผู้ศึกษาเห็นควรมุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวของไทยได้
ไปท างานในประเทศปลายทางที่มี ค่าตอบแทนสู งขึ้ น ได้แก่ ประเทศสิ ง คโปร์ ประเทศมาเลเซี ย
จึงขอเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
4.2.1.1 กาหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในธุรกิจโรงแรมที่มีทักษะใน 32
ตาแหน่งงานเข้าสู่การรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาเซียนภายใต้ข้อตกลงฯ เพื่อส่งไปทางานใน
ประเทศที่มีค่าตอบแทนสูงทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน โดยดาเนินการการตลาดเชิงรุก
4.2.1.2 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโรงแรมในประเทศไทยที่มีความจาเป็นต้องจ้าง
บุคลากรต่างชาติใน 32 ตาแหน่งงานภายใต้ข้อตกลงฯ รับบุคลากรต่างชาติที่มีใบรับรองสมรรถนะ
วิชาชีพ เพื่อป้องกันบุคลากรต่ างชาติที่ไม่มีทักษะเข้ามาแย่งงานคนไทย รวมทั้งเพื่อลดภาระในการ
พัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการ
4.2.1.3 ผลักดันให้กรมการท่องเที่ยวเป็นหน่วยงานกลางในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนย้านแรงงานภายใต้ข้อตกลงฯ ตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า
4.2.2 ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
ผู้ศึกษาขอเสนอข้อเสนอแนะในการดาเนินการเป็น 3 ระยะ ดังนี้
4.2.2.1 ระยะสั้น
1) ดาเนินการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อตกลงฯ และประโยชน์
ที่จะได้รับให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น บุคลากรในสถานประกอบการโรงแรม
สถานประกอบการ บริษัทจัดหางาน (Manpower Company) เป็นต้น โดยการนาเทคโนโลยีและ
โซเชียลมีเดียมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อลดข้อจากัดทางด้านงบประมาณและสามารถดาเนินการได้
อย่างต่อเนื่อง
2) จัดการอบรมและการสัมมนาให้กับกลุ่มที่มีความรู้ ความเข้าใจอยู่เดิม
เพื่อต่อยอดให้เกิดการลงมือปฏิบัติ
3) กาหนดกลไกและกระบวนการรับรองสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ตามมาตรฐานอาเซียนภายใต้ข้อตกลงฯ ให้มีความชัดเจน เชื่อถือได้ และมีมาตรฐาน
4) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษให้ กั บ บุ ค ลากรในธุ ร กิ จ
โรงแรมอย่างต่อเนื่อง
5) ประสานความร่วมมือกับสานักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์และ
ประเทศมาเลเซีย เพื่อเข้าไปพูดคุยกับสถานประกอบการโรงแรมขนาดใหญ่สอบถามความต้องการ
บุคลากรไทยที่ทางานในอุตสาหกรรมโรงแรม เพื่อนามาวางแผนในการส่งเสริมบุคลากรไทยให้เข้าสู่
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การรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาเซียนภายใต้ข้อตกลงฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางไป
ทางานในต่างประเทศต่อไป
4.2.2.2 ระยะกลาง
1) ก ากั บ ดู แ ล และตรวจติ ด ตามกระบวนการประเมิ น และรั บ รอง
สมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานอาเซียนภายใต้ข้อตกลงฯ ภายในประเทศให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน
2) สร้ า งความร่ ว มมื อ หรื อ จั ด ท าบั น ทึ ก ความเข้ า ใจ (MOU) กั บ
สถานประกอบการในประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศปลายทางที่บุคลากรใน
อุ ต สาหกรรมโรงแรมประสงค์ เ ข้ า ไปท างานและมี ค่ า ตอบแทนที่ สู ง เพื่ อ ด าเนิ น การกรณี น าร่ อ ง
(Pilot case) ให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานไทยไปทางานในประเทศอาเซียนภายใต้ข้อตกลงฯ ได้จริง
3) ดาเนินการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวไทยกับสถานประกอบการโรงแรมในต่างประเทศ
4.2.2.3 ระยะยาว
1) ประชาสัมพันธ์การเคลื่อนย้ายแรงงานภายใต้ข้อตกลงฯ จากกรณีนาร่อง
(Pilot case) เพื่อให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวเห็นประโยชน์ของข้อตกลงฯ อย่างเป็นรูปธรรม
2) ร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาในการผลิตบุคลากรให้มีทักษะอาชีพ
ตามมาตรฐานอาเซียนเพื่อส่งไปทางานในต่างประเทศ
3) สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นให้ เ กิ ด การเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานภายใต้ ข้ อ ตกลงฯ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น
กระทรวงแรงงาน และบริษัทจัดหางาน (Manpower Company) เป็นต้น
4) ขยายโอกาสให้บุคลากรไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสมรรถนะ
ภายใต้ ข้ อ ตกลงฯ ได้ ไ ปท างานในกลุ่ ม ประเทศนอกภู มิ ภ าคอาเซี ย นที่ มี ค่ า ตอบแทนสู ง เช่ น
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป เครือรัฐออสเตรเลีย เป็นต้น
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แบบสอบถามสาหรับเก็บข้อมูลความคิดเห็นของบุคลากรในสถานประกอบการโรงแรม
ค าอธิ บ าย แบบสอบถามนี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การรั บ รู้ แ ละการยอมรั บ
การรับรองสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA–TP) สาหรับการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study) ซึ่ง
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รนั ก บริ ห ารการทู ต รุ่ น ที่ 11 ปี 2562 ของสถาบั น
การต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดเลือกคาตอบที่ตรงกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
1. เพศ

 ชาย

 หญิง

2. อายุ

 ต่ากว่า 20 ปี
 41–50 ปี

 21–30 ปี
 51–60

3. วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษา
 ปริญญาตรี

 31–40 ปี
 61 ปีขึ้นไป

 ปวช./ปวส.
 สูงกว่าปริญญาตรี

4. ตาแหน่งงานในสาขาที่พัก (Hotel Service)
1) แผนกแม่บ้าน (Housekeeping)
 ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน (Executive Housekeeper)
 ผู้จัดการส่วนซักรีดโรงแรม (Laundry Manager)
 ผู้ควบคุมดูแลห้องพัก (Floor Supervisor)
 พนักงานซักรีดของโรงแรม (Laundry Attendant)
 พนักงานดูแลห้องพัก (Room Attendant)
 พนักงานทาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ (Public Area Cleaner)
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2) แผนกต้อนรับส่วนหน้า (Front Office)
 ผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า (Front Office Manager)
 ผู้ควบคุมดูแลฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า (Front Office Supervisor)
 พนักงานต้อนรับ (Receptionist)
 พนักงานรับโทรศัพท์ (Telephone Operator)
 พนักงานดูแลสัมภาระ (Bell Boy)
3) แผนกประกอบอาหาร
 ผู้บริหารงานครัว (Executive Chef/Sous Chef)
 พ่อครัวแต่ละงาน (Demi Chef)
 ผู้ช่วยพ่อครัวฝ่ายอาหาร (Commis Chef)
 หัวหน้าแผนกงานแต่ละครัว (Chef de Partie)
 ผู้ช่วยพ่อครัวขนมหวาน (Commis Pastry)
 พนักงานทาขนมปัง (Baker)
 พนักงานแล่เนื้อ (Butcher)
4) แผนกอาหารและเครื่องดื่ม
 ผู้อานวยการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม (F&B Director)
 ผู้จัดการอาหารและเครื่องดื่ม (F&B Outlet Manager)
 หัวหน้าพนักงานบริการ (Head Waiter)
 พนักงานผสมเครื่องดื่ม (Bartender)
 พนักงานบริกร (Waiter)
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการรับรองสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามข้อตกลง MRA–TP
คาชี้แจง โปรดเลือกคาตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
1. ท่านเคยได้ยินเกี่ยวกับความตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน
(MRA–TP) หรือไม่
 เคย
 ไม่เคย
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2. ท่ า นคิ ด ว่ า ความตกลงร่ ว มว่ า ด้ ว ยการยอมรั บ คุ ณ สมบั ติ บุ ค ลากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย วอาเซี ย น
(MRA–TP) เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 การรับรองมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน
 การอานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานด้านการท่องเที่ยวในอาเซียน
 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 ไม่ทราบ
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..............................................................................................................
3. ท่านทราบหรื อไม่ว่าปัจจุ บันประเทศไทยกาลังมีการดาเนินการเรื่องรับรองสมรรถนะบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวภายใต้มาตรฐานระดับอาเซียน
 ทราบ
 ไม่ทราบ
4. ท่านคิดว่าช่องทางใดจะสามารถสื่ อสารให้ ท่านรับรู้ และเข้ าใจเกี่ยวกับการรับรองสมรรถนะ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามข้อตกลง MRA–TP ได้เป็นอย่างดี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
 การเข้ารับการอบรม/สัมมนา
 ช่องทางอื่น ๆ (โปรดระบุ) .................................................................................................
5. หากภาครัฐเปิดให้มีการประเมินสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวภายใต้มาตรฐานอาเซียน
เพื่ อ การเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานในอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วระหว่ า งประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น
และเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารในภาพรวมของประเทศ ท่ า นคิ ด ว่ า ท่ า นจะเข้ า รั บ
การประเมินหรือไม่
 เข้ารับแน่นอน (โปรดระบุเหตุผล) .....................................................................................
 ไม่เข้ารับแน่นอน (โปรดระบุเหตุผล) .................................................................................
 ไม่แน่ใจ (โปรดระบุเหตุผล) ..............................................................................................
คาอธิบาย ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA–TP) โดยกาหนดให้มีการประเมินและรับรองสมรรถนะบุคลากร
ด้า นการท่อ งเที่ย วตามมาตรฐานที่อ าเซี ยนกาหนด เพื่ อ รับ รองว่ าบุ คลากรนั้น เป็ นผู้ มีส มรรถนะ
ตามมาตรฐานอาเซี ย น และจะได้ รั บ การยอมรั บ จากประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นอื่ น อย่ า งไรก็ ดี
การไปท างานในประเทศอาเซี ย น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองยั ง จ าเป็ น ต้ อ งขอใบอนุ ญ าตท างาน
(Work Permit) จากประเทศที่จะเข้าไปทางาน
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ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการรับรองสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามข้อตกลง
MRA–TP
คาชี้แจง โปรดเลือกคาตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ระดับความเห็น
ปัจจัย
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
1. ปั จ จั ยใดที่ส่ งผลให้ การรั บ รองสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามข้อตกลง MRA–TP
ในประเทศไทยยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
1. ไม่เห็นประโยชน์ที่จะได้รับ
2. มีค่าใช้จ่าย
3. ไม่ทราบกระบวนการในการรับรอง
4. ไม่มั่นใจในคุณภาพในการรับรอง
5. ขาดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ
6. ไม่รู้จัก / ไม่ทราบข้อมูล
7. ปัจจัยอื่น ๆ (โปรดระบุ) ....................
…………………………………............................
2. ปั จ จั ย ใดที่ จ ะส่ งเสริ มให้ ท่า นยอมรับ และเข้า สู่ กระบวนการรับ รองสมรรถนะบุค ลากรด้า น
การท่องเที่ยวตามข้อตกลง MRA–TP
1. ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น
2. ภาครัฐรับภาระค่าใช้จ่ายในการประเมิน
3. มีกระบวนการประเมินที่ได้มาตรฐาน
เชื่อถือได้
4. ใบรับรองได้รับการยอมรับจากนายจ้าง/
สถานประกอบการ
5. ใบรับรองมีผลต่อการพิจารณา
การอนุญาตทางาน (Work Permit)
ในประเทศสมาชิกอาเซียน
6. ปัจจัยอื่น ๆ (โปรดระบุ) .......................
…………………………………..........................
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ภาคผนวก ข.
คาถามสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกสถานประกอบการโรงแรม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดเลือกคาตอบที่ตรงกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์
1. ชื่อ–สกุล ............................................................................................................................. ...........
ตาแหน่งงาน ............................................................................................................................. ........
ชื่อสถานประกอบการ ......................................................................................................................
2. อายุ
 ต่ากว่า 20 ปี
 21–30 ปี
 31–40 ปี
 41–50 ปี
 51–60 ปี
 60 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษา
 ปวช./ปวส.
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการรับรองสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามข้อตกลง MRA–TP
1. ท่านทราบเกี่ย วกับ ความตกลงร่ว มว่าด้ว ยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ย ว
อาเซียน (MRA–TP) หรือไม่
2. ท่านทราบหรื อไม่ว่าปัจจุบั นประเทศไทยกาลังจะมีการดาเนินการเรื่องการรับรองสมรรถนะ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานอาเซียน
3. สถานประกอบการของท่านมีนโยบายการรับเข้าทางานสาหรับบุคลากรที่มีใบรับรองสมรรถนะ
และบุคลากรที่ไม่มีใบรับรองสมรรถนะอย่างไร
4. หากภาครัฐเปิดให้มีการประเมินสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวภายใต้มาตรฐานอาเซียน
เพื่อการเคลื่อนย้ายแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการให้บริการในภาพรวมของประเทศ ท่านคิดว่าสถานประกอบการของท่านจะ
ส่งบุคลากรเข้ารับการประเมินหรือไม่ เพราะเหตุใด
5. ท่านคิดว่าปัจจัยใดบ้างที่จะส่งเสริมให้สถานประกอบการของท่านส่งบุคลากรเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะตามมาตรฐานอาเซียนหรือจ้างแรงงานจากประเทศอาเซียนที่ผ่านการรับรองสมรรถนะ
ตามมาตรฐานอาเซียน
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ภาคผนวก ค.
รายชื่อผู้แทนสถานประกอบการโรงแรมผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก
ที่
ชื่อ–สกุล
ตาแหน่ง
1 นางสาวกรรณิกา มหาพฤกษพงศ์ ผู้จัดการทั่วไป
โรงแรมวิค 3 แบงค์กอก
กรุงเทพมหานคร
2 นายรุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์
กรรมการผู้จัดการ
โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3 นางสาวปาณิสรา ชัยรังษี
ผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่ และโรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส
เชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
4 นางสาวอัญชลี อุไรสินธร์
ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
เซ็นทรัลเวิลด์
กรุงเทพมหานคร
5 นางสาวมนัสวี ดาวมาศรัศมี
ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม
โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ–สกุล

นางสาวอุบลวรรณ สุจริตกุล

ประวัติการศึกษา

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2537–2542
พ.ศ. 2542–2546
พ.ศ. 2547–2548
พ.ศ. 2548–2551
พ.ศ. 2551–2555
พ.ศ. 2555–2558
พ.ศ. 2558–2562

นักวิชาการแรงงาน 3–4 กองงานคนต่างด้าว กรมการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 4–5
กองวิชาการและแผนงาน กรมการจัดหางาน
นักพัฒนาการท่องเที่ยว 5 กลุ่มประสานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
สานักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
นักพัฒนาการท่องเที่ยว 5–6 กลุ่มประสานกิจการภาพยนตร์
สานักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
นักพัฒนาการท่องเที่ยว 7 กลุ่มประสานกิจการภาพยนตร์
สานักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ผู้อานวยการกองกิจการภาพยนตร์ กรมการท่องเที่ยว
ผู้อานวยการกองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กรมการท่องเที่ยว

เกียรติประวัติ

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2550

ตาแหน่งปัจจุบัน

ผู้อานวยการกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ
กรมการท่องเที่ยว (เดือนกรกฎาคม 2562–ปัจจุบัน)

